
Caṕıtulo 7

Controle de Caos

Neste caṕıtulo, apresentaremos alguns métodos de controle de caos amplamente testa-

dos através de simulações numéricas e experimentalmente. Descreveremos cada um deles

aplicando-os a três sistemas: o mapa Loǵıstico, o mapa de Hénon e o circuito de Matsu-

moto.

Inicialmente, abordaremos alguns aspectos gerais sobre controle do caos. Em seguida,

usaremos o mapa Loǵıstico para introduzir os métodos de controle que serão apresentados.

Usaremos o mapa de Hénon para apresentar o método de Ott-Grebogi-Yorke (OGY) de

controle [21].

Estes métodos de controle também serão aplicados ao circuito de Matsumoto, que é

descrito por um conjunto de equações diferenciais.

Mostraremos também que alguns dos métodos propostos para estabilizar um comporta-

mento caótico podem ter resultados que são dependentes da condição inicial. Nesses casos,

mostraremos ser posśıvel, em algumas situações, evitar este problema e obter resultados

previśıveis que não dependam da condição inicial.

Queremos, neste caṕıtulo, localizar, no âmbito do assunto de controle de caos, os re-

sultados obtidos através das perturbações introduzidas no mapa Loǵıstico e no circuito de

Matsumoto, enfocando a estabilização do comportamento caótico.

Quando o método necessitar que se façam certos ajustes em parâmetros, para que a

estabilização do comportamento caótico seja alcançada, mostraremos, através de diagramas

no espaço de parâmetros, a forma como essa escolha pode ser feita. Devemos enfatizar que

todos os diagramas no espaço de parâmetros mostrados neste caṕıtulo são inéditos.

Mostramos que, para a aplicação de alguns métodos de controle, é necessário esperar a

trajetória do sistema considerado atingir as vizinhanças da órbita que se deseja controlar.
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Este tempo pode ser grande para algumas situações. Por isso desenvolvemos um método de

direcionamento rápido de trajetórias, que é apresentado no caṕıtulo seguinte.

Por fim, mostramos que sistemas caóticos, por terem extrema sensibilidade às condições

inicias, são extremamente senśıveis a perturbações. Devido a este fator, podemos obter

comportamentos variados de um sistema mesmo para perturbações ı́nfimas.

Neste caṕıtulo, aplicaremos os métodos de controle de caos a três sistemas: o mapa

Loǵıstico, o mapa de Henón e o circuito de Matsumoto. Nem todos os métodos escolhidos

serão aplicados a esses três sistemas dinâmicos, mas usaremos o sistema mais conveniente

para explicar cada um dos métodos. Quando for conveniente à apresentação de um método,

este será aplicado a mais de um sistema.

Alguns métodos foram propostos para sistemas diferenciais. Mesmo assim, aplicaremos

estes métodos ao mapa Loǵıstico. No entanto, faremos as adaptações necessárias para a

aplicação destes métodos à um mapa e, além disso, faremos alterações nas idéias originais

envolvidas na formulação desses métodos.

Esse trabalho, por ser numérico, exigiria um estudo do efeito de rúıdo, para simular um

experimento real. No entanto, quando esse estudo não for mencionado, é porque a aplicação

do método já espera um ńıvel de rúıdo do sistema, o que torna esse estudo desnecessário.

7.1 O que é Controle de Caos

Quando se diz que o comportamento caótico de um sistema foi controlado, isso pode

significar a eliminação do comportamento caótico desse sistema, induzindo-o a se comportar

periodicamente, ou, então, a alteração desse movimento para um comportamento caótico

desejado.

Diferentes métodos podem ser usados para esse controle.

A mudança na trajetória de um sistema caótico pode ser induzida por pequenas per-

turbações, devido ao fato de sistemas caóticos apresentarem dependência nas condições

iniciais. Assim, sem alterar substancialmente a dinâmica do sistema, podemos fazê-lo se

comportar de maneiras diferentes.

Por outro lado, grandes perturbações que alteram a dinâmica do sistema podem, natural-

mente, alterar substancialmente a trajetória original. Apesar disto, em algumas situações,

essa mudança pode ser vantajosa.

Podemos também fazer um sistema caótico se dirigir o mais rapidamente posśıvel para

um determinado estado, tópico de controle que será mostrado no caṕıtulo seguinte.
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Sistemas caóticos são mais flex́ıveis que os outros sistemas devida a extrema facilidade

com que podemos alterar a sua trajetória.

Cada método de controle de caos apresenta caracteŕısticas e resultados diferentes.

No método OGY [21] uma pequena perturbação, em um parâmetro de controle, previa-

mente calculada, sem alterar a dinâmica do sistema a ser controlado, pode estabilizar uma

órbita periódica instável, pré-existente no sistema não perturbado.

No método de controle proposto por Hübbler e Jakson [89], a dinâmica original do sis-

tema é alterada e a perturbação não é pequena. Sabemos, pelos caṕıtulos anteriores, que a

introdução de um termo constante faz o mapa Loǵıstico se comportar periodicamente para

situações anteriormente caóticas, ou se comportar caoticamente para situações anteriormente

periódicas. O mesmo pode acontecer no circuito de Matsumoto, quando introduzimos uma

perturbação senoidal.

O método de Pyragas [90] introduz um termo externo ao sistema, de forma que este passe

a apresentar comportamento estável. No entanto, alguns ajustes emṕıricos devem ser feitos

para o sucesso desse controle.

O controle de sistemas caóticos por métodos de “feed-back” [19], ou de realimentação, é

muito usado.

A maneira como é obtida a estabilização de um comportamento caótico, seja por processo

de realimentação, seja pela introdução de uma perturbação externa, ou pela mudança de um

parâmetro interno ao sistema, depende do método em questão. Esta diferença é importante

na hora de escolhermos que método usar para controlar o comportamento caótico. Para isso,

deve ser ponderada de que maneira é posśıvel perturbar o sistema e também a conveniência

de se montar um experimento para o controle deste sistema, usando um ou outro método.

Um exemplo de indução de comportamento caótico, também denominado de anti-controle,

é a manutenção do comportamento caótico. Sabe-se que destruições patológicas de compor-

tamento caótico podem levar a falhas card́ıacas [91] e a problemas cerebrais [92]. Portanto,

a manutenção do caos é desejada para esses sistemas. Outra utilidade da manutenção de

caos é o uso deste para misturar flúıdos [93].

Usamos o termo supressão de caos quando o resultado da aplicação de uma perturbação

(que pode ser ressonante) sobre um sistema em regime caótico é uma orbita periódica

ou quasi-periódica. Isso é o que acontece quando obtemos, através de sincronização de

frequências, um ciclo limite no sistema de Matsumoto perturbado (caṕıtulo anterior).

Outra maneira de se obter movimento periódico é através da introdução de um sinal

periódico e ressonante em um sistema [94] e [95]. Da mesma maneira, pode-se introduzir
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um sinal caótico, em um determinado sistema oscilando caóticamente, e fazer com que este

se comporte da mesma maneira que o sinal introduzido. Este processo é denominado de

sincronização de sistemas caóticos e foi inicialmente discutido na referência [96].

O controle de caos vem sendo aplicado a diversos sistemas. Ding e outros [97] controlaram

o caos de um plasma de descarga elétrica. Pêndulos caóticos foram controlados através do

método OGY, conforme descritos nas referências [98],[99] e em [100]. O controle de pêndulos

deve ser visto com entusiasmo, já que muitos processos oscilatórios, presentes em sistemas

f́ısicos, cient́ıficos, biológicos e outros, são modelados considerando-se oscilações de pêndulos.

Através de pequenas perturbações paramétricas, Singer [101] controlou o caos de um

flúıdo em um ciclo de convecção térmica, mostrando uma aplicação de controle de caos em

f́ısica de flúıdos. O comportamento caótico da ordenação dos spins de uma esfera metálica em

um campo magnético externo, bombardeada com microondas, pode ser controlado através

da modulação periódica do campo magnético externo [102].

Em fisiologia, o caos card́ıaco foi controlado [103], [104], o mesmo ocorrendo em processos

neurais de informação [105]. Aplicando um rúıdo, para desestabilizar um estado estável

indesejado, a epilepsia foi controlada em um experimento com o cérebro [92]

O comportamento caótico de um diodo ressonante foi controlado [106] através de uma

técnica de realimentação proporcional ocasional, usada também para controlar lasers caóticos

[107], [108].

Em comunicação foi proposto que oscilações caóticas podem ser usadas para enviar sinais

controlados pré-planejados [109]. Um circuito eletrônico e caótico foi controlado através do

método de realimentação de controle próprio atrasado [110]. Em qúımica, reações caóticas

autocataĺıticas podem ser controladas [111].

O controle de caos foi usado para determinar a exata posição de um ponto fixo de um

sistema e também para seguir este ponto quando algum parâmetro do sistema está variando

[112].

7.2 Controle do Mapa Loǵıstico

Para introduzir os métodos de controle, inicialmente iremos controlar uma órbita de

peŕıodo p=1. A escolha desse peŕıodo é para facilitar a aplicação dos métodos. A partir

dessa introdução, a aplicação desses métodos de controle de órbitas podem ser facilmente

estendidos para peŕıodos maiores.

Assim, vamos considerar a estabilização das trajetórias do mapa Loǵıstico
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Xn+1 = bXn(1 − Xn) (7.1)

oscilando em regime caótico, tornando-as periódicas, de peŕıodo 1, no ponto fixo X∗ = 1− 1
b
.

Devemos perturbar o sistema de alguma maneira. Assim, perturbamos o parâmetro de

controle b da equação 7.1 ou adicionamos um novo termo ao sistema,

Xn+1 = bXn(1 − Xn) + q (7.2)

e, então, passamos a modificar q, o novo parâmetro de controle.

A questão agora é determinar como devemos perturbar um dos parâmetros, b ou q, de

forma a fazer com que o sistema (7.2) passe a apresentar comportamento regular e periódico.

A seguir serão consideradas várias formas de perturbação dos parâmetros b e q.

7.2.1 Perturbando o Parâmetro b

Para o controle da equação (7.2), variando-se o parâmetro b, consideramos q=0. Em

seguida, devemos determinar como b deve ser variado. Para isso, lineariza-se o sistema (7.2)

ao redor do ponto fixo, X∗. Assim,

Xn+1 − X∗ = M(Xn − X∗) + Fδb. (7.3)

onde M=2-b é a derivada de Xn+1 (usando a equação 7.2) em relação à variável Xn, para

Xn+1 = X∗, e F = ∂Xn+1

∂b
‖Xn+1=X∗ . Para o controle do sistema (7.2), deixamos a trajetória

se aproximar da região do ponto fixo X∗ e então perturbamos o parâmetro b, de um valor b0

para um valor b=b0 + δb, onde δb deve pode ser obtido fazendo-se Xn+1=Xn=X∗ na equação

(7.3):

δb = −k(Xn − X∗). (7.4)

Neste caso,

k =
b2
0(2 − b0)

b0 − 1
(7.5)

Na figura 7.1, vemos o resultado do controle do sistema (7.2) para um parâmetro b0=3,78,

aplicando uma perturbação δb dada por (7.4), onde k=-9,14869. Nota-se na figura que o

controle só é ativado quando a trajetória do sistema (7.2) se aproxima de X∗, isto é X∗-0,05

6 Xn 6 X∗ + 0,05. Logo que o controle é ativado, a amplitude das perturbações decresce
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até atingir um valor menor do que 1×10−6 e Xn passa a apresentar valores muito próximos

de X∗, indicados na figura: ou 0,73544966 Xn 60,7354497. Como o último algarismo desta

desigualdade representa o limite da precisão numérica utilizada, podemos considerar que

atingimos o ponto fixo com uma boa precisão, uma vez que, para o valor de b0 considerado,

X∗=0,73544974.
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Figura 7.1: Controle de uma trajetória do sistema (7.2) para um parâmetro b0=3,78, apli-

cando uma perturbação δb dada por (7.4); k=-9,14869 (q=0).

O que acabamos de fazer é uma adaptação do método OGY [21] de controle para o mapa

Loǵıstico. Pudemos calcular o valor de k na equação (7.4), mas outros valores de k também

podem induzir o sistema (7.2) a se comportar periodicamente.

Queremos saber o que aconteceria caso introduzissemos a perturbação em um instante

qualquer, e não somente quando a trajetória está perto do ponto fixo X∗. Para isso vamos

usar a equação (7.4) para calcular δb, mas escolhendo k=-0,7 (a fórmula (7.5) não será

usada pois a órbita não está próxima de X∗). Considerando o mesmo valor de b0=3,78, e

escolhendo um valor inicial X0=0,2, vemos na figura 7.2 que, após um transiente de n=8, a

trajetória passa a apresentar comportamento periódico com peŕıodo p=2 ao redor do ponto

X∗. Na figura 7.3, mostramos o valor do parâmetro b quando variado de b0 para b0 + δb,

para o controle da trajetória mostrada na figura 7.2. Podemos notar que, após uma variação

transitória, b passa a apresentar dois valores distintos.

Assim, perturbando o parâmetro b da equação (7.2), de acordo com a equação (7.4),

vê-se que o caos é suprimido. Embora não tenhamos criado uma órbita com peŕıodo p=1, no



7.2 Controle do Mapa Loǵıstico 169

ponto fixo X∗, o sistema (7.2) passa a apresentar comportamento periódico, com um ponto

próximo de X∗.

Esse tipo de perturbação na qual o parâmetro é variado assumindo n valores foi proposto

por Kiwi em [39]. Entretanto, nessa referência, os valores de parâmetro de controle eram

pré-fixados e não determinados pela evolução do sistema perturbado.
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Figura 7.2: Controle da equação (7.2) para um parâmetro b0=3,78, aplicando uma per-

turbação δb dada por (7.4), onde k=-0,7. O controle é ativado sem que a trajetória se

aproxime do ponto fixo.

Essa variação do parâmetro, com uma variação δb proporcional à distância entre o ponto

atual Xn e o ponto fixo X∗ (equação (7.4)), equivale a uma adaptação do método proposto

na referência [101], denominado de “small feedback control” ou controle com realimentação

de pequena amplitude1. Pode-se achar um valor para k, para o qual a equação (7.2) é dirigida

para o ponto fixo X∗. O problema é que este valor deve ser determinado empiricamente, por

tentativa e erro.

Para uma visualização global de como a perturbação do tipo expresso pela equação (7.4)

(com k pré-fixado e não calculado pela equação (7.5)) influi na equação (7.2), fizemos o

diagrama no espaço de parâmetros (b0 × k) apresentado na figura 7.4, onde as cores indicam

1O método apresentado em [101] foi proposto para um fluxo diferencial e a perturbação paramétrica, que

só pode assumir dois valores fixos, deve ser escolhida de acordo com o sinal da distância entre a trajetória

do sistema e a trajetória de uma órbita periódica do sistema. Como estamos usando um mapa, a órbita

periódica é representada por um ponto fixo.
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Figura 7.3: Perturbação δb = −k(Xn-X∗), para k=-0,7 aplicada ao sistema (7.2), para esta-

bilizar o movimento caótico.

o peŕıodo dos atratores dessa equação. Consideramos somente valores de b para os quais,

para k=0 e q=0, o sistema (7.2) é caótico, ou seja b0 >3,57. Obtivemos esse diagrama

considerando X0=0,2.

Desejamos, nesse tipo de controle, no qual perturbamos o parâmetro de controle b, que

o sistema (7.2) se comporte periodicamente, com uma trajetória próxima do ponto X∗.

A indução de uma órbita com peŕıodo p=1 depende não apenas dos parâmetros b0 e

k, mas também do valor inicial X0. Isso ocorre pois para se obter uma órbita com p=1 é

necessário aplicar o controle quando a trajetória do atrator se aproxima de uma dessas órbitas

(em particular àquela que passa por X∗). Portanto, embora órbitas periódicas possam ser

obtidas, com pequenas alterações de b0 e k, ou de X0, o peŕıodo obtido nem sempre é o

desejado, caso o controle seja acionado arbitrariamente, sem esperar a trajetória se aproximar

da órbita desejada. Estas observações decorrem da existência de diferentes bacias de atração

para os valores desses parâmetros.

Uma peculiaridade importante é a região marcada com a linha hachurada (k=0). Para

esta região o parâmetro b da equação (7.2) é o próprio b0 indicado na figura. Ou seja, para

k=0 este diagrama indica o peŕıodo dos atratores, para diferentes valores de b0, do mapa

Loǵıstico (caṕıtulo 2). Portanto, as regiões periódicas no diagrama da figura 7.4 correspon-

dem, para k=0, às janelas periódicas que aparecem no diagrama de bifurcações do mapa

Loǵıstico. Olhando agora para todo o diagrama da figura, vemos que as regiões periódicas
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Figura 7.4: Diagrama, de trajetórias periódicas dirigidas para X∗=0,735449, no espaço de

parâmetros (b0 × k), onde b0 é o valor inicial do parâmetro de controle do mapa Loǵıstico

(7.2) e k é a constante de proporcionalidade na equação (7.4).

para o sistema (7.2), perturbado pela equação (7.4), estão estritamente ligadas às regiões

das janelas periódicas do mapa Loǵıstico para um determinado valor de b0. Basta notar que

as regiões periódicas, que têm a forma de faixas (na figura 7.4), podem ser imaginadas como

prolongamentos das janelas periódicas do mapa Loǵıstico. Similarmente ao que se observa

nos diagramas isoperiódicos do mapa Loǵıstico perturbado (caṕıtulo 4).

Vamos considerar, agora, uma perturbação, sobre o parâmetro b, aplicada ao sistema de

duas em duas iterações. Vamos considerar que o ponto periódico X∗
2 apresenta peŕıodo p=2

(ver equação (2.7) no caṕıtulo 2)2. Assim a perturbação é dada por

2Para se obter esse ponto do sistema (7.2), basta fazer q=0 e Xn+2=Xn.



172 Controle de Caos

b = b0 − k(Xn − X∗
2 ). (7.6)

Ao aplicarmos essa perturbação ao sistema (7.2), obtemos o diagrama, das trajetórias

periódicas obtidas, no espaço de parâmetros, que pode ser visto na figura 7.5.
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Figura 7.5: Diagrama, de trajetórias periódicas, no espaço de parâmetros (b0 × k), onde

b0 é o valor inicial do parâmetro de controle do mapa Loǵıstico (7.2) e k é a constante de

proporcionalidade na equação (7.6).

Através desse diagrama, notamos a possibilidade de gerar órbitas periódicas através da

introdução de uma perturbação do tipo da equação (7.6). No entanto, é bom frisar que a

estrutura destes diagrama depende da condição inicial usada (X0=0,2 neste diagrama).

Nesse diagrama, a linha hachurada indica k=0. Como a perturbação dada pela equação

(7.6) é introduzida no sistema (7.2) de duas em duas iterações, é normal esperar que, na região
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ao redor de k=0, somente haja órbitas com o peŕıodo duplo em relação ao peŕıodo das janelas

periódicas do mapa Loǵıstico, já que, como se viu no caṕıtulo 3, a órbita periódica obtida

tem um peŕıodo múltiplo do peŕıodo da perturbação. Isso pode ser verificado no diagrama

da figura 7.5 com o diagrama de bifurcações do mapa Loǵıstico perturbado (caṕıtulo (3)).

Como na figura 7.4, as regiões periódicas da figura 7.5 são prolongamentos das regiões

de b0 para as quais o mapa Loǵıstico é periódico. No entanto, além das faixas retas e

inclinadas que se distendem a partir de k=0 (como na figura na figura 7.4), há outras

estruturas em forma de camarões (como as que aparecem na região do retângulo da figura

7.5), também presentes no mapa Loǵıstico perturbado (caṕıtulo 3). Essas formas podem ser

melhor identificadas na figura 7.6, ampliação que corresponde à região indicada na figura

7.5.
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Figura 7.6: Ampliação do retângulo da figura 7.5 mostrando o aparecimento das estruturas

periódicas com formato de camarões.
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Até agora, perturbamos o parâmetro ao redor de um valor fixo b0. Vamos então perturbar

o parâmetro de forma mais ampla tal que a cada iteração este assuma um novo valor pro-

porcional à distancia da trajetória ao ponto fixo que desejamos controlar. Queremos que o

valor do parâmetro b seja mudado automaticamente de forma a fazer com que o sistema (7.2)

se dirija para o ponto fixo desejado de peŕıodo p=1. Para isso, adicionamos uma equação

diferença ao sistema (7.2)

bn+1 = bn − k(Xn − X∗). (7.7)

Neste método a variação do parâmetro b pode ser mais ampla e não apenas em torno de

b0 (como no caso descrito pela equação (7.4)). Supomos o sistema (7.2) em regime caótico

com b0=3,78.

Este tipo de perturbação foi proposto em [101] e é denominado de controle adaptativo.

Na figura 7.7, podemos analisar como o sistema (7.2) é controlado através do uso da

perturbação dada pela equação (7.7), considerando como ponto fixo o ponto X∗
1 = 0, 6293,

b0 = 3, 78, k=0,1 e a condição inicial X0 = 0, 3. Em (A) é mostrada a evolução da trajetória

em função do número n de iterações. Vemos que o controle é obtido em 1000 iterações. Em

(B) é mostrado o valor do parâmetro b em função do número de iterações. Nota-se que o

valor de b obtido para a milésima iteração corresponde ao parâmetro do sistema (7.2) quando

este apresenta um ponto fixo estável de peŕıodo p=1 dado por X∗=0,6293.

O tempo que este método leva para fazer o sistema se dirigir ao ponto fixo desejado

depende da amplitude k. Considerando os parâmetros usados na figura 7.7, para k=0,5, o

sistema (7.2) diverge, ou seja, sai do intervalo de validade (Xn ∈[0,0 , 1,0]).

Outro parâmetro do método é a posição inicial em que começamos a aplicar as per-

turbações da equação (7.7). Ela é fundamental para o sucesso do método. Para uma melhor

compreensão podemos ver na figura 7.8 um diagrama no qual é mostrado no eixo das ordena-

das o ponto X, para o qual o sistema (7.2) converge quando consideramos k=0,1, b0 = 3, 78,

X∗ = 0, 6293, em função do ponto inicial X0 (no eixo das abscissas). As regiões em branco

são valores da condição inicial para as quais o método faz o sistema divergir.

Para valores de X∗ > 0.63 o método não converge para muitos valores de k e X0. Por

exemplo, para X∗=0,6774193, b0=3,78 e para diferentes valores de k, nenhuma condição

inicial foi encontrada para a qual o método convergisse.

Um grande problema é encontrar os parâmetros necessários para o sucesso do método,

já que temos de determinar empiricamente qual o valor da condição inicial e do k para os
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Figura 7.7: (A) Evolução da trajetória do sistema (7.2) quando o parâmetro b, é perturbado

de acordo com a equação (7.7), como pode ser visto em (B); k=0,1.

quais o método terá sucesso.

Vamos agora usar uma perturbação do tipo (7.7) para controlar uma órbita de peŕıodo3

p=2:

bn+1 = bn − k(Xn − X1∗
2 )(Xn − X2∗

2 ) (7.8)

onde X1∗
2 e X2∗

2 representam os dois valores de X da trajetória de peŕıodo p=2.

3Para o controle de um ponto fixo de peŕıodo p qualquer, pode-se obter a variação de b na forma bn+1 =

bn − k
∏p

i=1
(Xn − X i∗

p ). Outra maneira proposta na referência [101], para controlar uma órbita de peŕıodo

p=2, é usar um controlador aditivo bn+2 = bn − k(| Xn+1 − Xn | − | X1∗
2 − X2∗

2 |). No entanto, usaremos a

equação 7.8 para controlar o sistema 7.2, já que não obtivemos bons resultados usando esses controladores.
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Figura 7.8: Diagrama no qual é mostrado no eixo das ordenadas os valores de Xn obtidos

da iteração do sistema (7.2) perturbado através da equação (7.7) para diferentes valores da

condição inicial (eixo das abscissas). O ponto fixo X∗ = 0, 6293 e k=0,1.

Queremos controlar uma órbita de peŕıodo p=2 do sistema (7.2), quando este está osci-

lando em regime caótico. Assim, escolhemos a trajetória de peŕıodo p=2 obtida do sistema

(7.2) para q=0 e b=3.4. Nesse caso, X1∗
2 = 0, 5580142 e X2∗

2 = 0, 7645664. Usamos a cons-

tante de ajuste do controle k=0,1 e iniciamos o controle por um parâmetro b0 = 3, 78 e uma

condição inicial X0=0, 3.

Vemos, na figura 7.9, a mudança no valor de b, de b0 até b1000 = 3, 44. Assim, a trajetória

escolhida deve ser aquela do sistema (7.2) quando este apresenta o parâmetro b0=3,44. No-

tamos que a trajetória do sistema (7.2) com o parâmetro b=3,44 é estável, sendo que este

método muda automaticamente o valor de b=3,78 para bn=3,44.

Para saber como a condição inicial influi no controle do sistema (7.2) usando a equação

(7.8) para os mesmos parâmetros da figura 7.9, fizemos a figura 7.10, na qual o atrator

obtido, após o controle do sistema considerado, pode ser identificado no eixo das ordenadas.

No eixo das abscissas está representada a condição inicial usada. Vemos que neste caso a

condição inicial não influi no resultado.

A razão de termos escolhido pontos fixos de peŕıodo p=2, gerados pela equação (7.2)

para q=0 e b=3,44, é devida ao fato de que o sistema (7.2), para b=3,44, possue uma órbita

periódica e estável de peŕıodo p=2. No entanto, a órbita da equação (7.2) com este valor de

b, está em vias de perder a estabilidade e se bifurcar, gerando uma órbita de peŕıodo p=4.
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Figura 7.9: (A) Evolução da trajetória do sistema (7.2) quando o parâmetro é perturbado

pela equação (7.8) que faz b variar como pode-se ver em (B).

Esta bifurcação ocorre para uma parâmetro bc=3,44949.

O que acontece se quisermos controlar um ponto fixo, de peŕıodo p=2, gerado pelo sistema

(7.2) com b > bc? O resultado pode ser visto na figura 7.11, obtida usando a equação (7.2)

com b0=3,78, k=0,1. Os pontos fixos (de peŕıodo p=2) que desejávamos estabilizar foram

gerados pelo sistema (7.2) usando b > bc=3,46. Sabemos que, se iterarmos o sistema (7.2)

com b=3,46, este evolui para um ponto fixo periódico de peŕıodo p=4.

O uso da equação (7.8), considerando um órbita periódica de peŕıodo p=2, foi responsável

pelo controle de uma órbita de peŕıodo p=4. Vemos também que o uso da amplitude k=0,1

parece ser razoável, uma vez que qualquer condição inicial usada faz a perturbação estabilizar

o sistema.
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Figura 7.10: Diagrama no qual é mostrado no eixo das ordenadas o valor Xn obtido através

da iteração do sistema (7.2) com a perturbação dada pela equação (7.8) para os valores da

condição inicial indicadas no eixo das abscissas. Usamos a amplitude k=0,1, b0=3,78 e os

pontos fixos foram obtidos através da equação (7.2) para b=3,4.

7.2.2 Perturbando o Parâmetro q

Inicialmente, queremos controlar trajetórias em torno do ponto fixo, de peŕıodo p=1,

X∗ = 1 − 1
b
. Para isso, iremos variar o parâmetro q, para um valor de b fixo.

Nessas condições, linearizando o sistema (7.2), obtemos

Xn+1 − X∗ = M(Xn − X∗) + Qδq. (7.9)

onde M=2-b é a derivada de Xn+1 (usando a equação (7.2)) em relação à variável Xn, para

Xn+1 = X∗, e Q = ∂Xn+1

∂q
‖Xn+1=X∗=1.

Para o controle do sistema (7.2), deixamos a trajetória deste se aproximar da região do

ponto fixo X∗ e, então, passamos a considerar não nulo o termo q da equação (7.2). Assim,

neste caso, δq = q.

A partir da equação (7.9), determinamos δq para que Xn+1=Xn=X∗. Assim,

δq = −j(Xn − X∗) (7.10)

onde j = M
Q

=M.
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Figura 7.11: Atratores da equação (7.2) para uma variação no parâmetro regida pela equação

controladora (7.8), obtidos para b0=3,78, k=0,1 e diferentes condições iniciais.

Para b=3,78, j=-1,78. O resultado pode ser visto na figura 7.12 na qual esperamos 21

iterações para que a trajetória se aproximasse do ponto fixo.4 A seguir, ativamos a variação

de q, calculando δq pela equação de controle (7.10). Com isso, a trajetória é estabilizada no

ponto fixo X∗.

A perturbação do tipo (7.10), aplicada somente nas proximidades do ponto fixo desejado,

é uma adaptação do método de controle da referência [21].

Como fizemos ao considerarmos o controle variando b, é posśıvel controlar as trajetórias

do sistema (7.2) aplicando-se uma perturbação do tipo (7.10), sem precisar esperar a apro-

ximação da trajetória ao ponto fixo.

Embora não seja necessário esperar o ponto fixo ser atingido, temos agora que determinar

um valor para j, uma vez que não podemos usar a equação (7.9) para isso. O resultado final

deste tipo de controle, como foi visto na seção anterior, pode depender da condição inicial.

Para se ter uma idéia clara de como o parâmetro j influi no controle das trajetórias da

equação (7.2), fizemos um diagrama no espaço dos parâmetros (j × b), indicando o peŕıodo

das regiões periódicas através de cores. Este diagrama pode ser visto na figura 7.13. Nela

vemos que há uma região para j negativo na qual as trajetórias são estabilizadas. Nesta

região pode-se ver uma grande concentração de trajetórias de peŕıodo p=2 e p=4, além de

regiões menores de órbitas de outros peŕıodos. No diagrama, percebemos que as trajetórias

4O ponto fixo é atingido quando o ponto Xn cai no intervalo [X∗ − ǫ, X∗ + ǫ], para ǫ = 0, 005.
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Figura 7.12: Controle do ponto fixo X∗ da equação (7.2) com a perturbação, descrita pela

equação (7.10), acionada após a trajetória atingir as proximidades do ponto fixo.

representadas na região de peŕıodo p=2 podem duplicar de peŕıodo, passando a p=4, ao se

variar b ou j.

Para k=0, as regiões periódicas correspondem aos valores de b para os quais o mapa

Loǵıstico apresenta janelas periódicas.

O controle do tipo (7.10), aplicado a qualquer instante (independente da trajetória estar

longe do ponto de equiĺıbrio), é uma adaptação de métodos de controle de realimentação

cont́ınua5 , originalmente propostos para fluxos [90], [110], [113] e que aqui estão sendos

aplicados no mapa (7.2).

Vamos, agora, controlar órbitas de peŕıodo p=2. Para isso, adaptamos a equação de

controle de forma a considerar um ponto fixo de peŕıodo p=2. Podemos substituir um dos

pontos dessa trajetória, X1∗
2 ou X2∗

2 , na equação (7.10). O termo δq (equação (7.2)) deve ser

acrescido a Xn a cada duas iterações. Nesse caso, o valor de δq é dado pela equação:

δq = −j(Xn − X1,2∗
2 )µ (7.11)

onde µ = 0 para n par e µ = 1 para n ı́mpar.

5Essa denominação ficará mais clara quando o método for apliacado em um fluxo. Neste caso, o auto

controle significa que através de um sinal guardado (coletado do sistema que desejamos controlar) usa-se um

comparador para detectar o quanto o sinal atual desse sistema é distante do sinal guardado, que no caso de

fluxos é uma trajetória periódica e no caso de mapas é um ponto fixo.
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Figura 7.13: Diagrama no espaço de parâmetros, mostrando para que valores de j as per-

turbações calculadas pela equação (7.10) fazem as trajetórias da equação (7.2) se compor-

tar periodicamente. As cores neste diagrama indicam o peŕıodo das trajetórias periódicas.

Regiões brancas indicam atrator não limitado ou comportamento caótico.

Outra maneira é considerar, alternadamente, um dos pontos fixos de cada vez. Assim,

δq = −j(Xn − µX1∗
2 − νX2∗

2 ). (7.12)

onde, para cada n ı́mpar, µ ou ν assumem, alternadamente, os valores 1 e 0.

As duas formas de calcular δq (equações (7.11) e (7.12)) produzem resultados parcial-

mente semelhantes, como pode ser visto nos diagramas no espaço de parâmetros das figuras

7.14 (equação de controle (7.11)) e 7.15 (equação de controle (7.12)).

No entanto, uma diferença básica existe. Pode-se ver na figura 7.15 que as amplitudes

j pequenas que colocam a trajetória em regime periódico, não conseguem controlar as tra-

jetórias no caso da figura 7.14. Por outro lado, vê-se que o controle é mais facilmente obtido

considerando-se a equação (7.11), já que a figura 7.14 apresenta maior densidade de regiões

periódicas do que a figura 7.15.
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Figura 7.14: Diagrama no espaço de parâmetros, mostrando para que valores de j as per-

turbações calculadas pela equação (7.11) fazem as trajetórias da equação (7.2) se compor-

tar periodicamente. As cores neste diagrama indicam o peŕıodo das trajetórias periódicas.

Regiões brancas indicam atrator não limitado ou comportamento caótico. A condição inicial

usada X0=0,20

Entretanto, há mais uma diferença. Consideramos o ponto indicado na figura 7.15, com

coordenadas (j, b)=(-0,23 , 3,78). Usando as coordenadas desse ponto, apresentamos, na

figura 7.16, o controle de uma trajetória de peŕıodo p=2, com δq obtida da equação (7.12).

Vemos, nessa figura (B), que q oscila entre dois valores, sendo | q |< 0, 1.

Na figura 7.17, apresentamos o resultado do controle usando a equação (7.11), para o par

de parâmetros (j,b)=(-0,4 , 3,78), e usando X1∗
2 =0,887686. . . q assume um único valor; após

um determinado transiente, q≈-0,1034 ((B) na figura). A trajetória controlada (de peŕıodo

p=2) passa também pelo ponto X2∗
2 , não considerado na equação (7.11).

Notamos que, usando a equação (7.11), a trajetória obtida apresenta um dos dois pontos

nas proximidades de um dos pontos X1,2∗
2 , enquanto que, com o uso da equação (7.12),

obtém-se dois pontos não muito próximos dos pontos X1,2∗
2 .
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Figura 7.15: Diagrama no espaço de parâmetros, mostrando para que valores de j as per-

turbações calculadas pela equação (7.12) fazem as trajetórias da equação (7.2) se compor-

tar periodicamente. As cores neste diagrama indicam o peŕıodo das trajetórias periódicas.

Regiões brancas indicam atrator não limitado ou comportamento caótico. A condição inicial

usada foi X0=0,20

Agora vamos aplicar um outro método escolhido à equação (7.2). Este método (aplicado

a mapas) pode ser visto nas referências [89] e [114], e é denominado de “entrainment”6 de

sistemas caóticos [115] e [116]. Esse método aplica ao sistema uma perturbação externa

periódica.

Reescreveremos a equação (7.2) para melhor compreender a descrição desse método e

apresentar de forma clara a equação para o cálculo de q. Assim, representamos o mapa

Loǵıstico por

6A palavra “entrainment” significa embarcar por exemplo, embarcar em um trem. Preferimos então usar

a palavra original para designação do método, já que a tradução pode alterar o significado do método.
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Figura 7.16: (A) Reação da equação (7.2) quando aplicado o controlador (7.12) para b=3,78,

j=-0,23 e X0=0,20. A amplitude da perturbação, q, pode ser visto em (B), o qual apresenta

uma oscilação entre dois valores.

Xn+1 = W (Xn, b). (7.13)

Queremos forçar as trajetórias da equação (7.13) a se comportar periodicamente, apre-

sentando uma trajetória periódica Gn. Esta pode ser obtida usando-se um parâmetro b que

nos dê uma série periódica. Ou podemos criar órbitas periódicas que não sejam atratores do

sistema (7.13). Supondo que Gn seja gerado por uma aplicação W ′ próxima ou idéntica à

W

Gn+1 = W ′(Gn, c) (7.14)

onde c é um parâmetro que faz a equação (7.14) ser periódica.

Podemos escrever,

Xn+1 = W (Xn, b) + S[Gn+1 − W ′(Gn, b)]. (7.15)

onde S=1 para W = W ’ e 0 < S < 1 quando W 6= W ’, ou seja S é o ajuste do controle.

Neste caso, comparando as equações (7.14) e (7.15), notamos que podemos reescrever a

equação (7.15) como
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Figura 7.17: (A) Alteração da trajetória da equação (7.2) quando aplicada a equação de

controle (7.11) para b=3,75, j=-0,40 e X0=0,20. O controlador, q, pode ser visto em (B), o

qual apresenta uma oscilação entre dois valores.

Xn+1 = W (Xn, b) + q (7.16)

onde o parâmetro aditivo, q, é dado por:

q = S[Gn+1 − W ′(Gn, b)]. (7.17)

Aqui vamos considerar que sabemos a equação dinâmica do sistema que desejamos con-

trolar, ou seja, W = W ’ 7 e, assim, S=1.

Vemos que uma solução da equação (7.15) é exatamente o que queremos, ou seja

Xn+1 = Gn+1. (7.18)

No entanto, para isso, é necessário que a condição inicial X0 faça parte da bacia de pontos

iniciais para os quais podemos obter órbitas periódicas.

Portanto, é necessário determinar a bacia de “entrainment”. Esta é o conjunto de pontos

definida como X0 tal que limn→∞ | Xn − Gn |= 0 para que a equação (7.18) seja satisfeita.

7Caso as equações dinâmicas do sistema considerado não sejam conhecidas, então há a necessidade de se

determinar experimentalmente, pelo menos aproximadamente, essa dinâmica.
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Detalhes de como essa bacia é obtida analiticamente para alguns sistemas, podem ser

vistos nas referências citadas anteriormente [116], [115].

A equação (7.15) depende do valor de G0. No entanto, não exploraremos este fator,

suporemos que G0 = W ’500(0,2 , c).

Uma equação como a (7.17) pode ser usada para um outro tipo de controle que é deno-

minado de migração [116]. Dado um sistema que tem vários atratores, esse controle é usado

para direcionar as trajetórias desse sistema para um desses atratores. Para isso, basta supor

que Gn seja uma série de n pontos (onde os n pontos são coletados durante um intervalo de

tempo correspondente a apenas alguns poucos peŕıodos caracteŕısticos do sistema) perten-

cente ao atrator para o qual pretendemos fazer o sistema considerado migrar. Voltaremos a

este método na seção 7.5 em que aplicamos os métodos de controle ao sistema de Matsumoto.

Um exemplo de controle, obtido com as equações (7.17) e (7.15), pode ser visto na figura

7.18. Nesta figura, a trajetória caótica da equação (7.13) é colocada a oscilar exatamente

como a trajetória gerada pela equação (7.14), com c=2,1 8. A condição inicial usada nesse

caso foi X0 = 0, 40.
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0,523

0,524

0,525

0,526

n

X n

Figura 7.18: Controle do mapa Loǵıstico usando a perturbação (7.17) com c=2,1, b=3,78

e X0=0,40. A função Gn+1 (equação (7.14)) apresenta uma trajetória de peŕıodo p=1 com

um único ponto fixo X∗=0,5238. . .. Esse ponto fixo é a solução da equação (7.15). Assim,

vemos que o controle foi obtido sobre a órbita desejada, o que satisfaz a equação (7.18).

8A equação (7.14) para c=2,1 gera uma órbita periódica de peŕıodo 1, com ponto fixo localizado em

X∗

1 = 1 − 1

c
=0.5238095 . . .
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Agora, considerando os mesmos parâmetros usados na figura 7.18, mudando somente o

valor de c para 2,9, apresentamos a figura 7.19, na qual se vê que a trajetória resultante da

equação (7.15) é periódica com peŕıodo p=2, diferente do peŕıodo da equação (7.14), quando

c=2,9, que é p=1. Essa diferença é devida às condições iniciais, que estão localizadas em

diferentes bacias de “entrainment”.

Na figura 7.20 há um diagrama mostrando a solução da equação (7.15) para b=3,78, c=2,9

e para X0 no intervalo [0,1]. Vemos nessa figura que, para os valores das condições inicias

usadas, as trajetórias descritas pela equação (7.15) se dirigem para um atrator periódico

de peŕıodo p=2, embora a equação (7.14) apresente uma órbita periódica de peŕıodo p=1.

Assim, a equação (7.18) não é satisfeita devido ao fato de que não há nenhuma condição

inicial no intervalo [0,1] que faça parte da bacia de “entrainment”.
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Figura 7.19: Controle do mapa Loǵıstico usando a perturbação (7.17) com c=2,9, b=3,78

e X0=0,40. Vê-se uma trajetória de peŕıodo p=2 diferente da trajetória da equação (7.14),

portanto a equação (7.18) não é satisfeita. Isso é devido à condição inicial estar fora da bacia

de “entrainment”.

Vamos, agora, perturbar a equação (7.13) com uma série Gn de peŕıodo p=2. Para isso,

usamos na equação (7.14) o parâmetro c=3,1. Para b=3,78, apresentamos na figura 7.21

os atratores obtidos para a equação (7.15) para todas as posśıveis condições iniciais. Nessa

figura, vê-se que o sistema (7.15) apresenta dois atratores de peŕıodo p=2 e um atrator de

peŕıodo p=4.

A fim de verificarmos como as trajetórias do sistema (7.15) se comportam para diferentes
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Figura 7.20: Solução da equação (7.15) para b=3,78, c=2,9 e para X0 no intervalo [0,1].

Para nenhuma condição inicial a equação (7.18) é satisfeita, e portanto a órbita obtida não

é determinada pela solução da equação 7.14.

valores de b, c e X0, fizemos os diagramas no espaço de parâmetros (X0,b) para c=2,9 (figura

7.22), c=3,1 (figura 7.23) e c=3,5 (figura 7.24).

Na figura 7.22 toda a região compreendida dentro do trapézio corresponde a uma órbita

de peŕıodo p=2. A região externa ao trapézio mostra os locais nos quais a equação (7.15)

não tem atrator limitado. É evidente, a partir dessa figura, que nenhuma condição inicial

leva a uma órbita com peŕıodo p=1, apesar da função Gn, usada para o controle, apresentar

peŕıodo p=1. Portanto a equação (7.18) não é satisfeita.

Na figura 7.23 usamos uma série Gn com peŕıodo p=2. No entanto, dependendo da

condição inicial e do valor de b, obtemos um atrator de peŕıodo p=2,4,8,12 ou 16 (peŕıodos

maiores não foram testados). Vemos nessa figura que há uma predominância do atrator de

peŕıodo p=2, já que existem dois intervalos de condições iniciais para os quais p=2 para

qualquer valor de b. Interessantemente, para um mesmo valor da condição inicial e para

o parâmetro b aumentando, observamos duplicações de peŕıodo do atrator. Inicialmente, o

peŕıodo é dois e em seguida passa, sucessivamente, para peŕıodo quatro, oito e dezesseis.

Ao usarmos uma série Gn de peŕıodo p=4, o que pode ser obtido usando-se c=3,5 na

equação (7.14), a dependência da equação (7.15) para diferentes condições iniciais parece

formar estruturas fractais no diagrama no espaço dos parâmetros, que pode ser visto na

figura 7.24. Não vamos investigar a fractalidade da bacia de atração do atrator da equação
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Figura 7.21: Controle do mapa Loǵıstico usando a perturbação (7.17) com c=3,1, b=3,78

para condições iniciais diferentes. Vê-se que dependendo da condição inicial, aparecem ou

uma trajetória de peŕıodo p=2 ou de peŕıodo p=4. As condições iniciais que determinam

uma trajetória de peŕıodo p=2 fazem parte da bacia de “entrainment” e portanto a equação

(7.18) é satisfeita.

(7.15), quando Gn é uma série de peŕıodo p >4. No entanto, como especulado na referência

[114] o espaço de parâmetros dessa equação parece ser fractal.

Esse diagrama (figura 7.24) mostra que a equação considerada pode apresentar peŕıodo

p=4 para qualquer valor de b mostrado na figura, para uma condição inicial X0 bem escolhida.

Como nesse diagrama as regiões de diferente peŕıodos não estão muito bem definidas,a cor

vermelha indica um atrator de peŕıodo p=4, azul, peŕıodo p=8, marrom, peŕıodo p=12 e

cinza, peŕıodo p=16. Regiões em branco representam atratores não limitados.

Este método altera significantemente a dinâmica do sistema original. No entanto, após a

condição (7.18) ser satisfeita, o termo aditivo q (7.17) passa a apresentar um valor despreźıvel.

Este método força o sistema a ser controlado a oscilar de maneira desejada. A maneira como

isso é obtido é a partir da sincronização do sinal caótico com o sinal periódico forçador, Gn.

7.3 Controle do Mapa de Hénon

O mapa de Hénon [2] é um mapa bidimensional e que pode apresentar, conforme os

valores dos parâmetros de controle, a e b, um atrator estranho e caótico. Este mapa é dado
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Figura 7.22: Diagrama no espaço de parâmetros, para um valor fixo de c=2,9. Toda a região

interna ao poĺıgono representa para que valores dos parâmetros a equação (7.15) apresenta

órbita periódica de peŕıodo p=2, diferente da trajetória da equação (7.14).

pelas equações:

Xn+1 = a − X2
n + bYn

Yn+1 = Xn. (7.19)

Nesta seção, aplicamos dois métodos de controle. Um deles, o método de Romeiras [117],

é uma generalização do método OGY de controle [21]. No outro método, usamos (numa

etapa inicial) uma técnica de direcionamento de trajetórias caóticas, desenvolvido por nós

(a ser apresentado no próximo caṕıtulo) para criarmos uma nova trajetória periódica no

sistema (inexistente no sistema original) a ser controlado e, em seguida, controlamos essa

trajetória, que na verdade é uma trajetória transitória, ou seja não faz parte do atrator não

perturbado.
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Figura 7.23: Diagrama no espaço de parâmetros, para um valor fixo de c=3,1, mostrando

através das cores os diferentes peŕıodos das trajetórias da equação (7.15). As regiões de

peŕıodo p=2 apresentam valores de parâmetros para os quais a equação (7.18) é satisfeita.

7.3.1 Método de Romeiras

Dado um mapa F de dimensão d=m, ou um mapa obtido através de uma seção de

Poincaré de um fluxo de dimensão d=m+1, podemos estudar o comportamento deste mapa

nas redondezas de um ponto fixo. Análogamente ao que foi feito na seção 7.2, vamos linearizar

o mapa F ao redor do ponto fixo de peŕıodo p=1. No entanto, a generalização para órbitas

de peŕıodo maior pode ser facilmente estendida e será apresentada posteriormente.

Vamos considerar a mudança de um parâmetro p=p0+δp. Adimitindo que a posição do

ponto fixo que desejamos controlar seja ξ∗(p0)
9, então o mapa F pode ser linearizado na

região desse ponto fixo da seguinte forma

9No caso do mapa de Hénon ξ :

(

X

Y

)

.
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Figura 7.24: Diagrama no espaço de parâmetros, para um valor fixo de c=3,5, mostrando

através das cores os diferentes peŕıodos das trajetórias da equação (7.15). As regiões de

peŕıodo p=4 apresentam valores de parâmetros para os quais a equação (7.18) é satisfeita.

ξn+1 − ξ∗(p0) = A[ξn − ξ∗(p0)] + Bδp (7.20)

onde

A =
∂F (ξ, p)

∂ξ
‖ξ=ξ∗(p0) B =

∂F (ξ, p)

∂p
‖p=p0

. (7.21)

Supomos que a pequena variação no parâmetro (δp=p-p0) seja linearmente proporcional

à mudança da variável ξn (δξ = ξn - ξ∗). Assim, o controlador é

p − p0 = −KT [ξn − ξ∗(p0)]. (7.22)

Nesta equação KT é uma matriz 1×m determinada de tal forma que a trajetória do

sistema a ser controlado se estabiliza sobre o ponto fixo ξ∗(p0). Substituindo a equação

(7.22) em (7.20) obtemos a equação
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ξn+1 − ξ(p0) = (A − BKT )[ξ∗ − ξ∗(p0)] (7.23)

que nos diz que o ponto fixo se tornará estável caso a matriz (A-BKT ) não tenha nenhum

alto valor com módulo maior do que 1. A determinação da matriz KT de maneira que

(A-BKT ) tenha só autovalores com módulo menores do que 1 é um problema que pode ser

resolvido usando a técnica de colocação dos polos10 [118]. Mostramos a seguir sumariamente

essa técnica.

7.3.2 Técnica de Colocação dos Polos

A matriz de controle C de dimensão m × m, é definida por

C = (B
...AB

...A2B
... . . .

...Am−1B), (7.24)

onde os três pontos verticais separam as m colunas da matriz C.

Definimos os vetores a e α com m elementos a={a1, . . . , am}, onde os coeficientes ai e αi

são os coeficientes do polinômio caracteŕıstico das matrizes indicadas a seguir:

| sI − A |= sm + a1s
m−1 + . . . + am | A − BKT |= tm + α1t

m−1 + . . . + αm. (7.25)

Podemos definir a matriz W

W =

















am−1 am−2 . . . a1 1

am−2 am−3 . . . 1 0
...

...
...

...

a1 1 . . . 0 0

1 0 . . . 0 0

















.

Definindo a matriz T como T = CW , a solução do problema da colocação dos polos é

KT = (αm − am . . . α1 − a1)T
−1. (7.26)

10Os polos são os autovalores da matriz (A-BKT ) e o ajuste dos modulos de forma que estes passem a

apresentar módulo menor do que 1 é denominado de técnica de colocação dos polos.
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7.3.3 Aplicação do Método de Romeiras ao Mapa de Hénon

A equação de controle (7.22) só é válida nas redondezas do ponto fixo. Portanto, devemos

deixar a trajetória do mapa de Hénon evoluir até que esta caia nas redondezas do ponto fixo

escolhido. Assim, a partir desse instante, o controle é ativado.

Queremos controlar a trajetória desse sistema para que ela seja estabilizada no ponto

fixo de peŕıodo p=1. Este ponto fixo é ξ∗ = X∗.
(

1
1

)

, onde X∗ = −c+(c2 +a)
1

2 e c=1
2
(1− b).

Ajustando os parâmetros da equação (7.19) para que se comporte caoticamente, fazemos

b=0,3 e o parâmetro que poderá ser variado a0=1,4.

Assim, a matriz A (equação (7.21)) é

A =

(

−2X∗ b

1 0

)

(7.27)

e a matriz B

B =

(

1

0

)

. (7.28)

A matriz C é

C =
(

B
... AB

)

=

(

1 -2X∗

0 1

)

,

W =

(

2X∗ 1

1 0

)

, T =

(

0 1

1 0

)

.

Assim,

KT = (α1 − a1 α2 − a2),

onde

a1 = 2X∗ = −(λi + λe), a2 = −b = λiλe,

e

α1 = −(µ1 + µ2), α2 = µ1µ2.

As quantidades λi e λe são respectivamente os autovalores instáveis e estáveis11 da matriz

11Define-se por autovalor estável aquele que possui módulo menor do que 1 e instável o que possui módulo

maior do que 1. Sabemos que no mapa de Hénon o ponto fixo é um ponto de sela e portanto apresenta um

autovalor instável e outro estável.
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A ou,

λ = −X∗ ± (X∗2

+ b)
1

2

e os polos da matriz (A − BKT ) (ou os autovalores) são as quantidades µ1 e µ2.

Qualquer escolha que façamos de forma que os polos tenham módulo menor que um faz

com que as trajetórias da equação (7.19) se estabilizem sobre o ponto fixo X∗. Naturalmente

o método exige um intervalo de tempo para que a equação seja estabilizada, depois de acio-

nado o controle. A escolha dos polos pode fazer com que este tempo seja grande ou o menor

posśıvel. A escolha ótima para a qual a equação (7.19) é mais rapidamente estabilizada,

depois de acionado o controle, é um trabalho que pode ser visto na referência [119].

Para uma visualização gráfica de como podemos escolher os polos, mostramos na figura

7.25 um triângulo graficado no plano α1 e α2 cuja área interna representa todas os posśıveis

valores de α para os quais os polos tenham módulo menor do que 1. As retas que definem o

triângulo da figura representam a estabilidade marginal dos polos, ou seja µ1 = ±1(1±α1 +

α2 = 0) e µ1µ2 = 1(α2 = 1).

α2

α1

-1

1-1

1µ1µ2=1

µ1=1µ1=−1

Figura 7.25: Triangulo no plano α1 e α2 cuja área interna representa os valores de α cujos

polos têm módulos menores do que 1.

Uma escolha particular é fazer

µ1 = 0, µ2 = λe, (7.29)
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o que faz com que a matriz de controle seja

KT = λi(1 − λe) (7.30)

Esta escolha, feita na referência [21], representa o método OGY de controle de caos. O

que esta escolha representa fisicamente e geometricamente será exposto na seção seguinte,

quando aplicaremos o método OGY de controle ao sistema de Matsumoto.

O método OGY foi inicialmente aplicado experimentalmente [120] para o controle de uma

barra magnetoelástica amorfa que apresenta comportamento caótico quando em presença de

um campo magnético variando.

Embora mostramos o controle através da perturbação de um único parâmetro, pode-

se considerar mais de um parâmetro [121]. Neste caso o controle pode ser efetuado mais

rapidamente e também é mais vantajoso quando em presença de um sistema com ńıvel de

rúıdo alto.

Outras aplicações podem ser vistas nas referências [122] onde uma rede de sistemas não

lineares é controlada e a criação de uma órbita aperiódica espećıfica [123]. A extensão do

método OGY para sistemas de alta dimensão pode ser vista na referência [124]

É bom enfatizar que as matrizes A e B podem ser facilmente ser obtidas experimental-

mente quando podemos coletar as m variáveis da seção de Poincaré. No entanto, quando

só é posśıvel coletar uma variável, a aplicação do método também é posśıvel através da re-

construção da dinâmica do atrator usando um método semelhante à reconstrução de Takens

(ver seção 6.2.1), mas que ao invés de reconstruir a trajetória usando um passo aditivo, usa

um passo atrasado no tempo, e dáı o nome do método de tempo atrasado ou “time delay”.

Este método pode ser visto nas referências [125] e [126].

7.3.4 Aplicação Numérica

Usando os parâmetros b=0,3 e a=1,4 na equação (7.19) obtemos o atrator bidimensional

da figura 7.26, onde está indicado a região do ponto fixo ξ∗ =
(

X∗

X∗

)

.

Para o controle da equação (7.19) usamos a condição inicial X0=0,1371 e Y0=-1,3280 que

ao ser iterada pelo mapa atinge a região do ponto fixo após 3473 iterações. Considera-se que

a trajetória do mapa atingiu o ponto fixo quando (Xn, Yn) → ([X∗−ǫ, X∗+ǫ],[X∗−ǫ, X∗+ǫ]),

onde ǫ = 0, 01. Quando o ponto é atingido mudamos o parâmetro a de acordo com a equação

(7.22) com a matriz controladora dada por (7.30).

Ao ser acionado o controle a perturbação dada ao parâmetro a é desativada caso a

amplitude de a − a0 seja maior do que ǫ1; Nessa simulação usamos ǫ1 = 0, 01.
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Figura 7.26: Atrator caótico de mapa de Hénon, para a=1,4 e b=0,3.

Na prática, não precisamos verificar se a coordenada atingiu o ponto fixo para acionar o

controle. Só é necessário verificar se a seguinte condição é satisfeita.

a − a0 < ǫ1 (7.31)

Caso essa condição for aceita acionamos o controle. Caso não for, fazemos o parâmetro

a = a0.

O controle da equação (7.19) pode ser visto na figura 7.27 na qual vemos que a equação

é rapidamente estabilizada.

Voltamos a frizar que para iniciar o controle foi necessário iterar o ponto inicial 3473

vezes. No próximo caṕıtulo mostramos um método capaz de dirigir o ponto inicial até a

região do ponto fixo em apenas 10 iterações.
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Figura 7.27: Controle da equação (7.19), colocando-a a oscilar em uma órbita periódica de

peŕıodo p=1

7.3.5 Controlando Órbitas de Peŕıodo Grande

Uma maneira trivial de controlar uma órbita de peŕıodo P grande é linearizando a P -

ésima iteração do mapa F , ou seja F 5. Assim, os parâmetros da equação (7.20) são

ξn+P − ξ∗n+P (p0) = A[ξn − ξ∗n(p0)] + Bδp (7.32)

onde

A =
∂F P (ξ, p)

∂ξ
‖ξ=ξ∗n(p0) B =

∂F P (ξ, p)

∂p
‖p=p0

. (7.33)

Assim, o controlador que deve ser calculado a cada P iterações do mapa, pode ser escrito

como

pP − p0 = −KT [ξP − ξ∗P (p0)]. (7.34)
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Não há nenhum problema em se aplicar o controle a cada P iterações do mapa F , para se

estabilizar uma órbita de peŕıodo P grande. No entanto, com esse procedimento, dificilmente

podeŕıamos estabilizar essa órbita quando estamos em presença de rúıdo.

Para resolver esse problema aplicamos o controlador não só a cada P iterações, mas sim,

a cada iteração. Considerando cada ponto de uma órbita periódica como um ponto fixo e

representado por ξ∗n(p0), mudamos o parâmetro p0 a cada uma das P iterações de acordo

com a fórmula

pn − p0 = −KT
n [ξn − ξ∗n(p0)]. (7.35)

onde KT
n deve ser determinado utilizando-se o método de colocação dos polos para as

matrizes

A =
∂F (ξ, p)

∂ξ
‖ξ=ξ∗n(p0) B =

∂F (ξ, p)

∂p
‖p=p0

. (7.36)

Assim, estamos usando o controle a cada iteração. No entanto, como escolher as P

matrizes de ganho KT
n , com n=1, 2, 3, . . . , P , de forma que a órbita inteira seja controlada?

Isso porque a determinação das matrizes de ganho a cada iteração, usando o método de

colocação dos polos, não significa que a órbita inteira será controlada. Queremos, então

encontrar uma condição suficiente que nos indique qual devem ser as matrizes de ganho a

cada iteração a fim de se estabilizar a órbita de peŕıodo P .

Para resolver esse problema temos que analisar a equação (7.32). Para a estabilização da

órbita de peŕıodo P, temos que mostrar que a matriz (A−BKT ) da equação (7.32) só pode

ter autovalores com módulos menores que 1. No entanto queremos aplicar o controlador

a cada passo da trajetória, e para isso precisamos calcular as P matrizes de ganho KT
n , e

consequentemente os P valores de pn.

Assim, aplicando a regra da cadeia nas matrizes A e B (equação (7.33)), chegamos que

uma condição suficiente para que a órbita seja controlada é que a matriz

P+1
∏

n=1

(
∂F (ξP−n)

∂ξ
(ξP−n) −

∂F (ξP−n)

∂p
(ξP−n)K

T
n ) (7.37)

tenha módulo menor que 1.

Há muitas maneiras de se determinar as matrizes de ganho KT
n . Uma delas pode ser

vista na referência [117].
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7.4 Nosso Método

No próximo caṕıtulo iremos apresentar um método de direcionamento de trajetórias

caóticas que consiste em determinar como perturbar um dado sistema de forma que uma

trajetória parta de um ponto inicial X0 e vá para um ponto final Xf , no menor tempo

posśıvel. Existem outros métodos de direcionamento ou “targeting” que iremos descrever no

caṕıtulo sequinte e o que o nosso método difere destes é que ele perturba o parâmetro de

forma que este só possa assumir três valores distintos.

Assim o parâmetro a do mapa (7.19) só pode assumir três valores dados por a + δ que

será representado por a+; a, que será representado pelo valor a0; e a − δ, representado por

a−, onde δ é um valor qualquer e constante. Ou seja, dado um δ calcula-se uma combinação

de perturbações que serão dadas a cada iteração do mapa, de forma que o mapa seja dirigido

de X0 até Xf .

Como queremos o controle de uma trajetória, usamos o método de direcionamento para

dirigir o ponto X0 para o ponto X0, criando assim uma trajetória periódica.

Por exemplo, queremos que o ponto (X0, Y0)=(0,4772 , -1,1880) retorne a ele mesmo com

uma precisão ∆ = 0, 005. Para fazer isso, usando uma amplitude da perturbação δ = 0, 02,

caculamos que o parâmetro a do mapa (7.19) deve assumir os seguintes valores para cada

uma das 9 iterações necessárias : a={a+, a0, a+, a+, a+, a0, a+, a+, a0}. Ou seja (X1, Y1)

= F (a+, X0, Y0), e (X2, Y2) = F(a0, X1, Y1), e assim por diante, até que (X9, Y9)= F (a0, X8,

Y8) = (0,4788, -1.1896). Queremos enfatizar que o ponto escolhido não pertence ao atrator

da equação (7.19) para a=a0. Ou seja, criamos uma órbita que não pertence ao atrator desta

equação não perturbada e que tem peŕıodo p=9.

Queremos agora controlar esta nova órbita que foi criada. Embora tenhamos dirigido

o ponto (X0, Y0) para o ponto (X ′
0, Y

′
0) aplicando as 9 perturbações ao parâmetro, estas

mesmas perturbações não seriam eficazes para dirigir o ponto (X ′
0, Y

′
0) para o ponto (X0, Y0)

e dessa maneira estabilizar esta órbita. Precisamos então a cada P iterações recalcular um

novo conjunto de 9 perturbações de forma que a trajetória sempre seja dirigida para as

redondezas do ponto (X0, Y0).

No entanto, uma vez criada a órbita, podemos usar o método apresentado na seção

anterior (seção 7.3.1) para fazer pequenos ajustes nos valores das perturbações de forma a

estabilizar a órbita.

Assim, queremos dirigir o ponto (X0, Y0)=(0,391806 , -1.216145) para ele mesmo com

uma precisão ∆ = 0, 0005 usando δ = 0, 01. Calculamos que são necessárias 11 perturbações
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no parâmetro a: {a−, a+, a+, a−, a−, a−, a+, a+, a0, a−, a0} e o ponto final obtido se localiza

em (X11, Y11)=(0,392222, -1.216150). A órbita criada pode ser vista na figura 7.28, na qual

aparecem indicados por números o ponto correspondente a cada iteração. Representamos

esses 11 valores do parâmetro a como um vetor de elementos a0
n, com n = 1, . . . , 11. Portanto,

a0
1 = a−, a0

2 = a+ e assim por diante.

ξ ∗
0

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

ξ ∗
11

-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0
-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

Xn

Y
n

ξ ∗
1

Figura 7.28: Órbita periódica instável de peŕıodo p=11.

Agora, supondo que haja um ponto fixo ξ∗n com coordenadas Xn, Yn mostrados na figura

7.28, ou seja Xn, Yn=F (a0
n, Xn−1, Yn−1), onde n={1,2,3,. . ., 11}. O parâmetro a apresenta

então 11 valores. Assim, o controlador (7.35) sofre uma pequena alteração, e cada um dos

11 valores de a0
n é alterado para um valor an através de

an − a0
n = −KT

n [ξn − ξ∗n(a
0
n)] (7.38)
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e

An =
∂F (ξ, an)

∂ξ
‖ξ=ξ∗n(a0

n) Bn =
∂F (ξ, an)

∂a
‖a=a0

n
. (7.39)

Embora o controle da órbita deve ser feito calculando-se o termo KT
n de forma que a

matriz (7.37) tenha autovalores com módulo menores do que 1, calculamos KT
n de forma que

as n matrizes (An − BnK
T
n ) não tivessem autovalores com módulo maiores que 1 e, mesmo

assim, foi posśıvel estabilizar a órbita da figura 7.28.

0 1000 2000 3000
-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

X
n

n

Figura 7.29: Controle da órbita de peŕıodo p=11 originada a partir da aplicação do nosso

método de direcionamento. O controle é realizado aplicando-se uma pequena variação do

parâmetro a dada pela equação (7.38)

Na figura 7.29 mostramos a trajetória controlada para até 2200 iterações. O valor de cada

perturbação dada ao parâmetro, ou seja o valor de an pode ser visto na figura 7.30, na qual
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podemos ver que os parâmetros a0
n sofrem pequenas correções que ocasionam a estabilização

da órbita mostrada na figura 7.29.

0 500 1000 1500
1,38

1,39

1,40

1,41

1,42

a n

n

Figura 7.30: Evolução temporal do parâmetro an.

7.5 Controlando o Sistema de Matsumoto

O sistema de Matsumoto é descrito pelo seguinte sistema de equações:
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C1
dtVc1

dt
=

1

R
(Vc2 − Vc1) − iNR(Vc1)

C2
dVc2

dt
=

1

R
(Vc1 − Vc2) + iL. (7.40)

L
diL
dt

= −Vc2

onde VC1, VC2 e iL representam as variáveis dinâmicas. Essas equações descrevem a dinâmica

do circuito eletrônico de Matsumoto apresentado no caṕıtulo 5. Para o controle desse sis-

tema, em regime caótico, devemos perturbá-lo. Assim, novos termos (responsáveis pelas

perturbações) comparecem nesse sistema, como podemos ver a seguir,

C1
dtVc1

dt
=

1

R
(Vc2 − Vc1) − iNR(Vc1) + X

C2
dVc2

dt
=

1

R
(Vc1 − Vc2) + iL. + Y (7.41)

L
diL
dt

= −Vc2 + Z

d 1
R

dt
= W.

Dividimos esta seção em duas partes, uma sobre os métodos que usam perturbações

paramétricas e a outra sobre os métodos que usam perturbações externas. Assim, na primeira

parte desta seção aplicamos o método de Sinha, e o de OGY. Na segunda parte aplicamos

os métodos de Pyragas (dois métodos) e o de Hübbler-Jackson.

Uma das exigências de alguns destes métodos é o uso de uma das órbitas periódicas

instáveis do sistema não perturbado. Assim, escolhemos entre muitas órbitas periódicas

instáveis três órbitas de peŕıodo p=1, 2, 3. Estes peŕıodos são contados determinando-se

p cruzamentos com a seção de Poincaré em VC1=-1,5. As projeções dessas três órbitas no

plano VC1 × VC2 podem ser vistas na figura 7.31A-C.

7.5.1 Perturbações Paramétricas

O Método de Sinha

Este método é usado para se atingir um dos pontos de equiĺıbrio de um fluxo. A aplicação

deste método, para um sistema de equações do tipo (7.40) faz-se colocando X=Y =Z=0 no

sistema de equações (7.41) e a taxa de variação (W da equação (7.41) ) que o parâmetro

g = 1
R

deve ter é dada por
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(A) (B)

(C)
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-1,0
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Figura 7.31: Três órbitas periódicas instáveis (de peŕıodo p=1(A), 2(B) e 3(C)) imersas

dentro do atrator Double Scroll.

W =
∂g

∂t
= −k(VC2(t) − V s

C2), (7.42)

onde VC2(t) é a tensão sobre o capacitor C2 obtida pelo sistema de equações (7.41) no instante

t e V s
C2 é a segunda coordenada do ponto de equiĺıbrio em torno do qual se deseja manter a

órbita do sistema (5.17).

Sabemos que o sistema considerado tem três pontos de equiĺıbrio: P +, P 0 e P− (cujas

coordenadas dependem do parâmetro g). V s
C2=0 é a segunda coordenada de qualquer um

desses pontos de equiĺıbrio.

Porque usamos apenas VC2 na equação (7.42) ? Porque tentamos usar VC1−V s
C1 e iL−isl na

equação de controle, mas não obtivemos resultados bons no sentido de dirigir o sistema para o

ponto de equiĺıbrio. Tentamos também usar o produto −k((VC1−V s
C1)×(VC2−V s

C2)×(iL−isL))
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mas também não obtivemos bons resultados. Esses outros tipos de controle fazem o sistema

não ter um atrator finito. Assim, não é sempre que este método faz o sistema se dirigir

para o ponto de equiĺıbrio. O ponto atingido pode ser próximo do ponto de equiĺıbrio,

mas dificilmente será o ponto de equiĺıbrio. Muitos fatores determinam o resultado obtido

com este método de controle. Como aconteceu para o mapa Loǵıstico, em que a condição

inicial era um fator predominante no resultado final, a aplicação deste método, no sistema

de Matsumoto, também depende da condição inicial. Quando não especificarmos usaremos o

seguinte conjunto de condições iniciais: VC1(0)=0,1526400 , VC2(0) = −0, 0228100 e iL(0) =

0, 3812700.

Sabemos, pelo caṕıtulo 5, que quando o sistema (5.2) é integrado, com g0=g(t=0)=0,600000

(na equação (7.42)), ele se comporta caoticamente. Assim, queremos utilizar este método

para fazer com que essa trajetória atinja o ponto de equiĺıbrio P +, cujas coordenadas são

(α, 0,−gfα)12, onde gf é o parâmetro que determina as coordenadas do ponto de equiĺıbrio

P+.

Por exemplo, sabemos que, para gf=0,600000, o ponto de equiĺıbrio P+ se localiza em

{3, 0 , 0 , -1,8}. Queremos fazer com que o sistema se dirija para esse ponto. Assim,

esperamos que o o valor de g varie de forma que a trajetória se dirija para esse ponto.

Mostramos na figura 7.32 uma tentativa de fazer o sistema (7.41) se dirigir para o ponto

P+={3,0 , 0 , -1,8} onde g0=0,600000, usando k=0,05 na equação (7.42). Vemos nessa figura

que o sistema se dirige para o ponto P={3,827826 , 0,000000 , -2,213913}. Na figura 7.33

vemos como o parâmetro g varia até atingir o valor g=0,578373. Este valor de g faz com que

o sistema (5.2) tenha um ponto de equiĺıbrio P +={3,827826 , 0,000000 , -2,213913}, que é o

ponto atingido pela órbita sob controle. Ou seja, apesar de desejarmos que o sistema fosse

para um ponto de equiĺıbrio ele se dirigiu para outro ponto.

Mas quando mudamos a condição inicial (VC1(0)=-0,5637214, VC2(0) = −0, 2572570 e

iL(0) = −0, 8785091), o sistema se dirige para outro ponto como podemos ver na figura 7.34,

onde o novo ponto P ′ (obtido após um intervalo de tempo t=600), ligeiramente diferente

do ponto P , é P ′={3,293101 , 0,000028 , -1,946523}. No entanto, esse ponto é muito mais

próximo do ponto de equiĺıbrio desejado. Portanto, vemos que a condição inicial pode

influenciar no resultado deste método.

Além da trajetória se aproximar mais do ponto P +, o intervalo de tempo requerido para

que essa trajetória atinja o ponto de equiĺıbrio é maior para essa nova condição inicial do

que para a anterior.

12α = 0,3

gf−0,5
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iL(t=10000)=-2,213913
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Figura 7.32: Evolução das três coordenadas da equação (5.2) quando o parâmetro g está

sendo variado através da equação (7.42)

Usando ainda essa nova condição inicial, vamos mudar o valor da amplitude do controle,

k. Assim, ao invés de usarmos k=0,05 , usamos k=0,03 e vemos que obtemos um ciclo

limite. Assim, vemos que diferentes valores de k também produzem resultados diferentes.

No entanto, há uma intervalo razoavelmente grande de valores de k com os quais o sistema

é dirigido para pontos de equiĺıbrio: k ∈ [0,05 , 0,08].

Queremos enfatizar que, nas referências [127] e [128], esse método só foi utilizado em

sistemas bidimensionais e o sistema de Matsumoto é um sistema tridimensional.



208 Controle de Caos

0 2000 4000 6000 8000 10000

g

0,56

0,57
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0,59
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g(t=10000)=0,578373

n

Figura 7.33: Evolução do parâmetro g determinada pela equação controladora (7.42) para

k=0,05. O valor final do parâmetro é gf=0,578373.

7.5.2 O Método OGY

O método apresentado na seção 7.3.1 é uma generalização do método OGY de controle.

Nesta generalização pode-se escolher, entre infinitas possibilidades, uma matriz KT que

fará a equação de controle (7.22) estabilizar a trajetória na órbita desejada. Uma maneira

particular de escolher esta matriz pode ser vista na equação (7.30) e corresponde à escolha

usada originalmente no método OGY.

Para a aplicação do método, em primeiro lugar, escolhe-se uma órbita periódica instável

para se controlar, imersa no sistema caótico não perturbado. Em seguida, determinamos um

mapa de dimensão d-1, onde d é a dimensão do sistema original (o sistema de Matsumoto

tem d=3 e, portanto, o mapa será bidimensional), através do uso de uma seção de Poincaré,
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Figura 7.34: Evolução das três coordenadas da equação (5.2) quando o parâmetro g está

sendo variado através da equação (7.42) com k=0,05. A condição inicial usada foi: VC1(0)=-

0,5637214, VC2(0) = −0, 2572570 e iL(0)=-0,8785091.

α. Esse mapa só descreve a dinâmica do fluxo considerado nas redondezas do ponto ξ∗δq=0,

obtido através do cruzamento da órbita periódica com a seção de Poincaré (a seção de

Poincaré usada aqui é a do plano VC1 = −1, 5), e portanto ξ é um vetor bidimensional,

representando as duas coordenadas definidas no plano α.

Este mapa é usado para se determinar qual o valor da perturbação δq introduzida no

sistema para que a sua trajetória seja estabilizada.

Assim, para a aplicação do método de OGY ao sistema de Matsumoto, acrescentamos

um novo parâmetro q=q0+δq onde q0=0 13. Com isso, o controle é realizado fazendo-se

13Acrescentar um novo parâmetro que tenha um valor próximo de zero equivale a perturbar fracamente

um parâmetro original do sistema
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X=Y =W=0 na equação (7.41) e

Z = q = δq (7.43)

é calculado a cada vez que que a trajetória do sistema (7.41) cruza a seção de Poincaré, ou

seja, calculamos δqn para cada cruzamento n com a seção α. Consideramos para a aplicação

deste método os seguintes conjunto de parâmetros:

1

C1
= 9, 0

1

C2
= 1, 0

1

L
= 7, 0

1

R
= 0, 7 m0 = −0, 5 m1 = −0, 8 Bp = 1, 0 (7.44)

Assim, linearizamos o fluxo da trajetória do sistema (7.41) ao redor do ponto fixo ξ∗δq=0,

gerando um mapa bidimensional, obtendo

(ξn+1 − ξ∗) = M(ξn − ξ∗), (7.45)

onde M é a matriz 2×2 dessa transformação linear. Essa transformação indica como o

fluxo (7.41) se comporta nas redondezas de ξ∗. Há regiões ao redor de ξ∗ que fazem a

trajetória do sistema se aproximar do ponto fixo e regiões que fazem a trajetória se distanciar.

Denominando de λe o autovalor estável da matriz M , λi o autovalor instável, sendo os

autovetores associados a estes autovalores ee e ei, sabemos que ee, na região do ponto fixo,

representa a variedade estável desse ponto e ei a variedade instável.

Definimos então os vetores contravariantes fe e fi tal que

fi.ee = 0 fe.ei = 0 ; fi.ei = 1 fe.ee = 1. (7.46)

Assim, podemos escrever a matriz M na forma

M = λieif
T
i + λeeef

T
e , (7.47)

onde esta dedução pode ser vista na referência [100].

Queremos variar o parâmetro q de forma que isso faça o ponto, representado pelo vetor

ξn+1, cair na variedade estável ee. No entanto, quando mudamos o parâmetro q, a posição

do ponto fixo ξ∗ também muda de ξ∗q=0 para ξ∗’q 6=0, da seguinte forma

ξ∗’ = ξ∗ + δqg (7.48)

onde g=∂ξ∗

∂q
, que determina a variação da posição do ponto fixo quando se altera o parâmetro

q.
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Ao se alterar o valor de q, além de alterar a posição do ponto fixo, mudamos também a

posição do ponto ξn+1 para uma nova posição ξn+1’,

(ξn+1’ − ξ∗’) = M(ξn − ξ∗’), (7.49)

supondo que M seja constante para pequenas variações em q.

Assim, a distância deste novo ponto ξn+1’ ao ponto fixo original ξ∗ é obtida colocando a

equação (7.48) na equação (7.49),

(ξ∗n+1’ − ξ∗) = δqg + M(ξn − ξ∗’) (7.50)

e substituindo a equação (7.48) na equação (7.50)

(ξ∗n+1’ − ξ∗) = δqg + M [(ξn − ξ∗) − δqg]. (7.51)

Colocando a matriz M na forma da equação (7.47) obtemos

(ξ∗n+1’ − ξ∗) = δqg + λieif
T
i + λeeef

T
e [(ξn − ξ∗) − δqg]. (7.52)

Nós queremos que ξn+1’ seja colocado sobre a variedade estável de ξ∗, ou seja, sobre o

autovetor ee, que significa o mesmo que colocar (ξn+1’ − ξ∗) sobre esse autovetor. Ou seja,

queremos que

fT
i .(ξn+1’ − ξ∗) = 0. (7.53)

Portanto, multiplicando a equação (7.51) por fT
i e isolando δq obtemos o valor que devemos

perturbar o sistema (7.41)

δqn =
λi

(λi − 1)
.
fT

i (ξn − ξ∗)

fT
i .g

(7.54)

O controle da órbita periódica instável é feito da seguinte maneira: Deixa-se a trajetória

do sistema (7.41) oscilar livremente (δq = 0) até que ela cruze a seção α, na coordenada ξn,

perto do ponto ξ∗δq=0. Em seguida, mudamos o valor de qn=0 para qn=δqn, onde δqn é dado

pela equação (7.54). Na prática, introduzimos a perturbação δq no sistema quando esta não

é maior do que um valor máximo ∆. Assim, quando a relação

δqn < ∆ (7.55)

fazemos Z= q =δqn na equação (7.41).
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Iremos linearizar o fluxo do sistema (7.41) no mapa de Poincaré (no plano VC1=-1,5).

Assim, as coordenadas representadas por ξ são os valores de VC2 e iL, quando a variável VC1

é igual à -1,5. O sistema de Matsumoto é colocado a oscilar em um regime caótico com os

parâmetros dados por (7.44) e o atrator e a órbita periódica (marcada em vermelho) podem

ser vistos na figura 7.35. Pode-se ver que esta órbita é periódica já que ela inicialmente

oscila na região marcada por vermelho. Entretanto, como esta órbita é instável, depois de

um determinado intervalo de tempo, ela tende a se afastar da região marcada por vermelho.

1,0 3,0
-0,5

0,0

0,5

VC1

V
C

2

Figura 7.35: Atrator caótico Double Scroll do sistema de Matsumoto (7.41) com os

parâmetros dados por (7.44). Em vermelho está indicada a órbita periódica instável que

queremos estabilizar.

Determinamos o ponto fixo, sobre o plano α,
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ξ∗q=0 =

(

0, 2388

1, 7231

)

. (7.56)

A matriz M é dada por

M =

(

−0, 8177 −0, 9017

−2, 1650 −2, 3866

)

(7.57)

e o termo g

g =

(

0, 2388

1, 7231

)

. (7.58)

Usando as equações (7.57) e (7.58) na equação (7.54), chegamos na fórmula para se

calcular a perturbação que será introduzida no sistema,

δq = (0, 1649 , 0, 1818).(ξn − ξ∗q=0). (7.59)

A aplicação do método OGY sobre o sistema (7.41) pode ser visto na figura 7.36, na

qual a trajetória em cor preta é a evolução do sistema (7.41), para q=0. Toda vez que a

trajetória cruza o plano VC1=-1,5, verificamos se a condição (7.55) é satisfeita, considerando

que ∆ = 0, 01. Caso ela seja satisfeita, variamos q para o valor q=δqn, onde δqn é calculado

por (7.59) e então estabilizamos o sistema sobre a órbita periódica que pode ser vista em

vermelho nessa figura.

Na figura 7.37, mostramos o controle através da evolução temporal da variável VC1, onde

está marcado o instante em que foi atingido as redondezas do ponto fixo, ou seja quando

δqn < 0, 01.

7.5.3 Perturbações Externas

Método de Pyragas- Realimentação de Auto-Controle

Vamos considerar um sistema diferencial m-dimensional representado por

Ẋ = G(X, p) + C (7.60)

onde X = (VC1, VC2, iL) é um vetor de dimensão 3 que representa as variáveis do sistema,

p os parâmetros e C um vetor de três elementos constantes. Essa equação representa o

sistema de Matsumoto, o qual será integrado considerando os parâmetros dados por (5.8)

Perturbamos o sistema (7.60) da seguinte maneira
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Figura 7.36: Controle da órbita da figura 7.35. A trajetória em preto representa o transiente

que devemos esperar até que a condição (7.55) seja satisfeita e assim começamos a aplicar o

método OGY.

Ẋ = G(X, p) + C + M(W − X) (7.61)

, onde M é uma matriz constante de dimensão m × m cujos elementos devem ser deter-

minados empiricamente. Neste caso, no qual apresentamos o método de realimentação de

auto-controle, W representa as m coordenadas de uma órbita periódica instável previamente

coletada do sistema. Aqui, iremos considerar duas órbitas periódicas instáveis e que podem

ser vistas nas figuras 7.31B-C.

No método de Pyragas a matriz M é uma matriz diagonal, com m-1 elementos nulos e

sómente um não nulo. Este único elemento não nulo é o denominado peso da pertubação ou

a amplitude do controle.



7.5 Controlando o Sistema de Matsumoto 215

0 5000 10000

controle ativado
-3,0

-1,0

1,0

t(x0,04)

V
C

1

Figura 7.37: Evolução temporal da variável VC1 do sistema (7.41) antes e depois de o controle

(mostrado na figura 7.36) ser iniciado.

Denominando o termo de controle de F (na equação (7.61) 14 representado por M(W −

X)), podemos, neste caso, simplificar a expressão apresentada escrevendo

F = ki(X
∗
i − Xi) (7.62)

onde k é o elemento (i, i), não nulo, da matriz M e deve ter um valor positivo. O autor,

na referência [90], escreve que a escolha de uma das m variáveis não altera o resultado.

14Colocamos o sistema perturbado na forma (7.61) pois dessa maneira podemos introduzir outros métodos

de controle, cuja única diferença é a escolha das constantes da matriz M . No caso do método da referência

[113], por exemplo, esta matriz é uma matriz diagonal, cujos elementos não são nulos e devem ser deter-

minados empiricamente. Nesta mesma referência o autor apresenta uma maneira de controlar uma órbita

aproximadamente periódica.
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Entretanto, na aplicação ao sistema de Matsumoto encontramos resultados diferentes que

dependem da escolha da variável Xi.

Outra questão é por que o controle pode ser obtido, considerando-se apenas uma variável.

Os autores deste método afirmam que o número de variáveis envolvidas na equação (7.61)

deve ser igual ao número de coeficientes de Lyapunov positivo. Como o sistema de Matsu-

moto tem apenas um coeficiente de Lyapunov positivo, apenas uma dos valores da diagonal

da matriz M não é nulo.

Embora estejamos tratando de sistemas diferenciais, na referência [129] o autor usa um

mapa para aplicar o seu método.

Iniciamos a apresentação deste método, estabilizando a órbita da figura 7.31B. Para isso

usamos k=0,3 para um ı́ndice i=3, ou seja, estamos considerando para o controle apenas a

variável iL. A aplicação desse método sobre o sistema de Matsumoto se faz considerando no

sistema de equações (7.41) X=Y =W=0 e

Z = F = k(i∗L − iL(t)) (7.63)

Na figura 7.38, vemos a órbita que queremos controlar em vermelho (a mesma apresentada

na figura 7.31B) e a órbita controlada usando a equação (7.62). Vemos que as órbitas não

são as mesmas. A mudança na condição inicial pode fazer com que a órbita obtida fique mais

ou menos próxima da órbita desejada. Isso acontece pela existência de mais de um atrator,

caótico ou não. Outra maneira de obter uma órbita mais próxima é mudando o valor de k,

caso que será analisado posteriormente, ou então usar uma outra variável que não seja iL.

A perturbação é acionada ao mesmo tempo que começamos a integrar o sistema. Por isso,

oscilações de alta amplitude podem surgir (se a trajetória estiver longe da órbita desejada),

como vemos na figura 7.39. Nesse caso, a evolução temporal da amplitude do controle está

longe de assumir um valor pequeno.

Queremos um método que seja robusto perante mudanças nas condições iniciais. Para

isso, introduzimos um comparador na amplitude da perturbação. Esse comparador tem a

função de anular a perturbação caso esta assuma um valor maior do que ∆. Dessa maneira, o

controle só é ativado caso a órbita do sistema esteja nas redondezas da órbita que desejamos

controlar.

Assim, caso a condição

| F |< ∆ (7.64)

seja satisfeita, a perturbação é ativada. Caso contrário ela é desativada (F=0). Na prática

fazemos ∆ = 0, 1 e, então, a órbita controlada, em preto na figura 7.40, é praticamente a
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Figura 7.38: Estabilização do sistema de Matsumoto gerando a órbita em preto, com o

controle descrito pela equação (7.62) para k=0,3, e a órbita periódica cuja coordenada i∗L é

usada na equação 7.63, mostrada em vermelho.

própria órbita desejada, em vermelho nessa figura. Assim, a perturbação assume valores

bem pequenos, como pode ser visto na figura 7.41.

Usamos a variável iL para fazer este controle. Usando a variável VC2 obtemos resulta-

dos semelhantes. No entanto, se usarmos a variável VC1, não é posśıvel controlar a órbita

desejada, pelo menos usando k=0,3.

Vamos, agora, analisar como a mudança no valor de k influi no resultado final do controle.

Primeiramente, desconsideramos a condição (7.64), ou seja, a perturbação será aplicada sem-

pre, mesmo que sua amplitude seja alta. Com isso, montamos dois diagramas de bifurcação,

mostrando os atratores obtidos do sistema (7.61) para diferentes valores de k. No diagrama

da figura 7.42 mostramos o controle usando a órbita da figura 7.31B e no diagrama da figura
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Figura 7.39: Evolução temporal da amplitude do controle, responsável pela estabilização do

sistema de Matsumoto, mostrada na figura 7.38

7.43 a órbita considerada para o controle é mostrada na figura (7.31)C.

Esses dois diagramas são semelhantes. Assim como as órbitas mostradas na figura 7.31B

e 7.31C. O importante dessas figuras é analisar como o valor de k pode influir no sucesso ou

não do controle. Como podemos ver, na figura 7.42, para k '0,12, coexistem dois atratores

diferentes dependendo do valor de k. Obviamente, o resultado apresentado nesse diagrama

pode ser diferente dependendo da condição inicial usada. Há um atrator, na figura indicado

por atrator 1, que é muito semelhante à órbita periódica da figura 7.31B, mas também há

outro bem diferente dessa órbita, indicado na figura por atrator 2. O mesmo acontece no

diagrama da figura 7.43

Caso apliquemos o controle F , considerando | F |< k, e, usando a órbita da figura 7.31B,

vemos pelo diagrama de bifurcação da figura 7.44 que apenas um atrator é obtido. E esse

atrator é semelhante ao atrator da órbita periódica que queremos controlar. É bom notar

nestes diagramas que existe uma região de valores de k (para k positivo), na qual o controle

não ocorre.

Outra observação a ser feita é que a amplitude do controle k deve ser positiva para o

sucesso do controle. Isso pode ser visto nessa figura na qual não há controle para valores de

k negativos. Isso é devido ao fato de que para k positivo se iL(t) > i∗L (na equação (7.63)),
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Figura 7.40: Estabilização do sistema de Matsumoto sobre a órbita em preto, usando um

controlador mostrado na equação (7.62) para k=0,3 e a órbita periódica mostrada em ver-

melho. O controle F só é acionado caso | F |< 0, 1

então F < 0, o que faz iL(t) diminuir de valor. E vice-versa, caso iL(t) < i∗L.

Método de Pyragas - Realimentação de Auto-Controle Atrasada

A aplicação deste método é semelhante ao método apresentado na seção anterior. Só que

agora, ao invés de usarmos a coordenada de uma órbita periódica (previamente coletada)

para o cálculo da perturbação, usamos uma das três coordenadas da trajetória atrasada no

tempo. Ou seja, na equação (7.61) W representa a coordenada da trajetória atrasada no

tempo. Assim, W = Xi(t−τ) e a matriz M continua sendo uma matriz diagonal com apenas

o elemento i não nulo.
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Figura 7.41: Evolução temporal da amplitude do controlador, responsável pela estabilização

do sistema de Matsumoto, mostrada na figura 7.40

A equação de controle é

F = k(Xi(t − τ) − Xi(t)) (7.65)

onde Xi representa uma das variáveis: VC1, VC2 ou iL. Nesta seção aplicaremos a perturbação

considerando a variável VC1, ou seja i=1. Assim, fazemos na equação (7.41) Y = Z = W = 0

e o termo X dessa mesma equação vale

X = F = k(VC1(t − τ) − VC1(t)) (7.66)

Como este método requer apenas dois parâmetros, k e τ , para o controle da equação

(7.41), podemos apresentá-los em um diagrama no espaço de parâmetros (k, τ). Esse di-

agrama é apresentado na figura 7.45, onde as cores indicam as regiões para as quais as

trajetórias da equação (7.60) foram estabilizadas.

No eixo das ordenadas está indicado o parâmetro τ . Este parâmetro representa o tempo

atrasado. Para se ter uma idéia da ordem de grandeza, a frequência caracteŕıstica do sistema

de Matsumoto (para o conjunto de parâmetros usados) é fc ≈ 0, 31 o que corresponde a um

peŕıodo τc ≈ 3, 2 , valor indicado no diagrama da figura 7.45. Podemos ver que este diagrama



7.5 Controlando o Sistema de Matsumoto 221

atrator 1

atrator 2

-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3
0,0

0,5

1,0

1,5

k

V C
2(α

)

Figura 7.42: Diagrama de bifurcação, mostrando os atratores obtidos do sistema (7.61) para

diferentes valores de k. A órbita periódica usada pode ser vista na figura 7.31B.

apresenta padrões repetitivos, estruturas semelhantes que aparecem ciclicamente, como é o

caso das regiões verdes (peŕıodo p=3) e vermelhas (peŕıodo p=2) para k <0,05.

No caso das regiões verdes, para k pequeno, onde dois pontos estão indicados por A e B,

embora o tempo de atraso τ seja diferente, as órbitas periódicas são semelhantes. E isso pode

ser visto na figura 7.46, na qual são graficadas as órbitas periódicas resultantes da aplicação

da perturbação (7.65) com parâmetros k e τ dos pontos indicados pelas letras A (τ = 2, 28

, k=0,005) e B (τ = 5, 92 , k=0,005).

Embora o valor de k usado seja pequeno (k=0,005) a perturbação (7.65) pode atingir

uma amplitude grande (quase dez vezes maior), como podemos ver na figura 7.47.

Devemos destacar que a órbita obtida através de um tempo de atraso τ pode ser uma

das infinitas órbita periódicas instáveis existentes no sistema não perturbado com peŕıodo

próximo de τ . Ou seja, uma maneira de poder controlar um órbita periódica instável é medir

o seu peŕıodo T e usar τ = T .



222 Controle de Caos

atrator 1

atrator 2

-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3
0,0

0,5

1,0

1,5

k

V C
2(α

)

Figura 7.43: Diagrama de bifurcação, mostrando os atratores obtidos do sistema (7.61) para

diferentes valores de k. A órbita periódica usada pode ser vista na figura 7.31C.

Controle de Migração de Atratores

Mostramos agora um método que faz a trajetória do sistema com múltiplos atratores ser

dirigido para um ou outro atrator. Consideramos o sistema de Matsumoto com parâmetros

para os quais não existe o Double Scroll, mas para os quais pelo menos cinco atratores

coexistem: três pontos de equiĺıbrio (P+, P 0, P−) e dois atratores de forma espiralado (do

tipo Rössler). Esses dois atratores de forma espiralada são caóticos e coexistem em regiões

separadas do espaço de variáveis.

Vamos usar o método de controle de Jackson [130], [131], denominado de ciclo aberto e fe-

chado de controle (“open-plus-closed-loop” - OPCL) para transferir o sistema de Matsumoto

de um dos atratores caóticos (tipo espiral) para outros atratores.

Considerando o sistema na forma

dx

dt
= F (x, t) (xǫRn), (7.67)
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Figura 7.44: Diagrama de bifurcação, mostrando os atratores obtidos do sistema (7.61) para

diferentes valores de k. O controle F só é acionado caso | F |< k. A órbita periódica usada

pode ser vista na figura 7.31B.

nós queremos que esse sistema apresente um determinado tipo de oscilação u(t), correspon-

dente à meta ou objetivo do controle.

Usando um processo de realimentação linear (como vem sendo feito até agora), nós

queremos que

lim
t→∞

(x(t) − u(t)) = 0. (7.68)

Para isso a equação de controle deve ter a forma

dx

dt
= F (x, t) + D(u − x), (7.69)

onde D é uma matriz n × n e u é uma das soluções de

du

dt
= F (u, t). (7.70)

.
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Figura 7.45: Diagrama no espaço de parâmetros, onde as cores indicam as regiões para as

quais a equação (7.60) foi estabilizada pelas perturbações descritas pela equação (7.65).

Para dirigir um sistema para qualquer meta u(t), usamos um controle do tipo aplicado na

seção 7.2 quando aplicamos o método de Hübbler ao mapa Loǵıstico. Nesse caso a dinâmica

do sistema é alterada (por um breve instante de tempo até que a meta seja atingida),

substituindo-se a equação (7.67) por

dx

dt
= F (x, t) + U(u, t), (7.71)

onde U(u, t) precisa satisfazer

lim
t→∞

U(u, t) =
du

dt
− F (u, t). (7.72)
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Figura 7.46: Controle do sistema (7.41) usando a equação (7.66) com k=0,005 para dois

valores distintos do tempo de atraso: τ=2,28 e τ=5,92. Vemos que embora os tempos de

atraso considerados para o controle sejam diferentes, os atratores obtidos são semelhantes.

A maneira mais fácil de satisfazer (7.72) é usar a ação de Hübbler

U(u, t) = H(du/dt, g, t) =
∂u

∂t
− F (u, t). (7.73)

Entretanto, isso não é suficiente para satisfazer a equação (7.68), pois este tipo de per-

turbação requer que a condição inicial usada esteja na bacia de “entrainment” que irá fazer

a trajetória da equação (7.68) ser dirigida para a meta u(t).

No caso do sistema de Matsumoto, os considerados atratores que serão considerados não

pertencem à bacia de “entrainment”.

Caso a condição (7.70) seja satisfeita, usamos apenas o controle de realimentação linear.

Caso contrário temos de usar a ação de Hübbler. Entretanto, tanto um quanto outro método

exigem que a condição inicial esteja dentro de uma bacia de “entrainment” que irá dirigir o

sistema para a meta.

Para resolver este problema (sobre a bacia) o que fazemos é combinar em uma única

perturbação a realimentação linear e a ação de Hübbler. Assim, fazemos

dx

dt
= F (x, t) + S(t)[H(u, du/dt, t) + K(u, t, x)], (7.74)
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Figura 7.47: Amplitude da perturbação (7.65) para k=0,005 e τ = 2, 28.

onde S=0 caso o controle seja desligado e S=1 caso acionado. A ação de Hübbler ou ciclo

aberto é dada pela equação (7.73) e a realimentação linear ou ciclo fechado é dada pela

equação

K(u, x, t) = (∂F/∂u − A)(u(t) − x(t)), (7.75)

onde u(t) ǫ R
n é uma função suave e arbitrária e A é uma matriz n×n com a parte real de

seus autovalores negativa.

Na referência [131] é provado que para qualquer função diferenciável F (x, t) sempre haverá

condições iniciais que farão a solução da equação (7.74) ser sincronizada com a meta u(t).

Apesar de a equação (7.74) poder ser usada para qualquer alvo u(t), vamos escolhe-la

como um dos cinco atratores do sistema de Matsumoto, como mencionados no ińıcio deste

tópico. O que queremos é somente trasferir a trajetória do sistema desses atratores para

outro, ou seja, queremos que a trajetória migre de um lugar para o outro no espaço de fase.

Portanto, nos exemplos a seguir, u(t) satisfaz a equação (7.70), o que faz com que a ação de

Hübbler se anule:

H(u, du/dt, t) = 0 (7.76)

A única informação necessária sobre a dinâmica do sistema em questão, que necessitamos

para o sucesso do método, é o fator dF/du, já que a meta u(t) pode ser coletada previamente

do sistema. Na prática só necessitamos coletar uma pequena amostra da trajetória u(t).
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Isso significa que coletamos por um tempo curto a função u(t) e a guardamos para quando

desejarmos transferir a trajetória de um atrator para um outro15.

Como H=0, a equação (7.74) fica então

dx

dt
= F (x, t) + S(t)[(dF/du − A)(u(t) − x(t))]. (7.77)

O termo dF/du é a matriz n×n

dF

du
=









−
g+

∂iNR

∂u1

C1

g

C1
0

g

C2
− g

C2

1
C2

0 − 1
L

0









(7.78)

Para simplificar a equação (7.77) fazemos uma escolha conveniente da matriz A, fazendo

Aij = dFi/duj para (i, j) 6=(1,1) e A11=P . Assim,

A =







P g

C1
0

g

C2
− g

C2

1
C2

0 − 1
L

0






(7.79)

Portanto, substituindo as matrizes (7.78) e (7.79) na equação (7.77), obtemos

C1
dVC1

dt
= g(Vc2 − VC1) − iNR(VC1) + S(t)[(

g

C1
+

∂iNR

C1∂u1
+ P )(VC1 − u1)]

C2
dVc2

dt
= g(VC1 − Vc2) + iL (7.80)

L
diL
dt

= −Vc2

Nesta equação o termo ∂iNR

∂u1
depende de u1 (que é a coordenada relacionada a variável

VC1 da amostra do atrator coletada) , dependendo em que domı́nio (da curva caracteŕıstica

15Isso tem uma aplicação imediata em problemas card́ıacos. Por exemplo, imagine que o coração de um

indiv́ıduo seja normal. Então guardamos os pulsos elétricos produzidos por esse coração são em um banco

de dados. Esses dados são denominados de u(t), ou seja a meta. Agora, imagine que este mesmo indiv́ıduo

passe a apresentar algum problema card́ıaco, como uma disretmia qualquer. Assim, aplica-se o controle do

tipo da equação (7.74) sobre o coração, para que ele passe a oscilar normalmente, o que significa que ele

deve passar a oscilar de acordo com a meta u(t), coletado previamente do coração deste indiv́ıduo quando

ele ainda estava são. É importante salientar que o controle só precisa ser acionado (fazendo S(t)=1) por um

intervalo de tempo até que a migração seja conclúıda. Quando a migração é conclúıda faz-se S(t)=0.
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da resistência RNL, linear por partes, conforme explicitado no ińıcio do caṕıtulo 5) D+, D0

ou D− u1 se encontra

∂iNR

∂u1

=



















m0 em D+

m1 em D0

m0 em D−.

(7.81)

Os parâmetros da equação (7.80) usados para esta simulação são

1

C1

= 10, 0
1

C2

= 1, 0
1

L
= 6, 0

g = 0, 575 m0 = −0, 5 m1 = −0, 8 Bp = 1, 0 (7.82)

Só nos resta ajustar o valor de P que é determinado tal que a matriz A tenha todos os seus

autovalores com a parte real negativa. Substituindo os parâmetros usados nesta simulação

na matriz (7.79), obtemos a matriz

A =







P 0, 0575 0, 0000

0, 5750 −0, 5750 1, 0000

0, 0000 −6, 0000 0, 0000






, (7.83)

para a qual sabemos que P=-20,0 16 faz com que todos os autovalores tenham parte negativa.

Integrando a equação (7.80), com S(t)=0, e usando os parâmetros dados pela equação

(7.82), sabemos que esse sistema possui pelo menos cinco atratores distintos 17, que iremos

denominar pela letra Ai, indicados abaixo

A1 ponto fixo P+

A2 ponto fixo P 0

A3 ponto fixo P−

A4 atrator estranho

A5 atrator estranho

16A escolha de P=-20 não seguiu nenhum critério além da condição de que os autovalores da matriz A

tenham todos parte real negativa, embora seja posśıvel determinar um valor máximo de P fazendo a análise

da estabilidade da equação (7.80) como pode ser visto na referência [130]
17Sabe-se que além desses cinco aqui apresentados há mais um atrator que é um ciclo limite de raio grande.

No entanto não consideramos este atrator
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As coordenadas dos pontos fixos P+, P 0e P− podem ser vistas na equação (5.17).

Mostramos na figura 7.48 esses cinco atratores. Para a migração de atratores iremos

coletar a evolução da coordenada VC1 dos atratores A4 e A5 para um intervalo de tempo

t=40, o que corresponde a algo em torno de dez vezes o tempo caracteŕıstico do sistema

(tc ≈ 3, 2), embora uma série temporal com um intervalo de tempo de apenas t=15 já seja

suficiente. A trajetória mostrada na figura 7.49 em vermelho corresponde ao alvo u1(t), que

iremos usar na equação (7.80). Essa oscilação é uma pequena amostra do atrator A5 na

variável VC1. Nessa mesma figura, a trajetória em preto mostra a evolução da variável VC1

do atrator A4. A migração de atratores pode ser vista na figura 7.50.
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Figura 7.48: Projeção no plano VC1 × VC2 dos cinco atratores que coexistem no sistema de

Matsumoto.

Inicialmente, considerando S(t)=0, integramos o sistema de equações (7.80), colocando-o

para oscilar sobre o atrator A4. Quando t=120, nós fazemos S(t)=1, ativando a perturbação.

Para t=122 o sistema (7.80) é transferido do atrator A4 para o atrator A5, usando-se para isso

a variável coletada u1(t), mostrada na figura 7.49 em vermelho. Podeŕıamos fazer S(t)=0,

que o sistema permaneceria indefinidamente em A5, a partir de t=122.
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Figura 7.49: Evolução temporal da trajetória que compõe o atrator A4 e A5. Atratores

caóticos que coexistem no sistema de Matsumoto.

Em seguida, para t=240, usamos na equação (7.80) a variável u1(t)=-α, correspondente

à primeira coordenada do ponto P+, ou como foi chamado o atrator A1. Para a estabilização

do sistema sobre o atrator A1, ou seja para transferir o sistema do atrator A5 para o atrator

A1, é necessário um intervalo de tempo maior do que o necessário para transferir o atrator

A4 para o A5, pois somente ao redor de t=312 o sistema se fixa sobre o ponto fixo. Então,

para t=360, usamos no sistema u1(t)=α, a primeira coordenada do ponto P−, ou o atrator

A3 estabilizando a trajetória sobre este ponto e, em seguida, para t=480, usamos u1(t)=0

para transferir a trajetória do sistema para o atrator A2.

Para encerrar, usamos, para t=600, u1(t) mostrado em vermelho na figura 7.48, transfe-

rindo o sistema para o atrator A5. Para t=640 fazemos S(t)=0, desligando a perturbação.

Mesmo assim, o sistema permanece sobre o atrator A5.

Quando queremos transferir um atrator estável para um outro atrator estável (caso da

trasnferência do atrator A4 para o atrator A5) só é necessário fazer S(t)=1 até acontecer a

transferência. No entanto, para a a transferência de um atrator qualquer para um atrator
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Figura 7.50: Migração de atratores, usando o controle (7.77).

instável, como é o caso dos pontos fixos A1, A2 e A3, devemos deixar S(t)=1 enquanto

quisermos que o sistema permaneça nestes atratores.

O exemplo aqui mostrado considera uma meta u(t) que existe no atrator do sistema de

Matsumoto. No entanto, caso desejemos uma meta diferente, que não pertence ao sistema

de Matsumoto (por exemplo queremos que o sistema se sincronize com uma onda senoidal),

não podemos fazer H = 0.

7.6 Outros Métodos de Controle

Além do que foi exposto neste caṕıtulo, outros métodos de controle existem e podem ser

úteis tanto para aplicações diferentes das expostas previamente, como para o uso em outros
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sistemas.

A maneira como dois sistemas são colocados a oscilar em um comportamento idêntico é

denominada de sincronização. Há, hoje em dia muitas maneiras de realizar a sincronização

de sistemas caóticos. Em [132], [133] e [134] dados dois sistemas a serem sincronizados, S1

e S2, um deles é o diretor e o outro o receptor. O sistema diretor S1 é usado para forçar o

sistema S2 a oscilar exatamente igual ao sistema S1.

Outra maneira de se realizar a sincronização de sistemas caóticos é através de uma

adaptação do método de Pyragas [135], [136] e [137]. A idéia consiste em, tendo dois sis-

temas S1 e S2, ao invés de usarmos no controle de Pyragas uma órbita periódica instável,

usamos a trajetória do sistema diretor S1. Isso faz com que o sistema S2 tenha sua tra-

jetória sincronizada com a trajetória de S1, através do uso do controle Pyragas. Esse tipo

de sincronização também é posśıvel aplicando o método de Jackson apresentado na seção

anterior.

Mapas também foram sincronizados em [138] e a sincronização de sistemas caóticos aco-

plados pode ser vista na referência [139]. Uma aplicação importante da sincronização é o

envio de mensagens de maneira segura, ou seja, de maneira que somente o receptor que você

deseja contactar possa decodificar a mensagem, mascarada pelo caos.

Como a flutuação caótica tem uma banda larga no espectro de frequência, se uma mensa-

gem for adicionada ao sinal caótico gerado pelo sistema S1, essa mensagem fica mascarada,

para quem não tenha conhecimento sobre o sinal S1. Não conseguimos com um filtro, por

exemplo, diferenciar o sinal caótico S1 e a mensagem. O único receptor que pode decodificar

a mensagem é aquele que tem um sistema S2 que está sincronizado com S1. Com isso esse

receptor pode identificar a mensagem imersa no sinal de S1.

Perturbações paramétricas ressonantes, ou seja, variações no parâmetro com alguma

função periódica, podem suprimir o comportamento caótico, através do uso do método de

Melnikov [140] e [141]. Este método determina a perturbação a ser aplicada a um sistema

(cuja Hamiltoniana é conhecida) de forma que surjam pontos homocĺınicos, ou seja, com-

portamento caótico (ver apêndice (B)). Na verdade, esse método pode ser usado como um

critério para a existência de caos. O que se faz, então, é calcular uma perturbação ressonante

de forma que o emaranhado homocĺınico seja eliminado e, portanto, o caos suprimido.

A introdução de perturbações periódicas pode também suprimir o caos, como apresen-

tado no sistema de Matsumoto perturbado por um senoide [13], ou então o mapa Loǵıstico

perturbado [9] e [9]. Outro trabalho pode ser visto na referência [142].

Para sistemas não-lineares onde o controle através de um sistema de realimentação linear
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através de uma matriz Jacobiana não funciona, como é o caso do método OGY, ou do método

de Romeiras, pode ser tentado o método proposto na referência [143]. Este método não

considera a linearização do sistema somente sobre uma seção de Poincaré, mas a linearização

do sistema todo (algebricamente). Nesse caso a dinâmica do sistema deve ser conhecida,

mas o sistema pode ser estabilizado tanto em órbitas periódicas instáveis quanto em estado

estacionário.

Trabalhando com a idéia de que um sistema caótico deve ser perturbado de forma a

aumentar a probabilidade da trajetória passar por um determinada região do espaço de

parâmetros, é proposto o método da referência [144].

Pode-se controlar o caos mudando-se, simplesmente, a posição das variáveis do sistema.

Isso é usado para o controle de mapas na referência [145] e [146]. Nesta última referência

foi controlado o rotor duplo perturbado por uma perturbação impulsiva, sistema este que

é considerado um sistema complexo. Atualmente, ainda não há uma definição exata para

sistemas complexos, mas concorda-se que seja um sistema que alterna em comportamento

“regular” e “randômico”, entre muitas outras caracteŕısticas. Usualmente aparecendo em

sistemas com muitos graus de liberdade, os sistemas complexos, tende a se comportar de

distintas maneiras, entre elas, pode apresentar sensibilidade às condições iniciais. Então é

nessas condições que o uso do controle de caos pode ser indicado para o manuseio de sistemas

complexos.

O método de Romeiras é uma generalização do método OGY. Na referência [147] é

proposta uma generalização para o método de Romeiras. Neste método é proposta uma

variação no parâmetro que seja função das variações prévias. Com isso pode-se controlar um

sistema que tem a sua dinâmica alterada no tempo. Outro método, que controla um sistema

que tem seu parâmetro alterado no tempo, pode ser visto nas referências [97] e [148].

O controle de órbitas periódicas hiperbólicas pode ser visto na referência [149], ou seja

pode ser usado para o controle de sistemas tanto dissipativos como para sistemas conserva-

tivos.

O controle de caos também pode ser feito usando-se redes neurais como pode ser visto

nas referências [150] e [151].

O controle de sistemas de alta dimensão (que têm mais de um coeficiente de Lyapunov

positivo) foi realizado com sucesso, através do método apresentado na referência [152]. Neste

trabalho são apresentados resultados teóricos e experimentais.

Para finalizar, devemos salientar que todas as perturbações consideradas nesse caṕıtulo,

para obter o controle do caos, são lineares. Dependendo de propriedades de um sistema, o
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uso de perturbações lineares (para o controle de caos) pode não funcionar [153]. Além disso,

alguns métodos como o OGY e de Romeiras calculam as perturbações, usando para isso uma

linearização do sistema ao redor da órbita a ser controlada. Nesses casos, a perturbação só

é efetiva dentro de uma vizinhança ao redor da órbita determinada [154].


