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Laboratório de Física Moderna I 

 
Caos em um Circuito RL-Diodo 

Objetivo 

• Estudar as distintas características qualitativas e quantitativas referentes ao 
comportamento caótico de um circuito não linear RL-Diodo. 

• Determinar o numero de Feigenbaum para um circuito elétrico RL-diodo.  
• Construir o padrão de bifurcação se um sistema não-linear 

 

Introdução 
 

Um sistema dinâmico está associado a uma lei de evolução, de forma que a partir 
de um conjunto de variáveis que descrevem a configuração num dado instante pode-se 
determinar valores dessas variáveis em instantes posteriores, e isso pode ser feito 
através de um conjunto de equações diferenciais. Um exemplo simples seria considerar 
as leis de Newton, as quais permitem a determina caos de velocidades e posições de um 
conjunto de partículas a partir dos seus valores iniciais. Se essas equações diferenciais 
forem não-lineares, o sistema que elas descrevem é dito não-linear e pode, 
eventualmente, ter evoluções caóticas. Entretanto, não existe uma definição única de 
sistema dinâmico caótico, mas qualquer comportamento complexo num sistema caótico 
se reflete pela existência de múltiplas soluções periódicas numa pequena porção do 
espaço no qual as variáveis dinâmicas tomam seus valores. Ainda nestes sistemas 
podem-se encontrar soluções que embora suas condições iniciais sejam muito próximas, 
apresentam comportamentos muito diferentes que tomam valores diferentes ao longo da 
evolução do sistema. 

 
Podemos dizer que um sistema dinâmico apresenta um comportamento caótico 

quando suas trajetórias no espaço de fases permanecem dentro de certa região do 
espaço, preenchendo-o sem uma ordem geométrica definida e com uma grande 
sensibilidade às condições iniciais. Nos últimos anos, o comportamento caótico de 
sistemas não-lineares tem aumentado o interesse devido a suas em aplicações em áreas 
comerciais e industriais, como por exemplo, o uso do caos em processamento de 
informações, análises financeiras e na predição e controle da atividade cardíaca [2, 3]. 
Por sua vez, a dinâmica caótica em sistemas ópticos tem sido considerada de grande 
interesse no último decênio devido a suas aplicações potenciais em telecomunicações: o 
caos óptico pode ser utilizado para enviar mensagens codificadas.  

 
Nesta experiência iremos a  realizar uma análise que nos permita estudar os 

sistemas caóticos enquanto sistemas não-lineares. Um dos exemplos mais simples que 
descrevem este tipo de sistemas é o fenômeno da bifurcação de duplo período que 
antecede ao regime caótico. 
 

Este fenômeno consiste em que ao mudar algum parâmetro num sistema em que 
inicialmente foi aplicado um sinal de período 1, o período do sinal de saída se bifurcara 



em pontos específicos, mas imprevisíveis, a medida que o parâmetro escolhido é variado. 
Isto é, o período se desdobrará (2, 4, 8, 16, 32,…, 2n) infinitamente tornando-se um sinal 
com período infinito ou conduzindo o sistema ao caos, sendo isto uma clara manifestação 
da não-linearidade (Fig.1).  

 

 
 

Fig. 1.- Bifurcações produzidas pela variação do parâmetro P 
 
Cada uma destas bifurcações ocorre em determinados valores do parâmetro que 

está sendo modificado e a quantidade necessária em que este parâmetro deve ser 
variado decresce de maneira constante. Comparando os valores consecutivos dessas 
quantidades se obtém um valor denominado constante ou número de Feigenbaum (δ):  
 

δ = (Pn+1 – Pn) / (Pn+2 – Pn) 
 
onde Pn é o valor do parâmetro que esta sendo variado na primeira bifurcação e Pn+1 , Pn+2 
são os valores correspondentes as duas próximas bifurcações. Este padrão se repete em 
todos os sistemas nos quais o fenômeno de bifurcação é observado. Diz-se que o número 
de Feigenbaum é uma constante universal ja que para qualquer sistema sob este 
processo o valor é o mesmo quando os períodos aumentam infinitamente; isto é: 
 

δ = 4,6692… 
 

Neste experimento estudaremos o comportamento de um circuito elétrico 
composto de um gerador de funções, um resistor R, um indutor L e um diodo D 
conectados em série. Devido à presença do diodo, o circuito se comporta como um 
oscilador forçado com uma resposta não-linear. A razão para o estudo de um sistema não 
linear baseia-se em que estes podem explicar as variações aleatórias ou que parecem 
ocorrem ao acaso. Experimentalmente um circuito elétrico possui inúmeras  vantagens 
em comparação com um sistema óptico ou químico; uma dessas vantagens é que o 
experimentador tem o controle sobre muitos dos parâmetros que influenciam no 
comportamento do sistema. 
 

No caso particular de um circuito elétrico Pn pode representar tanto a frequência 
como a amplitude do sinal de entrada dependendo de qual seja a variável que se 
mantenha constante.  



Meteríais 
Gerador de ondas Diodo  1N4007 
Indutância de  L=1mH Osciloscópio de dois canais 
Resistor 10 Ω Protoboard 
Capacitor 1µF Multímetro  
Cabos e conexões  
 
 
Procedimentos 
1.- Monte o circuito como indicado na Fig.2 
2.- Conecte o osciloscópio de modo que possa monitorar a tensão de entrada na fonte e a 
tensão no diodo 
3.- Para observar o desdobramento do período, o circuito RL-Diodo deverá ser alimentado 
com um sinal sinusoidal, mantendo constante a amplitude em 2V enquanto a frequência 
do sinal de entrada deverá variar na faixa de 40 a 200 Khz. Neste experimento a 
freqüência será usada como parâmetro de controle e a duplicação do período e as 
regiões de caos serão observadas na tensão no diodo.  
 

 
Fig.2.- Circuito RL-Diodo 

 
4.- As trajetórias para o caos podem ser observadas no osciloscópio usando o modo XY, 
utilizando o eixo  X para a tensão de entrada e o eixo Y para a tensão no diodo.  
5.- Para observar o diagrama de fases (fasores) o osciloscópio deve operar no modo XY, 
monitorando a tensão no diodo e no resistor.  
6.- A resposta no diodo não pode ser muito lenta nem muito rápida; o diodo 1N4007 
trabalha bem este experimento, entretanto outros diodos tais como 1N4001 e 1N5404 
também podem se usados. Com estes dispositivos foram observados resultados 
qualitativamente similares embora diferentes quantitativamente. Outras configurações que 
podem ser usadas neste experimento são: (1N4007,R=50 Ω, L=10mH); (1N4001, R=220 
Ω, L=2mH); (1N4007, R=220Ω, L=1mH); 
 
Atividades I 
1.- No circuito indicado na Fig. 2 meça a tensão de saída no diodo para diferentes 
frequências  de modo que possa observar o fenômeno da bifurcação para 2, 4 e 8... 
períodos, até atingir o comportamento  caótico numa faixa ampla  de frequências. NOTA: 
caso o limite de 200 KHz não seja suficiente para atingir o numero de bifurcações, a faixa 
de freqüência pode ser ampliada até atingir o objetivo, a não ser que a limitação seja do 
circuito ou do equipamento disponível. Neste caso re-configure seu sistema. 



2.- Faça um gráfico da tensão (amplitude dos picos) no diodo vs freqüência, identifique as 
freqüências nas quais ocorrem a bifurcação do período. A que freqüência se observa a 
janela de caos. 
3.- Determine o número de Feigenbaum para seu experimento e compare-o com o valor 
teórico para este numero (δ=4,6692016091029...) 
4.- Indique as principais fontes de erro nesta medida e estime a incerteza no valor da 
medida do número de Feigenbaum. 
5.- Operando o osciloscópio no modo XY sintonize as freqüências de bifurcação para 
observar a duplicação do período. Faça um gráfico ou registre numa fotografia a 
duplicação do período. 
6.-  Para observar o diagrama de fases, troque o diodo pelo capacitor de 1µF no circuito. 
Variando a freqüência no sinal de entrada, monitore o sinal no capacitor e na resistência 
com o osciloscópio operando no modo XY. Qual o padrão observado? Faça um gráfico ou 
registre numa fotografia este resultado. Repita este processo, mas agora retirando o 
capacitor e re-colocando o diodo. Compare e discuta os dois resultados.  
 
Atividades II (desafio) 
1.- Simule o comportamento do sistema estudado usando o programa Matemática ou 
Maple, ou qualquer outro que você conheça e sirva para este propósito. 


