
 

 

 

                                                                

 
 

ESTUDO E ANÁLISE DAS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS COM 
APLICAÇÕES E MODELAGEM EM TELECOMUNICAÇÕES PARA UM 

RESUMO: 

As equações diferenciais são usadas em várias ramificações de sistemas de 
telecomunicções, como, na solução de problemas de circuitos e de eletromagnetismo, e em 
muitas linhas de pesquisa já contempladas e outras em desenvolvimento. Os
equações diferenciais de segunda ordem são utilizados em teoria para sinais de saída de 
um sistema de entrada, e para descrever 
parâmetros fundamentais, que são: a frequência de ressonância e o fator de carga. Durand
nossa pesquisa e estudo sobre equações diferenciais foram realizadas entrevistas com 
professores de diversas instituições sobre as grandes aplicações das equações diferenciais 
em sistemas de comunicações e as suas contribuições. Um questionamento nos foi
porque utilizar um circuito RLC
eletromagnéticas de frequência bem definida, de modo que aparece em diversas aplicações, 
como circuitos de rádio, sistemas de comunicação, entre outras aplicações,
modelado de forma simples. O objetivo primário deste trabalho é prever o conhecimento 
necessário para estudos e aplicações das equações diferenciais nas áreas de projetos de 
filtros e de redes de comunicação. A nossa proposta prevê a utilização
facilitem o entendimento na modelagem matemática e análise gráfica do comportamento 
dos parametros e a compreensão dos conceitos para uma boa aplicação, sobre as 
equações diferenciais. Portanto, as equações diferenciais tem uma grande con
desenvolvimento tecnológico das telecomunicações e não só como em outras áreas que 
envolvam equações diferenciais. Entendemos também que a modelagem de uma equação 
diferencial muito complexa ela pode ser desenvolvida ou resolvida através de um s
que é um dos grandes recursos utilizado em várias áreas cientifica, pois ela tem um papel 
muito importante, porque prevê o conhecimento necessário para estudos e aplicações nas 
áreas de projetos de filtros e de redes de comunicação.
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As equações diferenciais são usadas em várias ramificações de sistemas de 
telecomunicções, como, na solução de problemas de circuitos e de eletromagnetismo, e em 
muitas linhas de pesquisa já contempladas e outras em desenvolvimento. Os

diferenciais de segunda ordem são utilizados em teoria para sinais de saída de 
um sistema de entrada, e para descrever o comportamento dos circuitos RLC,
parâmetros fundamentais, que são: a frequência de ressonância e o fator de carga. Durand
nossa pesquisa e estudo sobre equações diferenciais foram realizadas entrevistas com 
professores de diversas instituições sobre as grandes aplicações das equações diferenciais 
em sistemas de comunicações e as suas contribuições. Um questionamento nos foi
porque utilizar um circuito RLC-série? Pois bem, o circuito RLC apresenta oscilações 
eletromagnéticas de frequência bem definida, de modo que aparece em diversas aplicações, 
como circuitos de rádio, sistemas de comunicação, entre outras aplicações,
modelado de forma simples. O objetivo primário deste trabalho é prever o conhecimento 
necessário para estudos e aplicações das equações diferenciais nas áreas de projetos de 
filtros e de redes de comunicação. A nossa proposta prevê a utilização
facilitem o entendimento na modelagem matemática e análise gráfica do comportamento 
dos parametros e a compreensão dos conceitos para uma boa aplicação, sobre as 
equações diferenciais. Portanto, as equações diferenciais tem uma grande con
desenvolvimento tecnológico das telecomunicações e não só como em outras áreas que 
envolvam equações diferenciais. Entendemos também que a modelagem de uma equação 
diferencial muito complexa ela pode ser desenvolvida ou resolvida através de um s
que é um dos grandes recursos utilizado em várias áreas cientifica, pois ela tem um papel 
muito importante, porque prevê o conhecimento necessário para estudos e aplicações nas 
áreas de projetos de filtros e de redes de comunicação. 
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As equações diferenciais são usadas em várias ramificações de sistemas de 
telecomunicções, como, na solução de problemas de circuitos e de eletromagnetismo, e em 
muitas linhas de pesquisa já contempladas e outras em desenvolvimento. Os sistemas de 

diferenciais de segunda ordem são utilizados em teoria para sinais de saída de 
o comportamento dos circuitos RLC, existem dois 

parâmetros fundamentais, que são: a frequência de ressonância e o fator de carga. Durando 
nossa pesquisa e estudo sobre equações diferenciais foram realizadas entrevistas com 
professores de diversas instituições sobre as grandes aplicações das equações diferenciais 
em sistemas de comunicações e as suas contribuições. Um questionamento nos foi feito: 

série? Pois bem, o circuito RLC apresenta oscilações 
eletromagnéticas de frequência bem definida, de modo que aparece em diversas aplicações, 
como circuitos de rádio, sistemas de comunicação, entre outras aplicações, e pode ser 
modelado de forma simples. O objetivo primário deste trabalho é prever o conhecimento 
necessário para estudos e aplicações das equações diferenciais nas áreas de projetos de 
filtros e de redes de comunicação. A nossa proposta prevê a utilização de softwares que 
facilitem o entendimento na modelagem matemática e análise gráfica do comportamento 
dos parametros e a compreensão dos conceitos para uma boa aplicação, sobre as 
equações diferenciais. Portanto, as equações diferenciais tem uma grande contribuir no 
desenvolvimento tecnológico das telecomunicações e não só como em outras áreas que 
envolvam equações diferenciais. Entendemos também que a modelagem de uma equação 
diferencial muito complexa ela pode ser desenvolvida ou resolvida através de um software 
que é um dos grandes recursos utilizado em várias áreas cientifica, pois ela tem um papel 
muito importante, porque prevê o conhecimento necessário para estudos e aplicações nas 
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