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RESUMO 

 

KATAOKA, Débora Midori. ESTUDO DO SINCRONISMO MESTRE-ESCRAVO NO CIRCUITO 

CAÓTICO PARTÍCULA EM CAIXA.  2012. 43 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) 

– Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. 
 

Com a descoberta da Teoria do Caos, o estudo de sistemas dinâmicos tornou-se mais 

abrangente. Com isso, criou-se a possibilidade de sincronismo desses sistemas mesmo na 

região caótica. Um exemplo de aplicação do sincronismo desses sistemas é a criptografia de 

mensagens na área da telecomunicação. Este trabalho tem o objetivo de testar 

experimentalmente o circuito eletrônico que simula o sistema mecânico partícula em caixa. 

Dentre os testes, incluem a verificação da existência do caos e o sincronismo do circuito com 

topologia mestre-escravo para dois diferentes sinais de entrada. Primeiramente, é verificado o 

comportamento caótico do circuito que simula o movimento oscilatório de uma partícula em 

caixa. Em seguida, são montados dois circuitos iguais a fim de testar o sincronismo entre os 

mesmos. Para isso, usa-se uma topologia mestre-escravo acoplando-os com uma malha 

fechada de realimentação. Com isso, é possível analisar o seu comportamento e comprovar o 

sincronismo entre esses circuitos. Por fim, o sinal de entrada senoidal é trocado por um sinal de 

áudio fazendo uso de um microfone e também é comprovada a possibilidade de sincronização 

na região caótica do sistema.  

 

 

 

 

Palavras-chave: circuito eletrônico partícula em caixa, sincronização de sistemas caóticos 
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ABSTRACT 

 

KATAOKA, Débora Midori. STUDY OF THE MASTER-SLAVE SYNCHRONIZATION IN 

CAOTHIC CIRCUIT PARTICLE IN A BOX.  2012. 43 p. Couse Conclusion Paper (Graduation) – 

School of Engeneering of São Carlos, University of São Paulo, São Carlos, 2012. 
 

With the discovery of chaos theory, the study of dynamical systems has become more 

comprehensive. It set up the possibility of synchronization of these systems even in the chaotic 

region. An application example of the synchronization of these systems is the encryption of 

messages in the area of telecommunications. This study aims to test in practice, the electronic 

circuit that simulates the mechanical particle in a box. Among the tests, include checking the 

existence of chaos and the synchronization of the circuit with master-slave topology for two 

different input signals. At first, it is checked chaotic behavior of the circuit that simulates the 

oscillatory motion of a particle in a box. Then, two circuits are mounted in order to test the 

synchronization between them. For this, it uses a master-slave topology by coupling them with a 

closed loop feedback. This makes it possible to analyze their behavior and confirm the 

synchronization between those circuits. Finally, the sinusoidal input signal is replaced by a 

audio signal using a microphone and is also shown the possibility of synchronization in the 

region of the chaotic system. 

  

 

 

 

 

Keywords: Particle-in-a-box electronic circuit, chaos synchronization 
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Capítulo 1 – Introdução  

 

Desde os primórdios, físicos e matemáticos tentam entender e explicar o funcionamento 

de sistemas dinâmicos complexos que estão presentes na natureza. Como exemplo pode-se 

citar a formação de uma nuvem no céu, o clima, o movimento da queda de uma bola, dentre 

outros.  

Para analisar esses sistemas mais detalhadamente, eram feitos simulações através de 

modelos matemáticos e muitas vezes eletrônicos. Os modelos podem ser caracterizados como 

um conjunto de hipóteses sobre a estrutura ou comportamento de um sistema físico pelo qual 

se procuram explicar ou prever, dentro de uma teoria científica, as propriedades do sistema [1]. 

No caso matemático, os modelos são representados através de equações. Já no caso 

eletrônico, são através da combinação de componentes como resistores, capacitores, 

amplificadores, entre outros. 

Um sistema modelado através de equações consiste de termos que podem ser lineares 

e não lineares. Quando há termos não lineares, o sistema descrito por essas equações pode 

gerar um sinal aperiódico. Esse fenômeno caracteriza o estado caótico do sistema. Para que 

um sistema apresente esse comportamento, deve obedecer a alguns requisitos. Um deles é a 

sensibilidade às condições iniciais, ou seja, para qualquer perturbação como erro e/ou ruído, 

mesmo que mínimo, a resposta se torna aleatória e imprevisível a longo prazo, em um nível 

específico.  

Há um grande interesse em explorar sistemas caóticos em telecomunicações por causa 

da sua resposta imprevisível sob algumas condições. Isso se deve ao fato de que oferecem um 

mecanismo para geração de sinais aleatórios com potencial aplicação para comunicação e 

processamento de sinais. Nessa área surgiram muitas aplicações, dentre elas a criptografia de 

sinais. 

Este trabalho tem como objetivo principal a simulação eletrônica do sistema partícula 

em caixa, proposto por José Carlos Pizolato [2], e a sincronização com topologia mestre-

escravo, proposto por Pecora-Carroll [3], com aplicação em telecomunicação. Esse sistema 

descreve a simulação do movimento oscilatório de uma partícula dentro de uma caixa em uma 

dimensão. A não linearidade é representada de forma bastante simplificada se comparada com 

outros circuitos eletrônicos que apresentam comportamento caótico.   

Primeiramente, é analisado experimentalmente o comportamento do circuito fixando o 

valor da frequência e variando o valor da amplitude do sinal de entrada para que o seu 
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dinamismo seja analisado. Com isso, é possível verificar desde o movimento regular da 

partícula até a situação de caos, passando pela quebra de simetria e dobramentos de período. 

Após essa análise, é realizada a sincronização com base em Pecora e Carroll. Nesse estudo, é 

possível analisar de uma forma nova dois sistemas caóticos remotos, um transmissor (mestre) 

e outro receptor (escravo).  Para isso, aplica se um sinal de entrada no mestre para verificar a 

sobreposição do sinal de saída do mestre e do escravo. O escravo pode ser influenciado pelo 

mestre, mas não o contrário. Isso ocorre, pois tanto o mestre quanto o escravo dependem de 

suas variáveis, respectivamente. Além do escravo depender das variáveis do mestre. Usando 

essa topologia, é testada a eficácia desse método para criptografar mensagens enviadas na 

entrada do circuito. 

O trabalho está organizado da seguinte maneira: no capítulo 1 é apresentada a 

introdução ao trabalho. No capítulo 2, estão descritos o histórico do estudo sobre o caos e 

alguns conceitos como a teoria do caos, estabilidade e coeficiente de Lyapunov, atratores e um 

exemplo. O capítulo 3 apresenta a teoria do sincronismo de sistemas caóticos. A análise física 

do sistema mecânico é descrita no capítulo 4. No capítulo 5 a metodologia é apresentada. No 

capítulo 6 são apresentados os resultados obtidos através dos experimentos. As conclusões da 

pesquisa são expostas no capítulo 7. E, finalmente, as referências bibliográficas são listadas no 

capítulo 8.  
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Capítulo 2 – Definições  

 

Neste capítulo, está apresentado o histórico do caos, desde a descoberta até o 

reconhecimento do seu devido valor. Além disso, são descritas algumas definições como caos, 

atratores, coeficiente de Lyapunov e diagrama de bifurcação. Por fim, é explicado o exemplo do 

mapa logístico para melhor entendimento dessas definições num exemplo de aplicação. 

 

2.1. Histórico 

 

Edward Lorenz era apaixonado pela dinâmica do tempo atmosférico, já que nenhum dia 

era igual ao outro. Suas observações mostraram que um dia poderia ser de sol escaldante e 

outro passar a ser repleto de nuvens e vento. E apesar de toda essa dinâmica, cada estação 

do ano apresentava características particulares. Então, para entender melhor e acompanhar as 

mudanças do tempo, desenvolveu em seu computador, em 1960 no campus do Instituto de 

Tecnologia de Massaschusetts [4], um modelo meteorológico numérico. Esse modelo simulava 

as condições atmosféricas respectivo a um dia. O objetivo principal de Lorenz era conseguir 

prever o tempo a longo prazo. Isso porque acreditava que o modelo do tempo obedecia sempre 

às leis físicas e às regras matemáticas. 

Os estudiosos da época se baseavam em conceitos de Newton em seus estudos.  

Acreditavam que a partir do conhecimento aproximado das condições iniciais de um 

determinado sistema e o entendimento sobre as leis que o regem era possível calcular e prever 

o comportamento aproximado desse sistema. Porém, Lorenz presenciou algo diferente. Em um 

de seus experimentos, ao invés de inserir no computador os mesmos dados das condições 

iniciais que tinha proposto anteriormente, resolveu entrar com dados ligeiramente diferentes. 

Assim, partindo de pontos aproximados produziu um resultado que era aproximado no início, 

mas que divergia no tempo em relação ao primeiro. Esse fenômeno pode ser visto conforme a 

Figura 1. Com isso, percebeu que qualquer sistema físico que se comporta de forma não 

periódica era imprevisível. Logo, percebeu que a previsão do tempo a longo prazo estava 

condenada. 
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Figura 1. Dois padrões divergindo no tempo na simulação de Lorenz [4] 

 

Com esses dados, Lorenz acabou descobrindo o Efeito Borboleta. Para pequenas 

mudanças nas condições iniciais, qualquer previsão perderia o sentido rapidamente. Lorenz 

poderia ficar apenas na descoberta, porém, viu algo além da aleatoriedade. Percebeu uma 

estrutura geométrica, ou seja, uma ordem dentro de uma aleatoriedade. Os valores nunca se 

repetiam exatamente, mas seguiam uma forma característica. E assim foi que o físico se 

empenhou no estudo da matemática de sistemas que poderiam ser aperiódicos, mais 

conhecidos como sistemas não lineares. Esses sistemas têm características particulares que 

fazem com que apresentem um comportamento complexo que pode variar entre regimes 

estáveis e instáveis. 

Essa ideia não teve muita repercussão durante algum tempo, pois físicos e matemáticos 

ainda não trabalhavam juntos. Por isso, o trabalho divulgado por Lorenz não era visto por 

muitos estudiosos. Porém, James Yorke, em 1975, conhecido como o tipo de matemático que 

sentia a obrigação de dar utilidade às suas ideias numa aplicação, foi quem descobriu os 

estudos de Lorenz e disseminou a ideia com artigos. Assim sendo, foi o responsável por 

introduzir o termo Teoria do Caos. Robert May também colaborou na divulgação de estudos 

sobre o caos, no qual, seu principal estudo, teve bastante repercussão. Este estudo foi 

baseado na questão ecológica simples relativa ao comportamento de animais no decorrer do 

tempo. O parâmetro analisado foi o crescimento ou redução dessa população. May percebeu 

que quando o parâmetro era pequeno o regime era estável, quando o parâmetro era alto, a 

população variava em dois valores alternadamente, e quando o parâmetro era muito alto o 

valor da população não podia ser previsto. Esse estudo introduziu a ideia de bifurcação de 

período. 

Benoit Mandelbrot estudou o conceito de dimensão fractal. No início, sua definição não 

ficou muito clara. Esse conceito se definia como o grau de fragmentação, ou irregularidade de 

um objeto. Mais tarde, fractal passou a representar uma forma de descrever, calcular e pensar 
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sobre formas irregulares e fragmentadas, recortadas e descontínuas. Porém, essas 

fragmentações não são aleatórias, ou seja, uma curva fractal tem uma estrutura organizada 

escondida atrás da complicação de sua forma. Um exemplo visual pode ser visto na Figura 2. 

O que Mandelbrot não sabia era que seu estudo estava implícito na obra de Lorenz, pois foi o 

início da ideia do que viria a ser o atrator estranho. 

 

 
Figura 2. Construção do fractal chamado Curva de Koch. [5] 

 

Na década de 90, os estudos de sistemas caóticos se desenvolveram com os trabalhos 

de Pecora e Carroll. Eles foram responsáveis por consolidar a sincronização de sistemas 

caóticos propondo dois sistemas idênticos ou quase idênticos na topologia mestre-escravo. 

Depois de toda base teórica e prática criada por físicos e matemáticos, houve uma 

crescente procura desse tema principalmente em universidades para estudos detalhados e 

novas descobertas. 

 

2.2. Caos 

 

Caos remete a uma total confusão e desordem. Porém, em sistemas caóticos essa 

palavra adquire um novo significado. Esses sistemas são guiados por leis perfeitamente 

ordenadas, mas apresentam um comportamento irregular e imprevisível até certo ponto. Isso 

se deve ao fato de que é possível reconhecer padrões qualitativos similares dentro da gama 
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infinita de estados futuros, ou como Lorentz dizia, uma ordem mascarada de aleatoriedade [4]. 

Com isso, torna-se impossível fazer previsões a longo prazo, em um nível específico. 

Os sistemas que apresentam essa dinâmica têm algumas características em comum. A 

primeira delas é a não linearidade. O sistema não linear contem algum tipo realimentação que 

faz com que o estado futuro dependa do estado atual. Então, mudanças no presente podem 

acarretar em resultados completamente diferentes. A não linearidade de sistemas dinâmicos 

determina se esse o sistema terá comportamento caótico ou não, já que um sistema linear não 

pode ser caótico. A segunda é a sensibilidade às condições iniciais em que pequenas 

mudanças nas condições iniciais provocam uma grande alteração na resposta do sistema 

tornando a desconhecida. Esse fenômeno é ilustrado pelo Efeito Borboleta que diz que o bater 

das asas de uma borboleta num extremo do globo terrestre, pode provocar uma tormenta no 

outro extremo no intervalo de semanas. As duas características descritas acima dão origem a 

outras duas que são a irregularidade do sistema e a impossibilidade de predição que não sejam 

a curto prazo. 

 

2.3. Atratores  

 

Atrator é um conceito importante para classificar os sistemas de acordo com sua 

estabilidade e para estudar o seu comportamento durante certo tempo. Quando um sistema 

descreve uma trajetória que tende a pairar em torno de uma configuração bem definida no 

espaço de fases é dito que esse sistema possui um atrator. Resumidamente, é um ponto ou 

uma região em que todas as trajetórias convergem independentemente das suas condições 

iniciais ou perturbações. O espaço de fase que traduz números em imagens, por isso é de 

grande ajuda na analise da dinâmica de um sistema. Com essa técnica é possível extrair todas 

as informações da parte móvel de um sistema traçando toda a sua dinâmica durante o decorrer 

do tempo.  

Normalmente, os atratores são representados em duas variáveis, uma no eixo 

horizontal e outra no vertical no espaço de fase. Assim, é possível perceber que cada novo 

estado descreve um ponto diferente pertencente a esses eixos. Se observado durante certo 

tempo é possível identificar que é desenhado a trajetória do sistema. No caso de um pendulo 

sem atrito, um eixo representa a posição e o outro a velocidade. Alterando os valores dessas 

variáveis constantemente, resulta num circulo formado por inúmeros pontos. Esse exemplo é 

chamado de atrator cíclico (sistemas oscilantes) mostrado na Figura 3(a). Caso esse mesmo 
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pêndulo sofra uma força dissipativa como o atrito, para qualquer condição inicial, a órbita que 

descreve seu movimento sempre termina no centro: posição e velocidade igual a zero. Esse é 

o atrator de ponto fixo (sistemas estáveis) em que a trajetória de um sistema vai diminuindo no 

espaço de fase até se resumir a um ponto. Esse caso é mostrado no espaço de fase da    

Figura 3(b). 

 

 
Figura 3. (a) Espaço de fase do pêndulo sem atrito. (b) Espaço de fase para o pêndulo com atrito. 

 

Para sistemas caóticos, as órbitas são traçadas de tal modo a nunca se repetir e nunca 

se cruzar. Assim, para produzir todas as possíveis posições, a órbita deveria ser uma linha 

infinita, numa área infinita e resultando numa geometria chamada fractal. Para sistemas que 

tem essas características, há a presença de um atrator estranho. Os sinais de saída desses 

sistemas flutuam em vários estados de forma contínua. Isso significa que caso dois pontos do 

espaço sejam tomados como iniciais de duas trajetórias diferentes, a sensibilidade nas 

condições iniciais implicaria em trajetórias divergentes e logo assumiriam evoluções 

independentes. Porém, como o sistema é dissipativo as duas trajetórias devem convergir para 

o formato do atrator estranho. 

O atrator estranho mais conhecido é a de Lorenz do ano de 1963. Na época, só pode 

computar os pequenos poucos fios do atrator de seu sistema devido às limitações do 

computador que usava. Mesmo assim, foi possível observar o entrelaçamento do gráfico no 

espaço de fase lembrando as asas de uma borboleta. A Figura 4 apresenta o atrator estranho 

de Lorenz simulado com mais pontos num computador mais avançado. É possível observar o 

comportamento caótico do sistema. 
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Figura 4. Atrator de Lorenz simulado num computador mais avançado. [6] 

 
 

2.4. Estabilidade e Coeficiente de Lyapunov 

 

Estabilidade está associada à permanência de um corpo num determinado estado, ou a 

propriedade desse corpo em equilíbrio retornar à posição inicial após uma perturbação que o 

faz desviar dessa posição.  

Um estado de equilíbrio é estável se é possível demarcar uma região � que contém 

esse estado. Além disso, deve localizar dentro de uma região chamada � que delimita os 

possíveis resultados de perturbações desse estado de equilíbrio como mostrado na Figura 5. 

Qualquer movimento começando dentro de � não pode cruzar o contorno de �.  

Já um estado de equilíbrio é dito como instável, se não é possível existir uma região 

�(�) que contenha esse estado. Ainda deve obedecer a propriedade de que qualquer 

movimento começando dentro de � não pode cruzar o contorno de �. 

 

 
Figura 5. Definição de estabilidade 



 

9 
 

Matematicamente, analisando o espaço de fase de coordenadas � − �, um estado de 

equilíbrio � = �̅ e � = 
� 
�⁄ = 0 é considerado estável se, para um pequeno valor arbitrário e 

positivo de �, é possível determinar �(�) em � = 0. 

  

|�(0) − �̅| < � e |�(0)	| < �       (2.4.1) 

 

e em seguida para 0 < � < ∞. 

 

|�(�) − �̅| < � e |�(0)	| < �                            (2.4.2) 

 

Este critério é chamado de Critério de Lyapunov.  

Outra análise, é se �(�) é um ponto do espaço de fase e �(�) + �(�) um ponto da 

vizinhança com � ≪ 1 [8], tem-se: 

 

�(�)~|��|	exp	(��)              (2.4.3)

   

em que � é chamado de coeficiente de Lyapunov. Esse coeficiente é considerado importante 

para a análise da dinâmica se sistemas caóticos, pois permite verificar a dependência das 

condições inicias.  Esse coeficiente representa uma taxa exponencial com que as trajetórias 

separam-se ou unem-se uma das outras. Então, pode ser considerado como uma medida da 

previsibilidade do sistema. 

Dado duas trajetórias mostradas na Figura 6, a diferença entre as mesmas em pontos 

diferentes são representadas por �� e ��. O coeficiente de Lyapunov é o valor da diferença 

entre esses dois valores. Caso o coeficiente de Lyapunov seja negativo, as trajetórias se 

aproximam. Porém, caso seja positivo, as trajetórias se distanciam exponencialmente, 

tornando-se caótico. 
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Figura 6. Duas trajetórias para um mesmo sistema e dois valores entre as mesmas para diferentes pontos. 

 
 

2.5. Mapa Logístico 

  

Como um exemplo simples de sistema determinístico com dinâmica não linear é o mapa 

logístico. A equação abaixo rege a dinâmica desse sistema: 

 

���� = �	��	(1 � ���         (2.5.1) 

 

A equação indica que é possível prever matematicamente um estado futuro de uma 

variável ���� a partir do estado imediatamente anterior (atual) representado pela variável ��, 

num intervalo ∆� que pode ser segundos, meses, anos, ou qualquer outra unidade de tempo. 

Neste exemplo, será analisado o mapa logístico da evolução anual (∆� � 1 ano) de uma 

população de insetos ��.  

Para uma análise prévia desse comportamento, a equação (2.5.1) é transformada em       ���� � �	�� � �	���. Com isso, é possível observar que é uma equação simples e de segundo 

grau (quadrática), com o primeiro termo linear e o segundo não linear. Quando a população �� 

é pequena, o termo não linear pode ser desprezado. Assim, a população após um ano �! � 1� 
será de ���. Neste caso, se � " 1, a população aumentará e se � � 1 a população diminuirá. 

Isso significa que o termo linear indica a taxa linear de crescimento ou morte da população. 

Para � " 1, a população de insetos pode crescer a tal ponto que o termo ����� se torna 

relevante e deve ser considerado. Como esse termo é negativo, esse termo representa a taxa 

não linear de morte quando a população se torna muito grande. 
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Para melhor entendimento do comportamento da população em relação à variação do 

parâmetro	�, será utilizado analises gráficas através do mapa de retorno. O mapa utilizado tem 

como coordenadas �� no eixo x e ���� no eixo y. Além disso, tem uma parábola invertida 

prevista pela equação (2.5.1), com valor máximo em �� � 0,5, que intercepta o eixo �� em zero 

ou em um. Por fim, tem uma reta inclinada de 45º que serve de auxiliar para a análise. 

O método usado foi fixar um valor para o parâmetro � num intervalo de zero a quatro. 

Quanto maior o valor de � maior será o valor máximo alcançado pela parábola. Feito isso, 

inicia-se o traçado da trajetória de evolução da população. A partir do valor inicial representado 

pelo ponto ��, é feito um movimento vertical em direção à parábola para obter o valor de ��. Em 

seguida, retorna horizontalmente para a reta auxiliar inclinada. E assim, repete-se o movimento 

vertical utilizando o valor de �� para determinar o valor de ��. Esse processo é realizado 

inúmeras vezes a fim de traçar o comportamento completo da população.  

Previamente, é feito uma análise para delimitar os valores de � e de ��. Para isso, é 

preciso saber que os eixos do gráfico, verticais e horizontais, têm seus valores normalizados. 

Caso �� " 1, a trajetória decresce para valores negativos de ����, ou seja, a população é 

extinta em uma interação. Com isso, os valores de �� para análise devem estar entre zero e 

um. Já para os casos em que o parâmetro � > 4, o valor máximo da parábola é maior do que 

um. Além disso, se a população inicial �� é próxima a 0.5, a população se torna extinta em 

duas interações. 

O primeiro valor analisado é para � = 0.95. Nesse caso, toda a população decresce 

para zero, ou seja, esse valor representa um atrator de ponto fixo, como mostrado na Figura 7. 

Outra forma de visualizar isso é na Figura 8 com o gráfico da evolução da quantidade da 

população ao longo do tempo. Esse comportamento é identificado para todos os valores 

0 < � < 1 independentemente da quantidade inicial da população.  
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Figura 7. Trajetória do mapa logístico da quantidade atual da população pela quantidade futura da mesma para           ( � ). *+. 

 

 
 

Figura 8. Trajetória da evolução da quantidade da população ao longo do tempo para ( � ). *+. 

 
Para � � 2.90, o atrator de ponto fixo igual a zero se torna instável e a população tende 

um valor diferente como mostra a Figura 9. Esse valor é o ponto que a parábola intercepta na 

reta inclinada � � �� � 1) �⁄ , que representa um novo atrator de ponto fixo. Essa regra não 

pode ser levada em consideração para os valores da quantidade inicial da população igual a 
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zero e um. Isso se deve ao fato de que são pontos em que a parábola intercepta com o eixo 

horizontal. Nesses casos, a população tende a zero. Novamente, é possível visualizar o 

comportamento da população através do gráfico da evolução da quantidade dos indivíduos da 

população ao longo do tempo da Figura 10. Esse comportamento é identificado para todos os 

valores 1 < � < 3 independentemente da quantidade inicial da população. 

 

 
 

Figura 9. Trajetória do mapa logístico da quantidade atual da população pela quantidade futura da mesma para           
( = 9. *). 

 
 

 
 

Figura 10. Trajetória da evolução da quantidade da população ao longo do tempo para ( = 9. *). 
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Para � � 3.20, o atrator de ponto fixo, de valor � � �� � 1) �⁄ , se torna instável. Nesse 

caso, a população alterna entre dois valores grande e pequeno em anos alternados (exceto 

para a população inicial igual a zero e um) como mostra a Figura 11. Essa sequencia converge 

para um ciclo de período 2 em que é identificado uma bifurcação. Novamente, é possível 

visualizar esse comportamento através do gráfico da evolução da quantidade dos indivíduos da 

população ao longo do tempo da Figura 12. Esse comportamento é identificado para todos os 

valores 3 < � < 4 independentemente da quantidade inicial da população.  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11. Trajetória do mapa logístico da quantidade atual da população pela quantidade futura da mesma para            
( = :. 9). 
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Figura 12. Trajetória da evolução da quantidade da população ao longo do tempo para ( � :. 9). 

 
Por fim, para � � 4.00, é possível verificar o caos. Nesse caso, a população adquire 

infinitos valores imprevisíveis como mostra a Figura 13. Novamente, é possível visualizar esse 

comportamento através do gráfico da evolução da quantidade dos indivíduos da população ao 

longo do tempo da Figura 14. É interessante observar que nesse gráfico não é possível 

identificar um período que a onda se repete. 

 

 
Figura 13. Trajetória do mapa logístico da quantidade atual da população pela quantidade futura da mesma para           ( � ;. )). 
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Figura 14. Trajetória da evolução da quantidade da população ao longo do tempo para ( � ;. )). 

 

Outra forma de verificar o comportamento da população de insetos é o diagrama de 

bifurcação mostrado na Figura 15. No início apenas há um valor que a população tende ao 

longo do tempo. Porém, ao aumentar o valor do parâmetro �, pode-se identificar que há mais 

de um valor possível para a população. Quando há dois valores possíveis, é dito que há um 

dobramento de período para 2<. Quando há quatro valores possíveis, há um dobramento de 

período para 4< e assim por diante (8, 16, 32) até o caos. Por fim, é possível perceber nessa 

mesma figura que os coeficientes de Lyapunov têm grande influencia no comportamento do 

sistema. Quando são positivos, a região é caótica, e quando são negativos, o sistema apenas 

apresenta dobramento de período.  
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Figura 15. Diagrama de bifurcações e coeficientes de Lyapunov do mapa logístico para 3 < A < 4. Os valores estão 

normalizados. [7] 
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Capítulo 3 – Sincronização 

 

Sincronização é a capacidade que sistemas, de diferentes naturezas e que acessam 

recursos limitados, têm de formar um regime comum devido a uma interação.  

O fenômeno da sincronização está presente em todo lugar. Como exemplos podem-se 

citar os sistemas biológicos como o as células do corpo, os sistemas mecânicos como lasers, 

relógio de pendulo.  

É fácil perceber que sistemas lineares tem a capacidade de sincronizar. Porém o que 

Pecora e Carrol descobriram em 1990 é que sistemas não lineares que apresentam 

comportamento caótico também podem sincronizar sob algumas condições.  

 

3.1. Sincronização de sistemas caóticos 

 

É quase impossível acreditar que haja sincronização de sistemas caóticos devido à sua 

sensibilidade às condições iniciais. Dado dois sistemas caóticos sujeitos a diferentes condições 

iniciais próximos resultam soluções que se distanciam inicialmente a uma taxa exponencial e 

terminam em trajetórias completamente diferentes. Porém, Pecora e Carrol propôs em 1990 

uma topologia mestre-escravo formado por dois circuitos idênticos acoplados por uma malha 

de realimentação. Essa técnica prevê que os sinais de saída dos dois circuitos se sobrepõem. 

Essa descoberta foi de grande valor para a área de segurança da informação. Isso porque os 

sistemas caóticos produzem sinais cujos espectros assemelham-se aos ruídos. Assim, esses 

espectros podem ser ser usados como forma de criptografar mensagens confidenciais.  

Dado um circuito que têm características de um sistema caótico, a técnica de Pecora-

Carroll [3] consiste em duplicar esse circuito formando dois subsistemas que trabalham 

independentemente. Esses subcircuitos apenas iniciam seu funcionamento quando o mestre 

recebe um sinal de entrada. Para que haja a comunicação entre esses subsistemas, é feito um 

acoplamento estável para que qualquer ruído ou perturbação externa ou interna seja 

amortecido. Dessa forma, garante que o sinal de entrada não seja distorcido. Com isso, obtém 

uma estrutura chamada mestre-escravo. O subsistema escravo se comporta como se fosse 

outro oscilador, idêntico ao mestre. Algumas de suas variáveis de estados foram substituídas 

pelas correspondentes do sistema mestre. Essas variáveis são as informações que são 

transmitidas do mestre para o escravo.  
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 Analisando a equação que rege um sistema dinâmico caótico pelo método proposto por 

Pecora-Carroll tem-se: 

 �A � >���           (3.1) 

 

que possui uma saída escalar B��� � ℎ��� e pode ser decomposto em dois subsistemas com 

estados �� e ��, respectivamente, como: 

 �A� � >����, ���           (3.2) �A� � >����, B����          (3.3) 

 

em que � � 	 ���, ���, B��� � ℎ���	���, ��	���� é o sinal de saída escalar. Essa decomposição é 

feita de tal forma que os coeficientes de Lyapunov do segundo subsistema sejam negativos.  

Uma das possíveis formas de sincronização é a completa. Esse é um caso particular da 

sincronização por realimentação de erro, usada neste trabalho. Essa técnica usa a diferença 

instantânea entre BD	��� e o sinal de entrada do escravo E���. Assim, produz um erro escalar -��� 
que modifica o estado do escravo para reduzir esse erro.              

O sistema sincronizável por realimentação de erro pode ser descrita por: 

 �A � >��D� + -���                      (3.4) 

 

em que -��� � E��� � BD	��� e BD��� � ℎ��D�. 
Com escolha apropriada de ℎ�. � e -�. � tem-se: 

 limI→K‖�D��� � ����‖ � 0           (3.5) 

 

Assim, caso �D convergir para �, então BD	��� também converge pra B���. 
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Capítulo 4 – Análise Física  

 

O propósito geral deste capítulo é fazer uma análise física detalhada das influências que 

cada força exerce no sistema partícula em caixa, proposto por José Carlos Pizolato [2]. Além 

de entender como isso age sobre o seu comportamento oscilatório. 

Na seção 4.1, é apresentado o sistema massa-mola com o intuito de verificar a 

contribuição da força elástica no sistema. Em seguida, na seção 4.2, há duas análises que se 

complementam. A primeira tem o foco nos choques da partícula nas paredes de uma caixa em 

uma dimensão. Com isso, é identificada uma força que acrescenta uma não linearidade ao 

sistema. Já a segunda análise, adiciona uma inclinação no ângulo da caixa. Isso permite 

verificar o comportamento do sistema de duas formas, uma sem a força dissipativa viscosa e 

outra com essa força imposta ao sistema. Apesar da configuração do sistema com a caixa 

inclinada ser diferente do sistema com a caixa sem inclinação, a forma de como o sistema é 

analisada é a mesma.  

 

4.1. Sistema massa-mola 

 

Considere o sistema massa-mola da Figura 16. Esse sistema contem uma partícula de 

massa . presa por duas molas de coeficiente elástico M. Essa partícula pode oscilar de um 

lado para o outro sem nenhum atrito. Durante a oscilação, a mola é pressionada com uma força N na direção do movimento da partícula. Por sua vez sofre uma força contrária realizada pela 

mola chamada de força elástica.  

 

 
Figura 16. Sistema massa-mola. [1] 

 

 Então, fazendo o equilíbrio de forças resulta em:  

 N � .3 � M�     (4.1.1) 
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. OPQOIP � M� � 0    (4.1.2) 

 

Para melhor entendimento do comportamento do sistema, é feito uma análise no 

espaço de fase. Para isso, como a frequência natural do sistema é R� � SM .⁄ , tem-se: 

 

OPQOIP � R�� � 0     (4.1.3) 

 

Fazendo 
� 
�⁄ � � e obtendo-se a solução da equação diferencial analiticamente ou 

numericamente, quando é possível fazê-lo, é possível obter a representação dos caminhos de 

fase. Assim, a equação (4.1.3) foi parametrizada em: 

 � � M=0T�R�� + U�     (4.1.4) � � �MR�T-!�R�� + U�    (4.1.5) 

 

Eliminando-se o tempo dessas equações, tem-se: 

 

QPVP + WPVPXYP � 1      (4.1.6) 

      

que é usado para traçar os caminhos no espaço de fases. Neste caso, são elipses para cada 

valor de M e R�, exceto no ponto � = 0 e � = 0 – elipse degenerada. Para o caso particular dos 

pontos citados, corresponde a um ponto de equilíbrio, como é visto na Figura 17.  

  

 
Figura 17. Espaço de fase com as elipses geradas pela equação 4.1.6. [1] 
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4.2. Sistema partícula em caixa 

 

O sistema da Figura 18 consiste em uma caixa de 25 de largura e um partícula de massa . que 

pode oscilar em toda a dimensão � da caixa. Essa partícula pode chocar-se com as paredes da 

esquerda ou da direita. Esses choques são do tipo perfeitamente elástico. A energia cinética é 

conservada após o choque. Isso significa que a velocidade após o choque é exatamente igual 

em módulo à velocidade antes do choque. 

 

 
Figura 18. Partícula em caixa 

 

Considerando que esse sistema não apresenta forças externas e forças dissipativas, a 

equação é descrita pela equação 4.2.1 de acordo com a segunda Lei de Newton. 

 

. OPQOIP + >��� � 0                  (4.2.1) 

 

em que:  

 

>��� � Z +∞	/3E3	� � 5	0	/3E3 � 5 � � � 5�∞	/3E3	� � �5         (4.2.2) 

  

Essa função >��� representa a não linearidade em � � 5 e � � �5 que provocam uma 

descontinuidade no comportamento da velocidade. Quando �5 � � � 5, a função >��� � 0, logo 

a aceleração 
�� 
��⁄  é igual a zero. Isso significa que a partícula se move com velocidade 

constante @ em valor absoluto, apenas mudando seu sentido quando há o choque em uma das 

paredes. Na Figura 19 é demonstrado graficamente esse comportamento em que dentro dos 

limites do módulo de 5 a velocidade é constante. Porém, ao se chocar com as paredes, a 
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partícula para imediatamente o seu movimento e inverte o sentido da velocidade com o mesmo 

valor em módulo.  

 

 
Figura 19. Plano de fase para o sistema partícula em caixa.[1] 

 

Inclinando o plano num ângulo α em relação à horizontal surge uma nova dinâmica que 

será analisada mais adiante. Esse novo sistema é mostrado na Figura 20. 

 

 
Figura 20. Partícula em caixa com inclinação de ângulo α. 

 

Uma força constante é acrescentada ao sistema que age sobre a partícula de massa . 

devido à aceleração da gravidade B. Assim a equação de equilíbrio é: 

 

. OPQOIP + >��� � .BT-!U       (4.2.3) 
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Para montar o espaço de fase mostrado na Figura 21, a equação acima é desmontada 

em:  

 

[	 OQOI � �			 → 	
� � OQW 	OWOI � BT-!U → 
� � B	T-!U	
�        (4.2.4) 

 

Em seguida, a primeira equação acima é substituída na segunda e integrado para 

resultar numa equação em função de � e �. 

 \�	
� � \B	T-!U	
�            (4.2.5) 

� � ±S2	B	T-!U	�        (4.2.6) 

 

 
Figura 21. Espaço de fase para o sistema partícula em caixa inclinada com ângulo ̂ sem força dissipativa. [1] 

 
Esse gráfico mostra que a partícula oscila dentro da caixa se chocando contra suas 

paredes. Porém, o movimento vai diminuindo ao longo do tempo até se tornar estável em � � 5, 
ponto de mínimo na curva do potencial. Nesse ponto, a partícula se mantem em repouso caso 

não haja nenhuma perturbação, satisfazendo o critério de Lyapunov. 

Para o mesmo sistema de plano inclinado, foi inserida uma força dissipativa na direção 

contrária ao movimento chamado de força de atrito viscoso N � M_@, em que M é o coeficiente 

de arrasto, η é o coeficiente de viscosidade e @ a velocidade. Considerando ℎ � M_, a equação 

resultante é: 
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. OPQOIP + ℎ OQOI + >��� � .BT-!U       (4.2.7) 

 

Analisando o espaço da fase da Figura 22 através das equações diferenciais: 

 

[ OQOW � �				
OWOI � � à + BT-!U        (4.2.8) 

 

é possível perceber que o sistema continua estável sobre o critério de Lyapunov. A análise do 

gráfico abaixo é feita da mesma forma anterior. 

 

 
Figura 22. Espaço de fase para o sistema partícula em caixa inclinada com ângulo ̂ com força dissipativa. [1]  
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Capítulo 5 – Metodologia 

 

O experimento se inicia na montagem do circuito eletrônico partícula em caixa, proposto 

por José Carlos Pizolato [2], utilizando um protoboard e os componentes necessários. Em 

seguida, são ajustados os parâmetros para o funcionamento do circuito. Esses parâmetros são 

a tensão de alimentação positiva e negativa, a frequência e a amplitude do sinal de entrada. 

Em todo o experimento, a tensão de alimentação positiva e negativa dos amplificadores 

operacionais possui o valor aproximado de bc � b� � |12|	b. Esse valor foi escolhido para que 

a tensão de saída do circuito não seja cortado. Já o sinal de entrada, exceto para o sincronismo 

com sinal de entrada de áudio, usa-se uma entrada senoidal bd = baeQsin	(h�) que simula a 

variação do ângulo de inclinação U da caixa. O valor de R = 12566,37	E3
/T [2] é fixado. Como 

a frequência angular é calculada por R = 2l>, a frequência do sistema é de > = 2	mno. Assim, 

o comportamento do sistema é avaliado variando da amplitude b.3�. No caso do sincronismo 

com sinal de entrada de áudio, é usada uma música através do alto falante de um IPad. Para 

isso, um microfone é conectado no circuito e acoplado ao alto falando do IPad. Além disso, é 

feito um isolamento dos componentes a fim de aumentar a frequência do áudio de entrada no 

circuito.  

Depois do circuito montado e os parâmetros ajustados, são medidos os sinais de saída 

através de um osciloscópio. É através do gráfico de espaço de fase do oscilador que é possível 

verificar se a trajetória que o sistema descreve é equivalente ao do sistema mecânico 

correspondente. Nesse gráfico, o eixo horizontal representa a posição, e o eixo vertical a 

velocidade. Assim, é possível verificar se o movimento da partícula está de acordo com o 

sistema proposto. Caso afirmativo, o próximo passo é verificar se o sistema realmente 

apresenta um comportamento caótico. 

Para testar o sincronismo com topologia mestre-escravo, os testes do comportamento 

caótico do sistema para um único sistema partícula em caixa devem obter os resultados 

esperados. Caso isso ocorra, é possível testar o sincronismo na região caótica do sistema. 

Primeiramente com entrada senoidal e em seguida com entrada de áudio.   

No item 5.1, são descritos os elementos que compões o sistema partícula em caixa, 

assim como as forças que atuam nesse sistema e respetivas equações. Em seguida, é 

modelado em circuito eletrônico com as respectivas equações. Por fim, no item 5.2, é mostrado 

a forma com que o circuito foi sincronizado. Mas antes disso, é testado a sensibilidade às 

condições iniciais. 



 

27 
 

5.1. Partícula em caixa 

 

O sistema mecânico modelado é chamado de partícula em caixa, como mostrado na 

Figura 23(a). Nesse sistema, a caixa tem tamanho �p, contem duas molas lineares – uma em 

cada parede –  com coeficiente M, e uma partícula de massa . que irá oscilar somente na 

direção �. Essa partícula poderá colidir contra essas molas, dependendo da variação do ângulo α da caixa e da sua velocidade.  

 

 
Figura 23. (a) Partícula dentro de uma caixa oscilante. (b) Força aplicada pelas molas. [2] 

 

Para analisar esse sistema, há alguns requisitos a serem considerados. O primeiro é 

que molas e a parede não tem direção e dimensão. Isso significa que não irão afetar o tamanho 

da caixa. Outro requisito é que os choques contra a parede deverão ser totalmente inelásticas, 

ou seja, toda a energia cinetica disponivel é dissipada. Então, os corpos permanecem unidos 

após o choque. Esse último requisito mostra a importância das molas no sistema. Elas são 

responsáveis por realizar uma força contrária ao movimento da partícula. Caso essa força seja 

suficientemente grande, forçará essa partícula a se mover em direção oposta à mola. Isso 

poderá acarretar em um movo choque. A força aplicada pelas molas é mostrada na          

Figura 23(b). Para completar, há a presença de uma força viscosa porporcional à velocidade 

que age contra o movimento da partícula.  

De acordo com a análise física feita no capítulo 4, é possível entender que a equação 

que rege o sistema é a equação 5.1.1. Nessa equação, μ representa o coeficiente viscoso e o 

termo >��� descreve a força aplicada pelas molas que são responsáveis pela inversão da 

velocidade da partícula. O ângulo θ representa o termo �Bc�M, e o termo .	B	T4!U descreve a 

força externa agindo sobre a partícula devido à aceleração gravitacional B. A diferença entre as 
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duas equações é que a força >���, do capítulo 4, representa uma força contrária à partícula 

durante o choque contra as paredes. Já para o sistema partícula em caixa, a força >���, 
representa a força exercida pelas molas. 

 

. OPQOIP + t OQOQ + >��� � .	B	T4!U         (5.1.1) 

 

>��� � Z	 +∞	/3E3	� � 50	/3E3 � 5 � � � 5�∞	/3E3	� � �5               (5.1.2) 

 

Para esse modelo mecânico, José Carlos Pizolato propôs um circuito eletrônico [2] que 

simula o comportamento da partícula oscilando dentro da caixa e colidindo com as suas 

paredes onde se localizam as molas. O respectivo circuito é representado pela Figura 24.   

 

 
Figura 24. Circuito eletrônico partícula em caixa descrito pela equação (5.1.1). [2] 

 

Para realizar o experimento, esse circuito é montado em um protoboard, com os 

seguintes componentes e respectivos valores: resistores u� � 47	MΩ	, u � ud � u� � 10MΩ, 

uw = 0.51	MΩ; capacitores x� = x� = 12	!N; diodos y� e y�: 2N4148; e amplificador operacional: 

741. Todos os resistores e capacitores usados neste trabalho tem um erro +/- de 10% nos seus 

valores nominais [2].  

Os dois amplificadores operacionais da Figura 24 representam um circuito integrador, 

respectivamente. Essa configuração é necessária, pois a tensão b� corresponde à posição � da 

partícula no sistema. Então, a tensão b� representa a velocidade, ou 
b� 
�⁄ . Seguindo o 
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mesmo raciocínio. A partir dessas informações, é possível simular o espaço de fase – posição 

versus velocidade – e verificar se esse gráfico se assemelha ao espaço de fase previsto no 

capítulo 4, mais especificamente, o gráfico da Figura 19. 

Para deduzir a equação que descreve esse circuito em função das tensões b� 
(velocidade) e b� (posição), é necessário fazer a análise das correntes no ponto z. Para isso, 

são considerados ideais os amplificadores operacionais. Primeiramente, é feito a soma das 

correntes na entrada positiva do segundo amplificador operacional 

 
{|Pc{}~P + x� O{|POI � 0    (5.1.3) 

  

Em seguida, é feito a soma das correntes na saída do segundo amplificador 

 

x� O�{|Pc�{|P�OI + {|P~P � 0     (5.1.4) 

x� O{|POI � {|P~P       (5.1.5) 

 

Voltando (5.1.5) em (5.1.4), tem-se 

 

x� O{|POI � {}~P + x� O{|POI � 0    (5.1.6)  

 

2x� O{|POI � {}~P     (5.1.7) 

 

Como b�� � b� 2⁄ , tem-se 

 
��P� O{|POI � {}~P     (5.1.8)  

b� � u�x� O{POI      (5.1.9) 

 

Como o valor de u é muito pequeno se comparado com o valor da resistência u�, pode 

ser desconsiderado. Com isso, é possível considerar terra virtual no primeiro amplificador 

operacional. Logo, a soma das correntes no ponto S 
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{�~� + x� O{}OI + {}~} + ���b�� � 0    (5.1.10) 

 

Voltando a equação (5.1.9) em (5.1.10), tem-se 

 

{�~� + u�x�x� 
2{P
�2 + u2x2u1 
{P


�
+ ��(b�) = 0   (5.1.11) 

 

que resulta em 

 

u�x�x�

2{P


�2
+

u2x2

u1


{P


�
+ ��(b�) = −

{�

~�
              (5.1.12) 

 

O circuito eletrônico partícula em caixa descrito na Figura 24 simula o modelo mecânico 

descrito na Figura 23(a). Os componentes chaves do circuito eletrônico são os diodos 

antiparalelos y� e y� e o resistor uw. Isso se deve ao fato de que implementam 

eletronicamente a não linearidade do circuito. A associação desses componentes simula a 

colisão da partícula nas paredes na direção �, resultando no termo �� 	(b�). O gráfico da       

Figura 25 mostra a curva da corrente versus a tensão da associação dos diodos antiparalelos. 

É importante ressaltar que esse gráfico se assemelha com o gráfico da Figura 23(b).  

 

 
Figura 25. Curva da corrente ��	(�9) versus tensão dos diodos antiparalelos (�� e �9) em série com o resistor �� do 

circuito eletrônico partícula em caixa. [2] 

 

O circuito eletrônico partícula em caixa tem como entrada de seu circuito um sinal 

senoidal bd = baeQsin	(R�) que é responsável por simular a variação do ângulo U da caixa. O 
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comportamento periódico e o caótico podem ser obtidos variando os parâmetros de bifurcação 

do circuito responsáveis por controlar a dinâmica do circuito. Neste caso, são h e baeQ do sinal 

senoidal de entrada bd � baeQsin	�h��. Para este trabalho, o valor da frequência é fixada, 

apenas variando o valor da amplitude. 

 

5.2. Sincronismo 

 

Para realizar a sincronização, são montados dois circuitos iguais partícula em caixa 

mostrados. Isso foi feito, pois um deles representa o mestre e o outro o escravo. Porém, antes 

de acoplar esses dois circuitos com a realimentação e a resistência de linha com valor de ��� � �))	Ω, são testados separadamente para analisar se realmente apresentam a 

dependência às condições iniciais. Para isso, os dois sistemas são submetidos às condições 

iniciais próximas conforma a Tabela 1. 

 

Tabela 1. Dados de entrada dos dois circuitos idênticos para a verificação da dependência às condições inicias. 

 
Circuito 1  Circuito 2  

Frequência [KHz]  2,0047 2,0075 

Amplitude [V]  3,48 3,45 

Alimentação positiva [V]  12,0 12,0 

Alimentação negativa [V]  12,0 12,0 

 

 

Em seguida, foi feito o acoplamento usando uma malha de realimentação junto com 

resistência de linha ��� � �))	Ω a fim de verificar a sincronização entre os dois circuitos. Essa 

resistência é responsável por diminuir a sensibilidade devido ao ruído. Nessa topologia, o 

escravo deve recuperar o sinal caótico produzido pelo mestre conforme o diagrama de blocos 

apresentado na Figura 26.  
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Figura 26. Diagrama de blocos do circuito de sincronização 

 

 

 
Figura 27. Malha de realimentação de circuito eletrônico partícula em caixa. [2] 

 

Para juntar o circuito mestre explicitado anteriormente com o circuito escravo já com a 

malha de realimentação da Figura 27, a entrada E��� do escravo é conectada na saída do 

primeiro amplificador operacional do mestre, b�. Assim, o resultado esperado é que os gráficos 

da saída do segundo amplificador do mestre b� e do escravo b��, respectivamente, se 

sobreponham. 

A técnica de Pecora Carrol aplicada à equação (5.1.12) resulta na decomposição em 

dois circuitos. As equações para o circuito mestre são  

 

bA� � � {}~}�} � ���{P��} � {��}~�             (5.2.1) 

      

bA� � {}~P�P        (5.2.2) 
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O mestre possui sinal de saída B��� � b�, que é transmitido para o escravo. Esse sinal é 

recebido pelo escravo acrescentado de um ruído que é representado por E��� � b� + E2í
0.  

Para o escravo as equações são descritos por 

 

b�A� � � {��~��} � ���{P��} � {�}~}�} + p�I�~���}       (5.2.3) 

 

bA� � {}~P�P        (5.2.4) 

 

em que os resistores ud e u~d são usados para a realimentação por erro. 

 Para o sincronismo com sinal de entrada senoidal bd � baeQsin	�R��, o circuito mestre é 

mostrado pela Figura 24 e o circuito escravo é mostrado pela Figura 27.  

A fotografia mostrada na Figura 28 mostra a montagem experimental do sincronismo 

com sinal de entrada senoidal. Todos os componentes estão presentes para obter os dados do 

experimento. É composta por um gerador de função da marca Minipa® 2MHz do modelo MFG 

– 4201 (a) para gerar o sinal de entrada senoidal dos circuitos mestre e escravo, uma fonte 

digital marca Minipa® do  modelo MPC – 303DI  (b) e um osciloscópios digital da marca 

Minipa® do modelo MO – 2061 (c). Posteriormente, os dados foram transferidos para um 

computador, via pendrive e finalmente as informações foram armazenadas no computador. 

 

 
Figura 28. Montagem experimental para aquisição de dados da implementação elétrica. 
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Depois desse teste, o sinal de entrada senoidal é trocado por um sinal de entrada de 

áudio. Nesta topologia, a única diferença entre eles, é o tipo de sinal de entrada utilizado. Para 

facilitar a análise do comportamento do sistema, foi utilizado um IPad como reprodutor de 

música e um microfone para captar o áudio. Com isso, o circuito mestre-escravo pode transitar 

entre regiões caóticas e não caóticas. Isso porque a definição da frequência e da amplitude são 

obtidas de acordo com a evolução da música escolhida.     

Para este caso, o mestre é representado pelo esquemático mostrado na Figura 24. O 

circuito utiliza uma resistência ua � 47	MΩ e um capacitor de xa � 12	!N. Esses componentes 

são necessários para o funcionamento do microfone. E o escravo é o esquemático mostrado na 

Figura 27. O acoplamento entre esses circuitos é feito da mesma forma do sincronismo com 

sinal de entrada senoidal. 

 

 
Figura 29. Circuito mestre com microfone para entrada de áudio. 
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Capítulo 6 – Resultados e discussões 

 

Neste capítulo são apresentados as análises e os resultados experimentais de cada 

partedo estudo. Primeiramente são mostrados os resultados para um único circuito partícula 

em caixa para verificar o seu comportamento desde a fase estável até o caos. Em seguida, são 

apresentados os resultados do sincronismo com a topologia mestre-escravo tendo como 

entrada um sinal senoidal e um sinal de áudio. 

 

6.1. Resultados para um único circuito partícula em  caixa 

 

O primeiro valor da amplitude para a análise do comportamento do circuito é b����cec���� � 1,19	b. O gráfico da Figura 30(a) mostra o sinal de entrada senoidal indicada 

pelo canal 1 e a tensão b� que representa aposição de partícula indicada pelo canal 2. A onda 

senoidal representa a variação do ângulo U da caixa. Os picos dessa onda, positivos ou 

negativos, representam a inclinação máxima da caixa para cada lado. Quando a caixa é 

inclinada para um dos lados, a partícula se move para o lado mais baixo até chegar no seu 

ângulo máximo. Neste momento, a partícula começa a mudar o sentido do seu movimento. 

Para entender melhor o comportamento, a Figura 30(b) mostra o espaço de fase velocidade 

versus posição.  

 

 
Figura 30. (a) Gráfico da entrada senoidal de amplitude �����c�c���� = �, �*	� e a saída em �9. (b) Espaço de fase para a 

amplitude �����c�c���� = �, �*	�. 

 



 

36 
 

É possível perceber que a velocidade é positiva no intervalo entre as paredes da caixa. 

Porém, quando colide com uma das paredes, inverte o sentido do movimento e também a 

velocidade. Para esse valor de amplitude, o sistema apresentou período 1. Esse gráfico 

permite validar a modelagem do sistema mecânico para o circuito eletrônico. Isso porque o 

comportamento de ambos está semelhante. 

Aumentando a amplitude para b����cec���� � 5,70	b, é possível perceber pela             

Figura 31(b) a quebra de simetria em relação à parte superior e inferior do gráfico de espaço de 

fase. Na Figura 31(a) essa quebra também é bastante visível, nesse caso em relação ao eixo �. Apesar de apresentar essa quebra, ainda permanece no período 1. Isso significa que não 

houve bifurcação. Fisicamente, apenas a amplitude foi aumentada, mantendo a mesma 

frequência, ou seja, a caixa se inclina com um ângulo maior, já que mantém o mesmo tempo < � 1/>. Isso significa que a velocidade com que a caixa se movimenta é maior se comparado 

com amplitudes menores. Quando a partícula colide contra a parede esquerda da caixa, a mola 

impulsiona-a para o sentido oposto do movimento. Porém, a força não é suficiente para que 

essa partícula alcance a outra mola. Então, a partícula é obrigada a diminuir sua velocidade até 

que a caixa consiga inclinar para o sentido do movimento da partícula. Assim, faz com que a 

partícula aumente sua velocidade a tal ponto que consiga atingir a mola da parede direita. 

Neste momento, a mola consegue impulsionar a partícula com uma força suficiente a tal ponto 

que sincroniza com o movimento da caixa. Com isso, não se faz necessário a parada completa 

da partícula no meio do seu movimento como no caso anterior.  

 

 
Figura 31. (a) Gráfico da entrada senoidal de amplitude �����c�c���� = +, �)	� e a saída em �9. (b) Espaço de fase para a 

amplitude �����c�c���� = +, �)	� indicando quebra de simetria. 
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Aumentando a amplitude para b����cec���� � 6,02	b, o comportamento físico se mantém. 

A diferença é que começa há o dobramento de período para 2< conforme a Figura 32(a).  Para 

amplitude b����cec���� � 8,40	b, há um novo dobramento de período para 4< conforme a   

Figura 32(b). 

 

 
Figura 32. (a) Espaço de fase para a amplitude �����c�c���� � �, )9	� com dobramento de período 9�. (b) Espaço de fase 

para a amplitude �����c�c���� � �, ;)	� com dobramento de período ;�. 

 

Finalmente, para amplitude b����cec���� � 14,34, o sistema se torna caótico. A        

Figura 33(a) mostra que não é possível identificar um período, já que não há intervalos da 

forma de onda que se repete. Já na Figura 33(b), o espaço de fase mostra os vários caminhos 

possíveis, mas nunca se repetindo como previsto pelo atrator estranho.   

 

 
Figura 33. (a) Gráfico da entrada senoidal de amplitude �����c�c���� = �;,:;	� e a saída em �9. (b) Espaço de fase para 

a amplitude ������c�c���� = �;, :;	� indicando caos. 
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6.2. Resultados do sincronismo com a topologia mest re-escravo com onda 

senoidal 

 

O primeiro resultado obtido é a verificação da sensibilidade às condições iniciais. Isso 

porque dois circuitos iguais são montados para a análise da sincronização. Então, apesar das 

condições iniciais serem próximas, as formas de onda da tensão de saída b� dos circuitos 1 e 2 

pelos canais 1 e 2, respectivamente, são bem diferentes (Figura 34). Isso preenche um dos 

requisitos para que o sistema tenha comportamento caótico.   

 

 
Figura 34. Gráfico das formas de onda das saídas �9 de circuito 1 e 2 idênticos para verificação da dependência das 

condições iniciais 

 

Em seguida, os circuitos foram acoplados com a realimentação e a resistência de linha        ��� � �))	Ω. As formas de ondas medidas na saída dos dois subcircuitos mestre e escravo na 

tensão de saída �9. As respostas dos subcircuitos podem ser vistas na Figura 35(a) é 

visivelmente fácil de verificar a semelhança entre os respectivos sinais de saída. Para 

completar a prova de que são realmente iguais, a Figura 35(b) mostra os sinais de saída do 

mestre e do escravo sobrepostas. Outra característica interessante é observar que esses sinais 

não possuem um período determinado, ou seja, são imprevisíveis. 
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Figura 35. (a) Gráficos das formas de onda das saídas �9 dos subcircuitos mestre e escravo com entrada senoidal.           

(b) Gráficos sobrepostos das formas de onda das saídas �9 dos subcircuitos mestre e escravo com entrada senoidal. 

 

Outra forma de visualizar a sincronização é pelo espaço de fase. A Figura 36 mostra 

que as saídas dos dois subcircuitos estão em fase. Isso significa que eles têm o mesmo sinal 

de saída, ou pelo menos sinal de saída parecidos. 

 

 
Figura 36. Espaço de fase dos subcircuitos mestre e escravo em sincronismo com entrada senoidal. 

 

6.3. Resultados do sincronismo com a topologia mest re-escravo com áudio 

 

As formas de ondas analisadas são as saídas b� dos dois subcircuitos mestre e 

escravo. Para esse caso, também há sincronização, como mostra o gráfico da Figura 37(a) e o 

gráfico da Figura 37(b). Esse dado é importante para perceber a possibilidade de criptografia 

de mensagem de voz por sistema caótico usando partícula em caixa.  
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Figura 37. (a) Gráficos das formas de onda das saídas �9 dos subcircuitos mestre e escravo com entrada de áudio.              

(b) Gráficos sobrepostos das formas de onda das saídas �9 dos subcircuitos mestre e escravo com entrada de áudio. 

 

Outra forma de visualizar a sincronização é pelo espaço de fase. A Figura 38 mostra 

que as saídas dos dois subcircuitos estão em fase. Isso significa que eles têm o mesmo sinal 

de saída, ou pelo menos parecidos. 

 

 
Figura 38. Espaço de fase dos subcircuitos mestre e escravo em sincronismo com entrada de áudio. 
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Capítulo 7 – Conclusões  

 

 Neste trabalho, o sistema mecânico partícula em caixa é modelado e simulado através 

de um circuito eletrônico. Para que isso fosse possível, o circuito modelado deveria se 

comportar da forma mais próxima ao sistema mecânico. Então, são usados diferentes 

componentes e combinações para que o circuito eletrônico pudesse representar fielmente a 

dinâmica descrita pelas equações físicas. Como esperado, todas as forças que agem sobre a 

partícula e o movimento da caixa puderam ser modeladas. A força mais importante dentre 

todas é aquela aplicada pelas molas, pois é quem prevê a não linearidade ao sistema. A 

importância dessa força se deve ao fato de que um sistema apenas pode apresentar um 

comportamento caótico se não for linear. 

  Como o circuito eletrônico é modelado de forma a respeitar os requisitos esperados, foi 

possível simular experimentalmente, montando o circuito em um protoboard de acordo com o 

esquemático. Feito isso, tornou-se possível testar o seu comportamento de acordo com a 

variação da amplitude do sinal de entrada senoidal bd � baeQsin	�h��, já que o valor da 

frequência foi fixada em > � 2	Mno. Quando o valor da amplitude é de b����cec���� � 1,19	b, o 

circuito apresenta uma resposta estável como já previsto pelas equações físicas para o espaço 

de estado. Aumentando esse valor para b����cec���� = 5,70	b, pode-se observar que o 

comportamento começa a ficar instável. Primeiro, o sistema sofreu quebra de simetria. Em 

seguida, dobramentos de período de 2< em b����cec���� = 6,02	b e de 4< em          

b����cec���� = 8,40	.	 Por fim, o sistema chegou ao estado caótico em b����cec���� = 14,34	b. 

Isso significa que o sinal de saída se tornou aperiódico. Quando o sistema apresenta 

comportamento caótico, o coeficiente de Lyapunov é negativo. Quando o sistema apresenta um 

período finito, o coeficiente de Lyapunov é positivo. 

Após comprovado o funcionamento do circuito na região caótica, o passo seguinte é 

analisar o possível sincronismo usando a topologia mestre-escravo. Nessa topologia, dois 

circuitos iguais, sendo que um representa o mestre e o outro o escravo. Antes que esses dois 

circuitos fossem acoplados, foi verificada a sensibilidade às condições iniciais. Cada circuito 

recebeu os parâmetros com valores muito próximos. Porém, ao comparar a saída dos circuitos, 

na região caótica, as trajetórias divergiam entre si. Feita essa análise, foi possível prosseguir 

com o sincronismo. Para isso, os circuitos são acoplados com uma malha de realimentação e 

uma resistência de linha u~d = 100	Ω. Num primeiro momento, o sinal de entrada permaneceu 

o senoidal. Neste caso, o sincronismo foi realizado com sucesso. Isso porque as tensões de 



 

42 
 

saída b� do mestre e do escravo estavam em fase. Posteriormente, o sinal senoidal foi trocado 

por um sinal de áudio. Para este caso, os sinais de saída do mestre e do escravo também 

estavam em fase.  

 De acordo com esses resultados, o sistema partícula em caixa pode ser usado para 

criptografar mensagens na região em que possui comportamento caótico. Isso porque o sinal 

produzido pelo mestre na região caótica se assemelha a um ruído, já que é aperiódico e 

aleatório. Então, é difícil de identificado esse sinal como mensagem criptografada. Caso esse 

sinal for identificado, não é possível de ser decifrado a não ser que a pessoa que esteja 

tentando descriptografar saiba qual circuito está gerando esse sinal. O único requisito para que 

o circuito caótico com topologia mestre-escravo sirva para criptografar mensagens é que 

estejam sincronizando. Isso se deve ao fato de que o escravo, mestre mesmo não tendo 

conhecimento do tipo de entrada utilizada, consegue reproduzir o sinal caótico gerado pelo 

mestre.  
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