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Resumo

Neste trabalho foi montado um circuito elétrico RC, a �m de medir experimental-
mente, o comportamento da corrente e da voltagem na carga e descarga de um capacitor
em um intervalo 180 segundos. Neste circuito, também foi possível estudar e analisar seus
respectivos valores analíticos e numéricos através da obtenção das equações diferenciais
modeladas a partir da segunda Lei de Kirchho�. Estas equações diferencias ordinárias
encontradas são do tipo de variáveis separáveis, onde pode-se obter as suas soluções ana-
lítica ou numérica. Os métodos numéricos utilizados neste trabalho foram os métodos de
Euler e de Runge-Kutta de quarta ordem. Um estudo comparativo foi feitos dos principais
resultados analíticos, experimentais e numéricos da corrente e da voltagem no capacitor
carregando e descarregando. Em todos os resultados, observou-se uma maior precisão no
método de Runge-Kutta de quarta ordem.



Abstract

This work was mounted an RC circuit in order to experimentally measure the behavior
of current and voltage in the charge and discharge of a capacitor in a range 180 seconds.
In this circuit, it was also possible to study and analyze their analytical and numerical
values by obtaining the di�erential equations modeled after the second Kirchho�'s law.
These found ordinary di�erential equations are the type of separable variables, where one
can get their analytical or numerical solutions. The numerical methods used in this study
were the methods of Euler and Runge-Kutta fourth order. A comparative study was made
of the main analytical, experimental and numerical results of current and voltage on the
capacitor charging and discharging. In all results, there was a greater precision in the
Runge-Kutta method of fourth order.
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Capítulo 1

INTRODUÇÃO

A ideia de modelagem vem desde os tempos aristotélicos, onde modelar signi�ca,

de alguma forma, simpli�car ou idealizar uma realidade. A área de estudo que simula

problemas reais a �m de prever a atuação dos mesmos, sendo utilizada em diversos campos

de estudo, tais como física, química, biologia, economia e engenharias, ou seja, a arte de se

descrever matematicamente um fenômeno, denomina-se modelagem matemática [2, 4, 5].

A matemática está presente em todos os fenômenos do nosso dia a dia, �ca mais fácil

entendê-la quando se vê a utilização e a aplicação. Se essa aplicação for voltada para

acontecimentos do cotidiano, acredita-se que o interesse será maior e terá mais força

possibilitando uma melhor compreensão por parte dos envolvidos, fazendo-nos crer então

que a aplicação da matemática para solução de problemas rotineiros seja a melhor opção

para seu entendimento [4].

Muitas vezes o ser humano é levado pela curiosidade, em saber o porquê das coisas,

sempre querendo saber e compreender onde a matemática ou a física está aplicada nos

eventos do dia a dia. Desta forma, pode-se perguntar se seria possível prever fenômenos

físicos. Na maioria dos casos isto é possível, pois de uma maneira mais ampla, um

modelo matemático pode ser conceituado, como uma equação que demonstra as principais

características de um problema físico em termos matemáticos [9].

Geralmente, as equações diferenciais são utilizadas na construção de modelos matemá-

ticos que representam importantes fenômenos na ciência e engenharia, tais como dinâmica

de �uidos, propagação de doenças, crescimento populacional, propagação de ondas, dissi-

pação de calor, movimento de corpos celestes, circuitos elétricos e outros [8, 7, 9]. Deste

modo, tem-se dado uma atenção especial para o estudo de equações diferenciais procu-

rando melhorar a representação de tais fenômenos. Assim problemas simples ou complexos

podem ser modelados em equações diferenciais, a cada quatro problemas matemáticos,
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três resultam soluções de equações. [10]

Como mencionado anteriormente, um circuito elétrico pode ser representado por uma

equação diferencial. Circuitos elétricos são interligações com elementos elétricos utilizados

na tranferência de energia de um ponto ao outro, são utilizados para inúmeras tarefas.

Alguns circuitos elétricos contém capacitores, resistores, indutores [1, 14, 11]. A solução

de tal fenômeno pode ser obtida de forma experimental, analítica ou numérica. Como na

maioria das situações, as soluções são complexas de se calcular, assim, utiliza-se alguns

métodos para auxílio dos cálculos, métodos computacionais [8, 9, 7, 10].

O objetivo deste trabalho de conclusão de curso (TCC) é o de observar a corrente e a

voltagem num circuito elétrico, a �m de prever seus comportamentos futuros. Foi criado

um circuito elétrico com resistores e capacitores, onde utilizou-se uma equação diferencial

ordinária (EDO) sujeita a uma condição inicial, para modelar o problema físico em ques-

tão. Foram realizados diversos testes analíticos e experimentais, onde considerou-se dois

tipos de comportamentos: a carga e a descarga de capacitores, durante três minutos. Estes

resultados foram confrontados com os resultados numéricos obtidos mediante a aplicação

dos métodos de Euler e Runge-Kutta de quarta ordem [10, 3, 8], onde os mesmos foram

implementados no software livre Scilab [13, 15]. No Capítulo 2 serão vistos os conceitos

teóricos de EDO, com atenção especial àquelas do tipo variáveis separáveis. Conceitos

físicos também são demonstrados nesse capítulo, a �m de melhor entendimento dos de-

mais capitulos. Já no Capítulo 3 é detalhado a modelagem matemática e computacional

desenvolvida nesse Trabalho. No Capítulo 4, os métodos numéricos de Euler e Runge-

Kutta de quarta ordem são detalhados. E �nalizando, serão discutidos os resultados e as

conclusões, respectivamente, nos Capítulos 5 e 6.



Capítulo 2

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Quando se trabalha com problemas, sejam problemas reais ou aproximados, muitas

vezes aparece a taxa de variação, e quando isso acontece naturalmente nos leva a pensar

em derivadas, esses problemas são chamados de equações diferenciais, em outras palavras,

uma equação diferencial é uma lei, que relaciona determinada função com suas derivadas

estabelecendo a taxa segundo a qual as coisas acontecem. Resolver uma equação diferen-

cial é encontrar a função que satisfaz a equação e, frequentemente, determinado conjunto

de condições iniciais [7, 10].

Acredita-se que o desenvolvimento da teoria de equações diferenciais teve seu início

no �nal do século XVII quando tornou-se necessária para que fosse possível determinar

soluções associadas a problemas de mecânica e geometria. Merece um destaque especial a

equação de Newton para o movimento, que esteve na origem do próprio desenvolvimento

do cálculo diferencial e integral [7, 17]. Em 1691, foi desenvolvida a teoria das equações

diferenciais separáveis e em 1694 como se resolver equações lineares de primeira ordem.

Já no século XVIII a teoria das equações diferenciais obteve um intenso desenvolvimento,

tornou-se o núcleo da análise matemática e de praticamente toda a ciência matemática.

Foi desenvolvido um conjunto de truques e métodos sistemáticos para determinar soluções

de equações diferenciais em termos de funções elementares, resultados que ainda hoje

fazem parte da teoria qualitativa das equações diferenciais [7, 17].

A equação diferencial é muito utilizada na matemática, tendo em vista que a ideia

da derivada é a ideia de taxa de variação e muitos problemas do mundo real envolvem

problemas de taxa de variação. Quando se tem problemas reais, nos quais se deseja obter

um resultado futuro, basta conhecer uma taxa onde esse resultado estará variando. Esses

cálculos são feitos através de uma modelagem matemática. Alguns exemplos que pode-se

citar são, propagação de doenças, movimento de corpos celestes, circuitos elétricos, são
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modelados por equações diferenciais [7, 9, 10].

Equações diferenciais podem ser do tipo ordinárias ou parciais. As chamadas equações

diferenciais parciais (EDP) são equações diferenciais que envolvem uma função desconhe-

cida f(x, y, ux, uy) = 0 e suas derivadas parciais de até uma certa ordem.

A equação trabalhada nesse TCC são equações diferenciais ordinárias (EDO) que são

equações que envolvem derivadas ordinárias de uma ou mais variáveis, em relação a uma

variável independente [7, 12].

F (x, y, y
′
, · · · , yn) = 0 (2.1)

Baseado em [7, 18, 9], pode-se dizer ue a ordem da EDO é dada pela maior ordem da

derivada. As EDOs y
′
+ y+ sen(x) = 0 e y

′′
+ y

′
+x2 = 0 são, respectivamente, exemplos

de EDOs de primeira e segunda ordem, exemplo de um problema físico no qual se utiliza

uma EDO: A posição de um objeto que se movimenta em linha reta num determinado

tempo é dada por uma função s = s(t). A velocidade desse objeto é calculada pela

derivada do deslocamento em relação ao tempo v(t) = ds/dt e tendo a aceleração sendo

a segunda derivada do deslocamento em relação ao tempo a(t) = d2s/dt2. Se um corpo

em queda livre, sofre a atuação da força peso (massa vezes a aceleração da gravidade),

dada por P = mg. Pode-se enunciar a Segunda Lei de Newton como F = ma, onde F é

o somatório de forças atuantes no corpo. Desprezando a resistência do ar, haverá apenas

a força peso atuando no corpo. Então,

P = ma (2.2)

mg = ma (2.3)

mg = m
dv

dt
(2.4)

dv

dt
= g (2.5)

dv = gdt (2.6)∫ v(t)

v(0)

dv =

∫ t

o

gdt (2.7)

Obtendo a equação da velocidade em função do tempo.

v(t) = v0 + gt (2.8)

Sendo assim, é possível calcular a velocidade em qualquer instante de tempo. Para o

leitor interessado em outros problemas físicos que podem ser representados por uma EDO,
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recomenda-se os trabalhos de [7, 18, 9].

As equações diferenciais ordinárias de primeira ordem são do tipo variáveis separáveis,

homogêneas, quase homogênea, exatas e quase exatas, Bernoulli e Riccatti [7, 6]. Já as

equações diferenciais ordinárias de segunda ordem são do tipo lineares coe�cientes cons-

tantes, lineares homogêneas com coe�cientes constantes, homogêneas e não homogênes,

existem os métodos dos coe�cientes a determinar, método da variação dos parâmetros,

Wronskiano entre outros. A seguir, apresenta-se o método utilizado para a obtenção da

solução analítica da equação diferencial ordinária que descreverá o problema abordado

nesse trabalho.

2.1 SOLUÇÃO ANALÍTICA DE EQUAÇÕES DIFE-
RENCIAIS ORDINÁRIAS

Uma EDO é dita do tipo variável separável quando pode ser escrita na forma [12, 7, 9]:

p(y)
dy

dx
= q(x) (2.9)

Onde p(y) é uma função em (y) e q(x) é uma função em (x). Separando as variáveis

reagrupando-as em cada lado da equação:

p(y)dy = q(x)dx (2.10)

Integrando ambos os membros da equação, a �m de encontrar a solução geral:∫
p(y)dy =

∫
q(x)dx (2.11)

P (y) + C1 = Q(x) + C2 (2.12)

Caso haja condição inicial, aplique para obter a solução particular da equação, exemplo

de uma equação diferencial do tipo variáveis separáveis: Se o número de indivíduos de

uma espécie (y) varia de acordo com o tempo (t), para tentar entender como funciona

crescimento dessa população, como conseguir medir a taxa de variação da população,

saber é se a população está crescendo, diminuindo ou se está estável.

y = y(t) (2.13)
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O que se consegue perceber é que a taxa de variação dessa grandeza, ou seja a derivada,

é proporcional ao número de indivíduos.

dy

dt
= ky(t) (2.14)

dy

y
= kdt (2.15)∫

dy

y
=

∫
kdt (2.16)

ln(y) = kt+ c (2.17)

Aplicando a exponencial:

y = ekteC (2.18)

Como eC é uma constante, pode-se substituir por C2 obtendo:

y(t) = C2e
kt (2.19)

A Equação (2.19) é a solução da equação diferencial (2.14).

2.2 CONCEITOS FÍSICOS

Para analisá-se um circuito elétrico, precisa-se entender alguns conceitos, tais como

carga elétrica, corrente elétrica, tensão, resistência e capacitância. Todos os conceitos

físicos apresentados posteriomente foram baseados em [11, 14, 1].

A propriedade da essência de um átomo, ou seja, o valor da carga de um próton ou

um elétrons é chamado carga elétrica (q). A quantidade de uma carga elétrica é o produto

do número de elétrons (n) em excesso ou em falta pelo valor da carga elementar (e), e

dada em Coulomb(C).

q = ne (2.20)

A corrente elétrica (i) é um �uxo de cargas elétricas através de um condutor num deter-

minado tempo. Sua unidade é Ampère(A). O valor da corrente é a mesma no início e no

�nal do circuito.

i =
dq

dt
(2.21)

A tensão ou diferença de potencial (ddp) é a quantidade de energia gerada para mover

uma carga elétrica, tendo sua unidade em Volts(V), a voltagem medida no resistor pode
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ser escrita como o produto da resistência (R) pela corrente (i).

V = Ri (2.22)

Quando a voltagem é medida no capacitor, pode ser escrita como a razão da carga (q)

sobre capacitância (C).

V =
q

C
(2.23)

Da Equação (2.22) pode-se dizer que a resistência elétrica (R) é a razão entre a diferença

de potencial (V ) pela corrente elétrica (i), é medida em Ohms (Ω)

R =
V

i
(2.24)

Resistores (R) são dispositivos elétricos que apresentam resistência à passagem de cor-

rente, acarretando em seu aquecimento e assim transformando energia elétrica em energia

térmica. Os resistores podem estar associado no circuito em série (Figura 2.1) ou em

paralelo (Figura 2.2), que pode ser simpli�cado num resistor equivalente.

Figura 2.1: Resistores associados em série.

Figura 2.2: Resistores associados em paralelo.

Quando os resistores estão associados em série, a resistência equivalente é a soma

de todas as resistências. A corrente é a mesma em todos os resistores e a diferença de

potencial em cada resistor é diferente, variando proporcionalmente com os valores de suas

respectivas resistências.

Req =
n∑

i=1

R(i) (2.25)
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Quando os resistores estão associados em paralelo, a tensão é a mesma em todos os

resistores, assim a corrente se divide para cada resistor, voltando a ter o mesmo valor

após passar por todos os resistores. Quanto menor a corrente maior a resistência. Sendo

a resistência inversamente proporcional a corrente. Logo o resistência equivalente é dada

por:
1

Req

=
n∑

i=1

1

R(i)
(2.26)

Qualquer par de condutores separados, seja pelo vácuo ou por um material isolante, é

chamado de capacitor. Igualmente aos resistores, os capacitores podem ser distribuídos

em série (Figura 2.3) e em paralelo (Figura 2.4), podendo ser matematicamente reduzido

a um capacitor equivalente ideal. Os capacitores tem capacidade de armazenar carga

elétrica, podendo ser carregado ou descarregado para utilização rápida. Podendo ser

utilizado no cotidiano, em motores elétricos, ventiladores , no carro, no �ash de máquinas

fotográ�cas e outras. A capacitância é a grandeza física que relaciona a quantidade

de carga (q) adquirida por um capacitor com a diferença de potencial (V ) do mesmo

capacitor, dada por Farad(F)

C =
q

V
(2.27)

Figura 2.3: Capacitores associados em série.

Figura 2.4: Capacitores associados em paralelo.

Quando os capacitores são colocados em série, pode-se concluir da Equação 2.27 que

V = q
C

como a carga é a mesma em todos os capacitores, conclui-se que a tensão do

circuito é igual a soma das tensões individuais. Assim o capacitor equivalente é calculado
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da seguinte forma.
1

Ceq

=
n∑

i=1

1

C(i)
. (2.28)

Quando os capacitores estão colocados em paralelo, a tensão que permanece igual em todo

o circuito, e a carga é dividida entre os capacitores, da Equação (2.27) pode-se concluir

que q = CV , tendo então o capacitor equivalente a soma de todos os capacitores.

Ceq =
n∑

i=1

C(i) (2.29)

Força eletromotriz ou fem (ε) é um dispositivo que mantém a diferença de potencial entre

dois pontos para que haja a circulação de corrente elétrica em um circuito. Sendo de�nida

como trabalho por unidade de carga. A unidade da fem é Joule por Coulomb.

ε =
dW

dq
(2.30)

Quando o circuito está fechado em (a), a fem quem produz a ddp para fazer essa circulação

de corrente. Agora, quando o circuito está fechado em (b) quem faz o papel da fem é o

capacitor, conforme é mostrado na Figura 2.5.

Figura 2.5: Esquema de um circuito genérico.

Pela Segunda Lei de Kirchho�, a lei das malhas, te-se que a soma das diferenças de

potencial em um circuito fechado é nula, em outras palavras, a ddp total é igual a soma da

ddp no capacitor com a ddp no resistor, num circuito RC. Desta forma, quando a chave

está fechada em (a), a quação é dada por

Vt = Vc + VR (2.31)

Utilizando as Equações (2.23) e (2.22) pode-se obter:

ε =
q

C
+Ri (2.32)

Dividindo a equação (2.32) por R e como i = dq
dt

pode-se reescrever desta forma:

ε

R
=

q

RC
+
dq

dt
(2.33)
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Como se quer a voltagem, ao dividir a Equação (2.33) por C te-se:

ε

RC
=

q

RC2
+

dq

Cdt
(2.34)

Porém como foi citado anteriomente Vc = q
C
escreve-se a equação da seguinte forma:

ε

RC
=

V

RC
+
dV

dt
(2.35)

dV

dt
=

ε

RC
− V

RC
(2.36)

Assim a Equação(2.36) é a EDO base para o cálculo da voltagem no circuito. A di-

ferença quando se tem um circuito carregando ou descarregando é que, quando se está

descarregando um capacitor, fem está desligada, com isso a equação será igualada a zero.

dV

dt
= − V

RC
(2.37)



Capítulo 3

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Apresenta-se, nesta seção, a derivação do modelo matemático que descreve o problema

em que se obtém as informações de corrente e de voltagem em um circuito elétrico. A

dedução é feita aplicando-se a Segunda Lei de Kirchho� (veja a Equação (2.31)) em

um circuito elétrico numa placa de ensaio, com resistores e capacitores que podem estar

associados em série e/ou paralelo com seus respectivos valores equivalentes.

A segunda Lei de Kirchho� diz que a voltagem total é igual a soma da voltagem no

capacitor com a voltagem no resistor, isto é,

Vt = Vc + Vr. (3.1)

A corrente no circuito é a variação da carga de acordo com o tempo, i = dq
dt
, Vr = Ri,

Vc = Q
C
, substituindo, pode-se escrever:

ε = R
dq

dt
+
q

C
(3.2)

Dividindo a Equação (3.2) pela resistência (R),

ε

R
=
dq

dt
+

q

RC
(3.3)

Com isso obte-se a equação diferencial ordinária de primeira ordem. Com esta equação

ainda não se obtém soluções desejadas para se resolver analiticamente. Desta forma,

deriva-se a Equação (3.3) em função do tempo:

d

dt
(
ε

R
) =

d2q

dt2
+

1

RC

dq

dt
(3.4)

Como a fem e o resistor equivalente são valores constantes e conhecidos, ao derivar o
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resultado é zero.
d2q

dt2
+

1

RC

dq

dt
= 0 (3.5)

A partir da equação diferencial ordinária de segunda ordem (3.5), obtém-se o resultado

desejado.
d2q

dt2
=
−1

RC

dq

dt
(3.6)

Na Equação (3.5), ao chamar dq
dt

= w, pode-se escrevê-la dessa forma:

dw

dt
=
−w
RC

(3.7)

Chegando numa EDO do tipo variáveis separável, como foi explicado anteriormente basta

separar as variáveis para poder assim, integrar ambos os lados.∫ w

w(0)

dw

w
= −

∫ t

0

dt

RC
(3.8)

resolvendo as integrais,

lnw

∣∣∣∣∣
w

w(0)

=
−1

RC
t

∣∣∣∣∣
t

0

(3.9)

ln
w

w0

=
−t
RC

(3.10)

w

w0

= e
−t
RC (3.11)

w = w0e
−t
RC (3.12)

Concluindo as operações, que (3.12) é a solução da equação diferencial linear, porém a

EDO era de segunda ordem, Como dq
dt

= w, pode-se a�rmar que w0 é a corrente no tempo

inicial. Se V = Ri , então é correto escrever ε = Ri. Concluindo então i = ε
R
, Assim

pode-se escrever a Equação (3.12) desta forma:

dq

dt
=

ε

R
e
−t
RC (3.13)

Integrando ambos os membros ∫ q(t)

0

dq =

∫ t

0

ε

R
e
−t
RC dt (3.14)

q(t) =
ε

R
(−RC)e−

t
RC

∣∣∣∣∣
t

0

(3.15)

q(t) = −εC[e
−t
RC − 1] (3.16)

q(t) = εC[1− e
−t
RC ] (3.17)
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A solução (3.17) é a equação da carga no capacitor em função do tempo. No instante que

o circuito é ligado (t = 0), sua carga inicial é nula, como comprovado na equação.

q(0) = εC[1− e
−0
RC ] (3.18)

q(0) = 0 (3.19)

E para o tempo tendendo ao in�nito, a carga no capacitor será a própria Equação (2.27),

tomando ε = V .

q(∞) = εC[1− e
−∞
RC ] (3.20)

q(∞) = εC (3.21)

Sabendo-se que a corrente é a variação da carga pelo tempo. Para se calcular a equação

da corrente elétrica no circuito, basta derivar a Equação (3.17) em relação ao tempo.

i(t) =
dq(t)

dt
=
d[εC(1− e −t

RC )]

dt
(3.22)

i(t) = εC[e
−t
RC

1

RC
] (3.23)

i(t) =
ε

R
e
−t
RC (3.24)

em t = 0 te-se

i(0) =
ε

R
e
−0
RC (3.25)

i(0) =
ε

R
(3.26)

E para o tempo tendendo ao in�nito, a corrente se aproxima de zero.

i(∞) =
ε

R
e
−∞
RC (3.27)

i(∞) = 0 (3.28)

Para o cálculo da voltagem num capacitor carregando, que conforme o tempo vai aumen-

tando a voltagem vai tendendo ao seu valor máximo, isso ocorre porque a voltagem no

capacitor carregando é igual a diferença da voltagem total com a voltagem no resistor.

Vc = Vt − Vr (3.29)

Após cálculos demonstrados anteriormente, obtém-se a expressão da carga, Equação(3.17).

Com isso pode-se escrever a Equação (2.23)da seguinte forma.

Vc =
εC(1− e −t

RC )

C
(3.30)
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Assim conclui-se que a voltagem no capacitor é

Vc = ε(1− e
−t
RC ) (3.31)

Com base nos cálculos feitos acima pode-se obter as expressões matemáticas para se

calcular a corrente e voltagem no capacitor carregando. De forma análoga, é feito para o

capacitor descarregando, quando a chave está fechada em (b).Desta forma, não se utiliza

a fem, logo ε = 0, na lei das malhas. Pode-se escrever a Equação(2.32) que:

iR +
q

C
= 0 (3.32)

Do mesmo modo i = dq
dt
, assim

dq

dt
R +

q

C
= 0 (3.33)

Dividindo a equação pela resistência (R):

dq

dt
+

q

RC
= 0 (3.34)

dq

dt
=
−q
RC

(3.35)

Resolvendo a equação diferencial ordinária, separando as variáveis e integrando ambos os

membros:

∫ q(t)

q0

dq

q
=

∫ t

0

−dt
RC

. (3.36)

ln
q(t)

q0
=
−1

RC
t (3.37)

q(t)

q0
= e

−t
RC (3.38)

q(t) = q0e
−t
RC (3.39)

Do mesmo modo pode-se veri�car, através da Equação (3.39), que no instante inicial

(t = 0) a carga no capacitor é a mesma da carga inicial.

q(0) = q0e
−0
RC (3.40)

q(0) = q0 (3.41)

Para t =∞
q(∞) = q0e

−∞
RC (3.42)

q(∞) = 0 (3.43)
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Para se calcular a corrente, basta derivar a carga em função do tempo como foi feito para

o capacitor carregando.

i(t) =
dq(t)

dt
=
d(q0e

−t
RC )

dt
(3.44)

i(t) =
−q0
RC

e
−t
RC (3.45)

O sinal negativo na frente da equação, signi�ca apenas o sentido da corrente. Para o

instante inicial (t = 0):

i(0) =
q0
RC

e
−0
RC (3.46)

i(0) =
q0
RC

(3.47)

E conforme o tempo vai passando a corrente vai tendendo a zero.

i(∞) =
q0
RC

e
−∞
RC (3.48)

i(∞) = 0 (3.49)

Após os cálculos veri�cou-se que as soluções (3.24) e (3.45) são bem parecidas a não ser

pelo fato que quando o capacitor está carregando o circuito �ca em função da fem e

no capacitor descarregando o mesmo faz o papel da fem, assim aparecendo na equação

a carga inicial sobre o capacitor que estava totalmente carregado. Para se calcular a

voltagem no capacitor descarregando, como a fem é nula, isto é, está desligada, pode-se

dizer que o potencial da fonte é zero. Assim Equação(2.31) torna-se:

Vc + Vr = 0 (3.50)

Como resolvido anteriomente, a equação da carga é dada por

q(t) = εCe
−t
RC (3.51)

da Equação (2.23) pode-se se obter

Vc = εe
−t
RC (3.52)



Capítulo 4

MÉTODOS NUMÉRICOS

Neste capítulo apresenta-se, de forma resumida, os métodos que serão utilizados na

obtenção das soluções numéricas das equações diferenciais ordinárias que descrevem o

comportamento da corrente e voltagem no capacitor carregando e descarregando, sujeitas

a certas condições iniciais. Dentre os diversos métodos numéricos existentes apresenta-se

os de Euler e o de Runge-Kutta de quarta ordem [10, 3, 16]. O principal motivo para a

escolha de tais métodos é a facilidade de implementação e a precisão numérica da soluções

aproximadas das equações diferenciais ordinárias de primeira ordem.

4.1 MÉTODO DE EULER

O método de Euler [3, 10] foi desenvolvido por Leonhard Euler (1707-1783) por volta

de 1768 e é um dos métodos numéricos mais antigos que se conhece para encontrar apro-

ximações de soluções de equações diferenciais ordinárias com condições iniciais. Este

método numérico é conhecido como método das retas tangentes e é bastante utilizado

por sua simplicidade, pois não há necessidade de se calcular as derivadas de f(x, y) em

diversos pontos do domínio. O objetivo do método de Euler é o de aproximar y(x) por

meio de suas retas tangentes. A seguir, descreve-se o método de Euler para um Problema

de Valor Inicial (PVI) de primeira ordem conforme descrito em [3].

Considere o seguinte PVI


dy
dx

= f(x, y), a < x < b,

y(x0) = y0,

(4.1)
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onde y = y(x) é a solução do PVI e (x0, y0) é o ponto inicial. Supondo que o PVI (4.1)

satisfaz as condições de existência e unicidade, busca-se a sua solução numérica particio-

nando o intervalo [a, b] através de m subintervalos, com m ≥ 1 e

xi+1 = xi + h, i = 0, 1, · · · ,m− 1, (4.2)

onde xi+1 ∈ [a, b], x0 = a, xm−1 = b e h = b−a
m
. Desta forma, constrói-se aproximações

y1, y2, · · · , ym para as soluções exatas y(x1), y(x2), · · · , y(xm), respectivamente. Para en-

contrar y1, traça-se uma reta tangente à curva y(x) no ponto (x0, y(x0)), cuja equação é

dada por veja a (Figura ( 4.1))

y(x)− y(x0) = (x− x0)y′(x0). (4.3)

Figura 4.1: Método de Euler.

Sendo x = x1, y(x0) = y0, h = x1 − x0, y′(x0) = f(x0, y(x0)) e y(x1) = y1, a

Equação (4.3) pode ser reescrita como

y1 = y0 + hf(x0, y0). (4.4)

Continuando o processo até ym, tem-se que

yi+1 = yi + hf(xi, yi), i = 0, 1, · · · ,m− 1. (4.5)
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O erro absoluto cometido na aproximação de y(xi+1) por yi+1 é dado por

ei+1 = |y(xi+1)− yi+1|, i = 0, 1, · · · ,m− 1. (4.6)

Além disso, pode-se calcular o erro da aproximação através da fórmula do erro relativo

e do erro relativo percentual

eri+1 =
|y(xi+1)− yi+1|
|y(xi+1)|

. (4.7)

eri+1 =
|y(xi+1)− yi+1|
|y(xi+1)|

× 100. (4.8)

O Algoritmo 1 é utilizado para a implementação do método de Euler.

Algoritmo 1: Método de Euler.

1 Dados a, b, x0, y0, m
2 Calcule h = (b− a)/m
3 Escreva x0 e y0
4 para (i = 0 : m− 1) faça
5 xi+1 = xi + h
6 yi+1 = yi + hf(xi, yi)
7 Escreva xi+1 e yi+1

8 �m

4.2 OS MÉTODOS DE RUNGE-KUTTA

Os métodos de Runge-Kutta foram desenvolvidos por volta de 1900 pelos matemá-

ticos Carl Runge (1856-1927) e Martin Wilhelm Kutta (1867-1944) para resolver nume-

ricamente equações diferenciais ordinárias [8]. Esta família de métodos numéricos são

bastante utilizados para resolver um PVI do tipo (4.1), pois possuem uma boa precisão

numérica de y(x). O método de Runge-Kutta mais simples é o de primeira ordem, onde o

mesmo concorda com o método de Euler apresentado na Seção 4.1. Assim como o método

de Euler, nos métodos de Runge-Kutta de ordem n exigem a determinação e cálculo das

derivadas de f(x, y) em diversos pontos do domínio. Uma grande vantagens deste método

é a possibilidade de obtenção de um erro de truncamento de alta ordem [8]. A seguir

apresenta-se os métodos de Runge-Kutta de segunda, terceira e quarta ordem.
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4.2.1 O Método de Runge-Kutta de Segunda Ordem

O método de Runge-Kutta de segunda ordem, pode ser visto como um aperfeiçoa-

mento do método de Euler, onde se obtém uma melhor estimativa da derivada da função

[3]. Neste método, obtém-se a aproximação de yi+1 a partir do valor de yi e com uma

estimativa da derivada (método de Euler) no ponto médio do intervalo.

Seja o ponto médio do intervalo [xi, xi+i] dado por

xi+1/2 = xi +
h

2
. (4.9)

Utilizando o método de Euler (4.5), obtém-se yi+1/2 da seguinte forma

yi+1/2 = yi +
h

2
f(xi, yi). (4.10)

Pelo ponto P4 =
(
xi+1/2, yi+1/2

)
traça-se uma reta r2 cujo coe�ciente angular é dado por

f
(
xi+1/2, yi+1/2

)
= f

(
xi +

h

2
, yi +

h

2
f (xi, yi)

)
. (4.11)

Traçando pelo ponto P1 = (xi, yi) uma reta r3 paralela a reta r2, tem-se

yi+1 = yi + hf

(
xi +

h

2
, yi +

h

2
f (xi, yi)

)
. (4.12)

Portanto, estima-se yi+1 da seguinte forma



yi+1 = yi + h
2

(K1 +K2) , i = 0, 1, · · · ,m− 1,

K1 = f (xi, yi) ,

K2 = f (xi + h, yi + hK1) .

(4.13)

A Figura 4.2 representa geomentricamente a construção do métodos de Runge-Kutta

de segunda ordem (4.13).

O método de Runge-Kutta de segunda ordem também é conhecido como método de

Euler melhorado [3] e possui um erro local de truncamento dado por [3]

εj =
h3

3!
y(3)(ε), (4.14)
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Figura 4.2: Método de Runge-Kutta.

onde xi−1 < ε < xi.

Os erros cometidos na aproximação de y(xi+1) também podem ser dados conforme (4.3)

ou (4.7). Para o leitor interessado em maiores detalhes destes métodos recomenda-se os

trabalhos de [3, 8, 10, 16].

O Algoritmo 2 é utilizado para a implementação do métodos de Runge-Kutta de

segunda.

Algoritmo 2: Método de Runge-Kutta de segunda ordem.

1 Dados a, b, x0, y0, m
2 Calcule h = (b− a)/m
3 Escreva x0 e y0
4 para (i = 0 : m− 1) faça
5 xi+1 = xi + h
6 K1 = f (xi, yi)
7 K2 = f (xi + h, yi + hK1)

8 yi+1 = yi + h
2

(K1 +K2)
9 Escreva xi+1 e yi+1

10 �m
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4.2.2 O Método de Runge-Kutta de Terceira e Quarta Ordem

As construções dos métodos de ordem superior podem ser realizadas de formas aná-

logas ao do método de Runge-Kutta de segunda ordem. Desta forma, serão apresentadas

apenas as fórmulas dos métodos de Runge-Kutta de terceira e quarta ordem. Para o leitor

interessado em maiores detalhes destes métodos recomenda-se os trabalhos de [3, 8, 10, 16].

• Método de Runge-Kutta de terceira ordem:



yi+1 = yi + h
6

(K1 + 4K2 +K3) , i = 0, 1, · · · ,m− 1,

K1 = f (xi, yi) ,

K2 = f
(
xi + h

2
, yi + h

2
K1

)
,

K3 = f (xi + h, yi + 2hK2 − hK1) .

(4.15)

• Método de Runge-Kutta de quarta ordem:



yi+1 = yi + h
6

(K1 + 2K2 + 2K3 +K4) , i = 0, 1, · · · ,m− 1,

K1 = f (xi, yi) ,

K2 = f
(
xi + h

2
, yi + h

2
K1

)
,

K3 = f
(
xi + h

2
, yi + h

2
K2

)
,

K4 = f (xi + h, yi + hK3) .

(4.16)

Os Algoritmos 3 e 4 são utilizados para as implementações dos métodos de Runge-

Kutta de terceira e quarta ordem, respectivamente.
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Algoritmo 3: Método de Runge-Kutta de terceira ordem.

1 Dados a, b, x0, y0, m
2 Calcule h = (b− a)/m
3 Escreva x0 e y0
4 para (i = 0 : m− 1) faça
5 xi+1 = xi + h
6 K1 = f (xi, yi)

7 K2 = f
(
xi + h

2
, yi + h

2
K1

)
8 K3 = f (xi + h, yi + 2hK2 − hK1)

9 yi+1 = yi + h
6

(K1 + 4K2 +K3)
10 Escreva xi+1 e yi+1

11 �m

Algoritmo 4: Método de Runge-Kutta de quarta ordem.

1 Dados a, b, x0, y0, m
2 Calcule h = (b− a)/m
3 Escreva x0 e y0
4 para (i = 0 : m− 1) faça
5 xi+1 = xi + h
6 K1 = f (xi, yi)

7 K2 = f
(
xi + h

2
, yi + h

2
K1

)
8 K3 = f

(
xi + h

2
, yi + h

2
K2

)
9 K4 = f (xi + h, yi + hK3)

10 yi+1 = yi + h
6

(K1 + 2K2 + 2K3 +K4)
11 Escreva xi+1 e yi+1

12 �m



Capítulo 5

RESULTADOS

Neste capítulo apresenta-se um estudo comparativo dos principais resultados analí-

ticos, experimentais e numéricos da corrente e da voltagem no capacitor carregando e

descarregando. Uma das seções é dedicada a apresentação dos parâmetros utilizados na

obtenção destes resultados. Uma comparação dos erros relativos referentes a aplicação

dos métodos numéricos para a obtenção dos valores aproximados dos problemas de valor

inicial também são consideradas neste capítulo.

5.1 RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Os resultados experimentais foram obtidos no laboratório de física do Instituto do

Noroeste Fluminense de Educação Superior da Universidade Federal Fluminense. Para

a realização dos experimentos foi construído um circuito elétrico numa placa de ensaio,

onde o mesmo dispunha de dois resistores em série com valores de resistências medidas,

sendo elas: R1 = 99, 3kΩ e R2 = 100, 7kΩ. Além disso, o circuito elétrico continha dois

capacitores em paralelo, com valores reais: C1 = 106, 6µF e C2 = 104, 6µF . A Figura 5.1

representa esquematicamente o circuito elétrico trabalhado.

Figura 5.1: Desenho esquemático do circuito elétrico.
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Vale a pena ressaltar que os valores das resistências e das capacitâncias foram medidos

com o auxilio de um multímetro, nas suas respectivas escalas (veja a Figura 5.2).

Figura 5.2: Circuito elétrico utilizado.

Utilizou-se também uma fonte com o valor de 6, 26V . Foram registrado os valores da

corrente e da voltagem no capacitor carregando e descarregando, em uma variação de 5

s durante um intervalo de 180 s. No caso da corrente no capacitor descarregando basta

observar que quando a chave é desligada, o capacitor começa a fazer o papel da bateria,

com isso o capacitor começa a descarregar com sua carga inicial máxima também. En-

tão, a corrente tem o mesmo comportamento de quando se está carregando o capacitor.

Desta forma, ambos os casos são modelados pelo problema de valor inicial (5.1), que será

apresentado na Seção 5.2. O registro do valor da voltagem no capacitor quando se está

carregando é nula, e conforme o passar do tempo esta voltagem aumenta inversamente

proporcional a redução da voltagem da bateria. No capacitor descarregando a sua vol-

tagem será máxima, onde esta diminui conforme o passar do tempo, pois este capacitor

fará o papel da bateria.

O erro do multímetro na escala de tensão no capacitor é de ± 0,5% + 3 dígitos e o

erro do multímetro na escala de corrente é de ± 1% + 5 dígitos.

5.2 PARÂMETROS

Os resultados analíticos e numéricos foram obtidos mediante a resolução dos seguintes

problemas de valor inicial:
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• Corrente no capacitor carregando e descarregando:
i′(t) = − 1

RC
i(t), 0 < t < 180,

i(0) = 31, 3 · 10−6A;

(5.1)

• Voltagem no capacitor carregando:
V ′(t) = − 1

RC
v(t) +

ε

RC
, 0 < t < 180,

V (0) = 0V ;

(5.2)

• Voltagem no capacitor descarregando:
V ′(t) = − 1

RC
v(t), 0 < t < 180,

V (0) = 6, 26V.

(5.3)

O passo de tempo utilizado para resolver os problemas (5.1)-(5.3) foi dado por h = 5 s.

Desta forma, obteve-se 36 subintervalos do intervalo [0, 180]. Para a obtenção da solução

analítica utilizou-se o método de separação de variáveis conforme descrito na Seção 2.1.

Assim, em cada ponto da malha uniforme obteve-se os valores exatos destes problemas.

Já as aproximações numéricas foram feitas através dos métodos de Euler e Runge-Kutta

de quarta ordem. Estes métodos numéricos foram implementados no software livre Scilab.

Admitiu-se que o valor de ε = 6, 26V . Além disso, o valor do resistor equivalente R

foi igual a 200 kΩ, onde R = R1 + R2. O valor de capacitor equivalente foi dado como

C = 211, 2µF , onde C = C1 + C2. Desta forma,

RC = (200 · 103) · (211, 2 · 10−6) = 42, 24ωF. (5.4)

onde

ωF =
V

A

C

V
=
C

A
. (5.5)

Porém, A = C
s
, tem-se

C
C
s

(5.6)



5.3 RESULTADOS NUMÉRICOS 34

RC = 42, 24s. (5.7)

5.3 RESULTADOS NUMÉRICOS

Nesta seção compara-se os resultados numéricos com os experimentais e analíticos

da corrente e da voltagem no capacitor carregando e descarregando. Foram utilizados

os métodos numéricos de Euler e Runge-Kutta de quarta ordem para obter as soluções

aproximadas dos problemas 5.1, 5.2 e 5.3.

As Tabelas 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 exibem, respectivamente, os resultados para a corrente

no capacitor carregando, corrente no capacitor descarregando, voltagem no capacitor car-

regando e voltagem no capacitor descarregando, em cada passo de tempo de h = 5 s.

As Figuras 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 mostram para as mesmas condições, os grá�cos das curvas

destes resultados, onde as linhas contínuas rosa, vermelha, preta e azul representam, res-

pectivamente, os resultados analíticos, experimentais, numéricos pelo método de Euler e

Runge-Kutta de quarta ordem.

Comparando os resultados obtidos pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem com

os obtidos pelo método de Euler, observa-se uma signi�cativa diferença nos resultados.

Este comportamento é esperado, pois o método de Runge-Kutta possui uma ordem mais

elevada do que o método de Euler. Este fato mostra um melhor desempenho do método de

Runge-Kutta de quarta ordem para a aproximação numérica de problemas desta natureza,

a menos que emprega-se um passo de tempo su�cientemente pequeno para os resultados

obtidos pelo método de Euler.

Agora, quando se compara estes resultados com os obtidos experimentalmente, a dife-

rença é ainda maior. Pode-se detacar, por exemplo, o caso em que a corrente no capacitor

carregando é analisada no tempo de 110 s (veja a Tabela 5.1), onde os resultados expe-

rimentais e analíticos se diferem de 0, 984903362 µA. Esta diferença é signi�cativa, uma

vez que os resultados obtidos experimentalmente não aproximam corretamente os valores

da corrente no capacitor carregando. Por outro lado, tal fato pode estar diretamente rela-

cionado com alguns fatores, tais como, o erro humano ao marcar o tempo no cronometro,

os erros dos aparelhos utilizados e o ambiente em que o experimento está sendo realizado.

Como consequência destes estudos, observa-se que o método de Runge-Kutta de

quarta ordem proporcionou melhores resultados para as curvas que representam a cor-

rente e a voltagem na carga e descarga do capacitor. Pode-se observar que existe uma boa
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concordância entre os resultados obtidos pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem

e os resultados analíticos. As �guras apresentadas mostram que não existem diferenças

signi�cativas entre estes resultados. Desta forma, entende-se que o método de Runge-

Kutta foi capaz de obter uma boa aproximação do problema da corrente e da voltagem

no capacitor carregando e descarregando.

Tabela 5.1: Corrente no capacitor carregando.

Corrente µA

Tempo (s) Experimental Analítica Euler Runge-Kutta
0 31, 3 31, 3 31, 3 31, 3
5 26, 6 27, 80586266 27, 594981 27, 805869
10 23, 6 24, 70178908 24, 32853 24, 7018
15 21, 2 21, 94423497 21, 448732 21, 944249
20 19, 0 19, 49451705 18, 90982 19, 494534
25 16, 9 17, 3182704 16, 671441 17, 318289
30 15, 3 15, 3849664 14, 698023 15, 384986
35 13, 6 13, 66748443 12, 9582 13, 667505
40 12, 3 12, 14173147 11, 424322 12, 141752
45 11, 0 10, 78630408 10, 072011 10, 786325
50 10, 0 9, 582188172 8, 8786654 9, 5822087
55 9, 0 8, 512492277 7, 8286654 8, 5125123
60 8, 2 7, 562210579 6, 9019767 7, 56223
70 6, 7 5, 968055293 5, 3646948 5, 9680732
80 5, 6 4, 79956647 4, 1698127 4, 7099728
90 4, 6 3, 717072066 3, 2410674 3, 7170864
100 3, 9 2, 933492976 2, 5191823 2, 9335055
110 3, 3 2, 315096638 1, 9580831 2, 3151075
120 2, 8 1, 827061624 1, 5219579 1, 827071
150 1, 9 0, 8980601183 0, 7146892 0, 8980659
180 1, 3 0, 4414257107 0, 3356076 0, 4414291
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Tabela 5.2: Corrente no capacitor descarregando.

Corrente µA

Tempo (s) Experimental Analítica Euler Runge-Kutta
0 31, 3 31, 3 31, 3 31, 3
5 26 27, 80586266 27, 594981 27, 805869
10 23, 3 24, 70178908 24, 32853 24, 7018
15 20, 7 21, 94423497 21, 448732 21, 944249
20 18, 5 19, 49451705 18, 90982 19, 494534
25 16, 6 17, 3182704 16, 671441 17, 318289
30 15, 0 15, 3849664 14, 698023 15, 384986
35 13, 2 13, 66748443 12, 9582 13, 667505
40 11, 7 12, 14173147 11, 424322 12, 141752
45 10, 3 10, 78630408 10, 072011 10, 786325
50 9, 3 9, 582188172 8, 8786654 9, 5822087
55 8, 4 8, 512492277 7, 8286654 8, 5125123
60 7, 4 7, 562210579 6, 9019767 7, 56223
70 5, 9 5, 968055293 5, 3646948 5, 9680732
80 4, 8 4, 79956647 4, 1698127 4, 7099728
90 3, 8 3, 717072066 3, 2410674 3, 7170864
100 3, 0 2, 933492976 2, 5191823 2, 9335055
110 2, 4 2, 315096638 1, 9580831 2, 3151075
120 1, 9 1, 827061624 1, 5219579 1, 827071
150 1, 0 0, 8980601183 0, 7146892 0, 8980659
180 0, 5 0, 4414257107 0, 3356076 0, 4414291
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Tabela 5.3: Voltagem no capacitor carregando.

Voltagem (V)

Tempo (s) Experimental Analítica Euler Runge-Kutta
0 0 0 0 0
5 0, 83 0, 6988274685 0, 7410038 0, 6988263
10 1, 44 1, 319642184 1, 3942941 1, 3196401
15 1, 93 1, 871153006 1, 9702536 1, 8711502
20 2, 40 2, 36109659 2, 4780361 2, 3610933
25 2, 88 2, 796345919 2, 9257117 2, 7963422
30 3, 15 3, 18300678 3, 3203955 3, 1830028
35 3, 49 3, 526503114 3, 66836 3, 526499
40 3, 75 3, 831653706 3, 9751356 3, 8316496
45 4, 00 4, 102739184 4, 2455977 4, 102735
50 4, 21 4, 343562366 4, 484045 4, 3435583
55 4, 40 4, 557501545 4, 6942669 4, 5574975
60 4, 57 4, 747557884 4, 8796047 4, 747554
70 4, 88 5, 066388941 5, 187061 5, 0663854
80 5, 10 5, 318008671 5, 4260375 5, 3180054
90 5, 29 5, 516585587 5, 6117865 5, 5165827
100 5, 44 5, 673301405 5, 7561635 5, 6732989
110 5, 57 5, 796980672 5, 86833834 5, 7969785
120 5, 66 5, 894587675 5, 9556084 5, 8945858
150 5, 86 6, 080387976 6, 1170622 6, 0803868
180 5, 96 6, 171714858 6, 1928785 6, 1717142
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Tabela 5.4: Voltagem no capacitor descarregando.

Voltagem (V)

Tempo (s) Experimental Analítica Euler Runge-Kutta
0 6.26 6.26 6.26 6.26
5 5, 30 5, 561172532 5, 5189962 5, 5611737
10 4, 79 4, 940357816 4, 8657059 4, 9403599
15 4, 28 4, 388846994 4, 2897464 4, 3888498
20 3, 75 3, 89890341 3, 781639 3, 8989067
25 3, 40 3, 463654081 3, 3342883 3, 4636578
30 3, 04 3, 07699328 2, 9396045 3, 0769972
35 2, 70 2, 733496886 2, 59164 2, 733501
40 2, 42 2, 428346294 2, 2848644 2, 4283504
45 2, 12 2, 157260816 2, 0144023 2, 157265
50 1, 92 1, 916437634 1, 775955 1, 9164417
55 1, 71 1, 702498455 1, 5657331 1, 7025025
60 1, 53 1, 512442116 1, 3803953 1, 512446
70 1, 22 1, 193611059 1, 072939 1, 1936146
80 0, 99 0, 9419913295 0, 8339625 0, 9419946
90 0, 78 0, 7434144132 0, 6482135 0, 7434173
100 0, 63 0, 5866985953 0, 5038365 0, 5867011
110 0, 50 0, 4630193249 0, 3916166 0, 4630215
120 0, 40 0, 3654123249 0, 3043916 0, 3654142
150 0, 21 0, 1796120237 0, 1429378 0, 1796132
180 0, 12 0, 0882851421 0, 0671215 0, 0882858
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(a) Visualização da curva no intervalo de 0 < t < 180.

(b) Visualização da curva no intervalo de 125 < t < 155 .

Figura 5.3: Grá�co das curvas da corrente no capacitores carregando.
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(a) Visualização da curva no intervalo de 0 < t < 180.

(b) Visualização da curva no intervalo de 132 < t < 158 .

Figura 5.4: Grá�co das curvas da corrente no capacitores descarregando.
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(a) Visualização da curva no intervalo de 0 < t < 180.

(b) Visualização da curva no intervalo de 123 < t < 149 .

Figura 5.5: Grá�co das curvas da voltagem nos capacitores carregando.
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(a) Visualização da curva no intervalo de 0 < t < 180.

(b) Visualização da curva no intervalo de 121 < t < 140 .

Figura 5.6: Grá�co das curvas da voltagem nos capacitores descarregando.
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5.4 ANÁLISE DOS ERROS

Nesta seção serão analisados os erros relativos experimentais (ERE) e numéricos

(ERN) da corrente e da voltagem no capacitor carregando e descarregando.

Para se calcular os erros relativos utiliza-se para os resultados experimentais e numé-

ricos, respectivamente, as seguintes fórmulas:

ERE =
|valor analítico− valor experimental|

|valor analítico|
(5.8)

e

ERN =
|valor analítico− valor numérico|

|valor analítico|
. (5.9)

As Tabelas 5.5 - 5.8 representam, respectivamente, os erros relativos da corrente no

capacitor carregando, corrente no capacitor descarregando, voltagem no capacitor carre-

gando e corrente no capacitor descarregando. Nesta tabela, utiliza-se ERNE e ERNRK

para representar os erros relativos numéricos de Euler e de Runge-Kutta de quarta or-

dem, respectivamente. Estes erros foram calculados para intervalos de tempo de 5 s.

Pode-se observar que os erros relativos dos resultados experimentais são maiores quando

comparados com os dos métodos numéricos de Euler e Runge-Kutta de quarta ordem.

A diferença do erro relativo entre os resultados obtidos experimentalmente e pelo mé-

todo de Euler atinge aproximadamente o valor de 0, 238515967 (veja a Tabela 5.5 quando

t = 110). Quando se compara os mesmos resultados experimentais com os obtidos pelo

método de Runge-Kutta de quarta ordem esta diferença aumenta para 0, 417474797. Este

comportamento pode ser observado em todos os tempos analisados para os casos (veja as

Tabelas 5.5 - 5.8).

Portanto, pode-se observar para o método de Runge-Kutta de quarta ordem que existe

uma redução signi�cativa do erro. Este fato mostra um melhor desempenho do método de

Runge-Kutta de quarta ordem para a aproximação numérica de problemas desta natureza.
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Tabela 5.5: Erro relativo da corrente no capacitor. carregando.

Tempo (s) ERE ERNE ERNRK

5 0, 043367209 0, 007584072 2, 28009× 10−7

10 0, 044603615 0, 015110609 4, 42073× 10−7

15 0, 033914829 0, 022580098 6, 39348× 10−7

20 0, 025366981 0, 029992897 8, 69475× 10−7

25 0, 024151973 0, 037349538 1, 07401× 10−6

30 0, 00552269 0, 044650302 1, 27397× 10−6

35 0, 00493759 0, 051895755 1, 50503× 10−6

40 0, 013035087 0, 059086257 1, 69086× 10−6

45 0, 019811783 0, 066222227 1, 9395× 10−6

50 0, 043602966 0, 073419845 2, 14231× 10−6

55 0, 057269682 0, 080332158 2, 35219× 10−6

60 0, 084339019 0, 087306995 2, 56816× 10−6

70 0, 122643754 0, 101098342 3, 00047× 10−6

80 0, 166772048 0, 131210553 1, 8667034× 10−2

90 0, 237533176 0, 128059036 3, 85626× 10−6

100 0, 300981779 0, 162265487 4, 88632× 10−6

110 0, 417480207 0, 178960424 5, 40971× 10−6

120 0, 532515359 0, 16699148 5, 13174× 10−6

150 1, 11567128 0, 204185571 6, 43799× 10−6

180 1, 945002904 0, 239718956 7, 67808× 10−6
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Tabela 5.6: Erro relativo da corrente no capacitor. descarregando.

Tempo (s) ERE ERNE ERNRK

5 0, 064945392 0, 007584072 2, 28009× 10−7

10 0, 057400328 0, 015110609 4, 42073× 10−7

15 5669985, 633 0, 022580098 6, 39348× 10−7

20 0, 051015219 0, 029992897 8, 69475× 10−7

25 0, 041474719 0, 037349538 1, 07401× 10−6

30 0, 025022245 0, 044650302 1, 27397× 10−6

35 0, 034204131 0, 051895755 1, 50503× 10−6

40 0, 036381258 0, 059086257 1, 69086× 10−6

45 0, 04508533 0, 066222227 1, 9395× 10−6

50 0, 029449241 0, 073419845 2, 14231× 10−6

55 0, 013214964 0, 080332158 2, 35219× 10−6

60 0, 021450154 0, 087306995 2, 56816× 10−6

70 0, 011403261 0, 101098342 3, 00047× 10−6

80 0, 0000903269 0, 131210553 1, 8667034× 10−2

90 0, 022310015 0, 128059036 3, 85626× 10−6

100 0, 022671615 0, 162265487 4, 88632× 10−6

110 0, 036673787 0, 178960424 5, 40971× 10−6

120 0, 039921136 0, 16699148 5, 13174× 10−6

150 0, 1135112 0, 204185571 6, 43799× 10−6

180 0, 132693425 0, 239718956 7, 67808× 10−6
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Tabela 5.7: Erro relativo da voltagem no capacitor. carregando.

Tempo (s) ERE ERNE ERNRK

5 0, 187703743 0, 060352996 1, 67209× 10−6

10 0, 091204887 0, 056569816 1, 57922× 10−6

15 0, 03144959 0, 052962315 1, 49961× 10−6

20 0, 01647684 0, 049527626 1, 39342× 10−6

25 0, 029915498 0, 046262438 1, 32995× 10−6

30 0, 010369686 0, 043163188 1, 25039× 10−6

35 0, 010351079 0, 040225934 1, 16659× 10−6

40 0, 021310304 0, 037446467 1, 0716× 10−6

45 0, 025041607 0, 034820277 1, 01981× 10−6

50 0, 030749499 0, 032342723 9, 36098× 10−7

55 0, 038523639 0, 030008844 8, 87548× 10−7

60 0, 037399836 0, 027813629 8, 18105× 10−7

70 0, 036789308 0, 023818159 6, 9892× 10−7

80 0, 040994418 0, 020313775 6, 1508× 10−7

90 0, 04107352 0, 017257217 5, 23331× 10−7

100 0, 041122688 0, 014605622 4, 41542× 10−7

110 0, 039154982 0, 012309454 3, 74678× 10−7

120 0, 039797131 0, 010351992 3, 18088× 10−7

150 0, 036245709 0, 00603156 1, 93409× ∗10−7

180 0, 034304057 0, 003429135 1, 06615× 10−7
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Tabela 5.8: Erro relativo da voltagem no capacitor. descarregando.

Tempo (s) ERE ERNE ERNRK

5 0, 046963573 0, 007584072 2, 10028× 10−7

10 0, 0304346 0, 015110629 4, 21832× 10−7

15 0, 024800818 0, 022580098 6, 39348× 10−7

20 0, 0381911 0, 030076254 8, 43827× 10−7

25 0, 018377725 0, 037349509 1, 07372× 10−6

30 0, 012022542 0, 044650335 1, 27397× 10−6

35 0, 012254225 0, 051895755 1, 50503× 10−6

40 0, 003437028 0, 059086257 1, 69086× 10−6

45 0, 017272328 0, 066222181 1, 9395× 10−6

50 0, 001858848 0, 073304047 2, 12164× 10−6

55 0, 004406198 0, 080332146 2, 37592× 10−6

60 0, 011608963 0, 087307021 2, 56803× 10−6

70 0, 022108492 0, 101098308 2, 96663× 10−6

80 0, 050965087 0, 114681342 3, 4719× 10−6

90 0, 04921291 0, 128059009 3, 88316× 10−6

100 0, 073805196 0, 140252951 4, 26914× 10−6

110 0, 079868535 0, 154211112 4, 69764× 10−6

120 0, 098181557 0, 166991425 5, 13146× 10−6

150 0, 16918676 0, 204185794 6, 54912× 10−6

180 0, 35923211 0, 239719183 7, 45199× 10−6



Capítulo 6

CONCLUSÕES

Foram apresentadas nesse trabalho as abordagem experimentais, analítica e numéri-

cas para o previsão do comportamento da corrente e da voltagem em um circuito RC.

Como observados nos resultados, houveram discrepâncias entre os resultados obtidos ex-

perimentalmente com os obtidos analiticamente ou numericamente. Logo, os objetivos

deste trabalho foram alcançados. Acredita-se que tal diferença, ocorre devido a presença

de ruídos de medição. Já quando comparados os resultados numéricos com os analíticos,

os resultados obtidos no método de Runge-kutta de quarta ordem, tanto quanto para a

corrente, quanto para a voltagem, foram como esperado, mais precisos do que o método de

Euler (Runge-Kutta de primeira ordem) devido ao tamanho do passo (h) utilizado neste

trabalho. Como é apresentado nas literaturas, para EDOs de primeira ordem, o método

de Euler possui boa precisão, desde que seja escolhido um passo adequado.

Para trabalhos futuros, é aconselhado estudar formas de diminuir o ruído de medição

com o intuito de obter valores experimentais mais precisos, como por exemplo realizar

várias medições e tirar a média entre os resultados obtidos. Outra sugestão para trabalhos

futuros é o estudo do tamanho do passo ótimo, para os métodos numéricos. Além destas

sugestões, outra possibilidade seria a análise do desempenho, utilizando os métodos do

tipo preditor corretor para o problema proposto.
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