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Figura 8.13: Direcionamento da trajetória da equação (8.6), do ponto inicial dado por (8.10)

ao ponto Zf com coordenadas dadas por (8.7), aplicando o nosso método de direcionamento.

Após atingido o ponto Zf que é o ponto fixo ξ∗ da equação (7.56), iniciamos a aplicação do

método OGY para estabilizar a órbita periódica instável apresentada na figura 7.31A.



Caṕıtulo 9

Conclusões

9.1 Introdução

As principais conclusões descritas em cada um dos caṕıtulos da tese serão resumidas a

seguir. Cada ı́tem a seguir contém também comentários sobre esses resultados.

9.2 Mapa Loǵıstico

Embora o mapa Loǵıstico seja um sistema matemático muito simples, ele descreve um

conjunto de órbitas com um comportamento extremamente rico em fenômenos não-lineares

[1].

Dos muitos fenômenos presentes neste mapa, destacamos a intermitência tipo I [7], o apa-

recimento de janelas periódicas (seção 2.4) e as crises [65]. Entretanto, o mais impressionante

foi a descoberta da rota para o caos via duplicação de peŕıodo [1] (rota de Feigenbaum). Este

cenário, no qual o caos aparece através da variação de um parâmetro apresenta um compor-

tamento universal e autosimilar na maneira como os peŕıodos das órbitas se duplicam (até

aparecer o caos) para determinados valores do parâmetro de controle.

Isso também ocorre para qualquer outro sistema unimodal (cuja função tem um único

máximo) ao variarmos o seu parâmetro de controle. Assim, qualquer sistema experimental

que possa ser modelado por uma função unimodal, e que seja considerada com codimensão 1

(apenas um parâmetro a ser variado), terá o caos aparecendo através do cenário de duplicação

de peŕıodo.

Portanto, a identificação de tal cenário é um passo extremamente importante na iden-
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tificação da dinâmica do sistema considerado. Outro interesse na identificação dessa rota é

a previsibilidade que teremos desse sistema, mesmo que a sua dinâmica seja desconhecida.

Com isso, podemos dizer que não só o comportamento caótico é determinista mas também

a maneira como ele surge.

9.3 Mapa Loǵıstico Perturbado

O mapa Loǵıstico perturbado corresponde ao mapa Loǵıstico com a adição de um termo

constante de amplitude q a cada t iteração [8], [9], [10].

Para esse mapa, diferentes bacias de atração (conjuntos de condições iniciais cujas tra-

jetórias se dirigem aos atratores determinados) coexistem [9], [10] (ver seção 3.2).

A existência de mais de um atrator pode levar ao aparecimento da crise de transferência

que é caracterizada pela mudança brusca na caracteŕıstica do atrator devido a transferência

da trajetória para as diferentes bacias de atração que coexistem.

O peŕıodo das órbitas desse mapa são múltiplos do peŕıodo da perturbação t (seção

3.3). Além disso, essas órbitas periódicas podem ter uma trajetória na qual pelo menos dois

pontos apresentam o mesmo valor. Isso se reflete nos diagramas de bifurcação (seção 3.7)

que apresentam cruzamentos de ramos, caracteŕıstica não presente no mapa não perturbado.

Isso ocorre devido a existência de dois máximos na função do mapa perturbado.

Nesse mapa foi determinado que a intermitência existente é do tipo I, similar a que

foi vista no mapa Loǵıstico que apresenta uma lei de escala de potência. Esse resultado é

importante já que o mapa perturbado, pode ser interpretado como um mapa descont́ınuo

que apresenta intermitência tipo V, cuja lei de escala é logaŕıtmica [36], [33].

O mapa perturbado também não apresenta um cenário de rota para o caos t́ıpico de

mapas discont́ınuos, no qual o aparecimento de novos peŕıodos acontece de forma aditiva

[35] e não em potência de dois, como no cenário de Feigenbaum.

Quando aumentamos a amplitude da perturbação q, presenciamos o surgimento de cas-

catas inversas, cujo peŕıodo da trajetória decresce na razão de dois, para um aumento do

parâmetro q. As cascatas inversas só aparecem para variações positivas em q.
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9.4 Diagrama no Espaço de Parâmetros do Mapa Loǵıstico

Perturbado e sua Estabilidade

Neste caṕıtulo, realizamos uma análise mais detalhada dos diagramas no espaço de

parâmetros, em especial a determinação não só das regiões periódicas, mas na identificação

das regiões de diferentes peŕıodos p. Quando em um diagrama mostramos somente as regiões

periódicas, este é denominado de diagrama isoperiódico.

Demos especial ênfase à estrutura, geometria e estabilidade dos diagramas isoperiódicos.

A análise de tal diagrama nós dá condições de afirmar que a introdução de perturbações

periódicas e constantes ao mapa Loǵıstico faz este passar de um sistema de codimensão um

para um sistema de codimensão dois (número de parâmetros envolvidos). Essa afirmação

fica clara analisando-se os diagramas isoperiódicos no espaço de parâmetros (q×b), nos quais

aparecem as estruturas em forma de camarões, caracterizadas pelo peŕıodo p que represen-

tam (seção 4.2). Camarões com o mesmo peŕıdo p aparecem alinhados nos diagramas. A

sequência dessa estrutura não é fractal.

A existência de diferentes bacias de atração faz com que os diagramas no espaço de

parâmetros sejam dependentes da condição inical. Além disso, há regiões para valores de b e

q (ver tabela da seção 3.4 do caṕıtulo 3) com atrator não limitado (quando a trajetória sai da

região de validade do mapa), além de outros atratores finitos. Para estas regiões observamos

que um diagrama de bifurcação pode ter uma estrutura quebrada, ou seja, dependendo do

valor do parâmetro, pode haver um atrator finito, identificado visualmente no diagrama,

ou um atrator não finito, que não é identificado no diagrama; há uma lacuna no diagrama,

correspondente ao parâmetro para o qual o mapa não tem atrator finito. Uma questão a

determinar é se a estrutura destes diagramas na região em que aparecem as lacunas (devidas

a não existência de um atrator) têm uma estrutura fractal.

A análise da estabilidade das órbitas periódicas de peŕıodo p=2 para perturbações com

peŕıodo t=2, permite determinar a forma da ilha periódica (região que representa os parâmetros

b e q para os quais o mapa tem uma trajetória estável) de peŕıodo p=2, que aparece no di-

agrama isoperiódico. Isso parece indicar que o formato de qualquer estrutura periódica,

que aparece nos diagramas isoperiódicos, pode ser determinado através da análise da esta-

bilidade das órbitas periódicas. Consequentemente, colocamos uma questão: Será posśıvel,

analisando a estabilidade dessas órbitas periódicas, provar o alinhamento dos camarões de

mesmo peŕıodo? Acreditamos que o estudo da estabilidade das órbitas periódicas pode nos

levar a uma demostração rigorosa dessa caracteŕıstica para sistemas de codimensão 2.



264 Conclusões

Para b > 3, 57 . . . e q = 0, situação para a qual o mapa não perturbado passa a apresentar

comportamento caótico, aparece movimento periódico para determinados intervalos de b,

denominados de janelas periódicas. Ao introduzirmos o termo perturbativo (q 6= 0), as

regiões no espaço de parâmetros para b > 3, 57, que apresentam comportamento periódico

são prolongamentos das janelas periódicas. Ou seja, aparecem faixas cuja extremidade para

q = 0 se localizam sobre as janelas periódicas.

9.5 O Circuito de Matsumoto

Da mesma maneira que decidimos iniciar o nosso trabalho perturbando o mapa Loǵıstico,

devido a sua simplicidade matemática, escolhemos o circuito de Matsumoto por ser o circuito

eletrônico mais simples de se montar entre os que apresentam movimento caótico [160].

Nesse circuito, a determinação dos pontos de equiĺıbrio pode ser realizada de maneira

trivial, já que ele pode ser facilmente modelado por um sistema tridimensional de equações

diferenciais de primeira ordem. Também toda a sua estrutura geométrica acaba sendo tri-

vialmente determinada, analisando-se o fluxo ao redor desses pontos de equiĺıbrio, para

diferentes valores de um parâmetro de controle, que nesse caso pode ser o valor de um dos

componentes eletrônicos desse circuito.

Esse circuito apresenta coexistência de atratores e consequêntemente diferentes bacias

de atração. Em especial, um desses atratores, denominado de Double Scroll [12], tem uma

caracteŕıstica própria de formação (para uma variação do parâmetro de controle), exposta a

seguir. Dois pontos de equiĺıbrio sofrem bifurcação de Hopf e surgem então dois ciclos limites,

cada um com a sua bacia de atração, o que faz com que dependendo da condição inicial,

só possamos ver um desses ciclos limites. Esses ciclos vão sendo duplicados, via cenário de

Feigenbaum, gerando dois atratores (coexistentes) espirais caóticos do tipo “Rössler” [43].

Quando as bacias desses atratores se tocam, os dois atratores se fundem dando origem ao

Double Scroll. No entanto, nesse ponto, acontece a intermitência caos-caos [11], na qual

existe uma predominância da trajetória permanecer em um dos dois atratores espirais. E

essa predominância diminui com a variação do parâmetro considerado.

Outra caracteŕıstica importante desse sistema é a existência da bifurcação de forquilha

[28].

A caracterização do caos desse circuito foi feita determinando-se os coeficientes de Lya-

punov e, através deles, a caoticidade desse sistema. Além disso, foi apresentado por Chua

[12], uma prova da existência de caos baseada na existência de uma órbita homocĺınica, o que
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consequentemente mostraria a existência de um espaço topológico descrito pela ferradura de

Smalle (mapa que descreve as propriedades de um atrator caótico).

Para nós, esses fatores foram suficientes para considerar que este sistema é caótico. Entre-

tanto, a rigor, devemos lembrar que a existência da órbita homocĺınica só pode ser associada

com a existência de comportamento caótico quando for provado que não há uma tangência

homocĺınica (apêndice A) [41], fato que parece existir no circuito de Matsumoto. A existência

dessa tangência levaria o sistema a ser definido como um quasi-atrator, entidade que pode

apresentar infinitas órbitas periódicas para uma infinitésima variação no parâmetro [41].

Entretanto, para o circuito de Matsumoto, a existência dessas infinitas órbitas periódicas

não foi provada. Por enquanto, o que podemos dizer é que nem metricamente (através dos

coeficientes de Lyapunov), nem topologicamente (existência da órbita homocĺınica) há uma

prova rigorosa de comportamento caótico no circuito de Matsumoto. Surge, então, a sugestão

de aplicar a caracterização simbólica para essa demonstração, o que seria feito através da

determinação da dinâmica simbólica das trajetórias do circuito de Matsumoto.

A discussão, acerca da caoticidade do circuito de Matsumoto, vem da importância de

podermos divulgar a existência de pelo menos um sistema real com uma prova irrefutável de

comportamento caótico. Prova que por enquanto só pôde ser realizada no mapa de Hénon.

9.6 Circuito de Matsumoto Perturbado Senoidalmente

No caṕıtulo 6, foram analisadas oscilações do circuito de Matsumoto alteradas por uma

perturbação senoidal. Na medida que estamos interessados em controlar esse circuito, con-

sideramos não só a eliminação do caos por essa perturbação, mas também outros efeitos

causados por ela.

Queremos ainda enfatizar que perturbar um sistema qualquer usando uma onda senoidal

é, em geral, simples, econômico e versátil. Esse aspecto realça a importância dos resultados

obtidos.

A introdução de uma perturbação senoidal, caracterizada pela sua frequência f e pela sua

amplitude Vg, no circuito de Matsumoto, tem um resultado imediato que é o surgimento de

uma frequência a mais em relação as que haviam no circuito não perturbado. Com isso, o cir-

cuito perturbado pode passar a apresentar movimento em um toro de duas frequências (toro

T 2). Uma frequência é a da perturbação f e a outra corresponde a frequência caracteŕıstica

do circuito perturbado.

Com o surgimento do toro T 2 o movimento passa a ser quasi-periódico ao invés de caótico.
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No entanto, sabemos que, além do movimento quasi-periódico em T 2, ocorre, para alguns

valores do parâmetro de controle, movimento sincronizado (“phase-locked”) nesse mesmo

toro.

Uma rota para o caos, investigada nesta tese, é através da quebra desse toro T 2. Verifica-

mos, para este caso, existir duas maneiras dinâmicas de ocorrer essa quebra. Uma maneira

é abrupta, onde a destruição total do toro e o caos surgem através da variação infinitesimal

de um parâmetro. Isso ocorre pelo surgimento de uma órbita homocĺınica. A outra maneira

é suave, onde o caos surge deixando o toro rugoso e dobrado, mas sem destrúı-lo totalmente.

Neste caso, a caoticidade (medida pelo coeficiente de Lyapunov) cresce suavemente com a

variação de um parâmetro. Além disso, a determinação exata do valor do parâmetro em

que acontece a quebra é dif́ıcil porque o caos surge e desaparece para variações ı́nfimas nesse

parâmetro de controle.

A caracterização dinâmica dessa quebra pôde ser realizada. Entretando, deixamos como

um trabalho futuro a caracterização topológica dessas duas quebras. Sabemos que existem

pontos sela-nó e sorvedouros no toro e que o surgimento do caos é determinado pela maneira

como as variedades desses pontos se cruzam [76].

Mostramos na tese que os resultados através da simulação são coerentes com os resultados

da experiência. Os fenômenos presentes no circuito perturbado podem ser bem descritos

através da simulação. Para isso, iremos citá-los e, para uma clara identificação de como

aparecem tais fenômenos, usamos o diagrama da figura 6.40.

Esse diagrama, como a maioria dos diagramas no espaço de parâmetros do caṕıtulo 6, foi

obtido usando o acumulador da equação 5.22 (caṕıtulo 5). Esse acumulador determina, com

uma determinada precisão, se a trajetória estudada é periódica, e o seu peŕıodo p é fornecido

pelo código que determina a função acumuladora.

A determinação de órbitas periódicas pelo algoŕıtmo do acumulador é muito mais precisa

do que a obtida com o uso do cálculo do expoente de Lyapunov. Em vários testes realizados,

a função acumuladora mostrou ser digna de confiança. A definição mostrada nos diagramas

isoperiódicos desse caṕıtulo, dificilmente seria obtida calculando-se o espectro de Lyapunov.

Outra razão é que, o tempo de computação necessário para a obtenção de um diagrama

isoperiódico, usando o cálculo do acumulador, é pelo menos quatro vezes menor do que o

que seria necessário calculando o coeficiente de Lyapunov.

Entretanto, a função acumuladora pode apresentar uma pequena falha quando a so-

matória no acumulador considerar um laço (o n da somatória, neste trabalho n=5) não

muito grande. E a falha recai na determinação da posição exata das ĺınguas de Arnold
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nos diagramas (ver seção 6.3.14 , figura 6.52). Porém, essa imprecisão só deixa incertezas

quanto ao formato das bordas externas das ĺınguas. Essa falha na determinação exata do

formato das ĺınguas de Arnold é devida ao fato de que a borda de uma ĺıngua de Arnold

tem um número de rotação aproximadamente racional, fazendo com que um movimento

quasi-periódico seja confundido com um movimento periódico. Para resolver esse problema

teŕıamos que aumentar o valor de n e, portanto, o tempo de computação utilizado.

No diagrama da figura 6.40, vemos uma grande ilha vermelha no centro deste. Esta

ilha corresponde a um ciclo limite de peŕıodo p=1 e é observada para grandes variações de

frequência e amplitude. Nas bordas superiores dessa ilha aparecem as ĺınguas de Arnold,

também presentes nas bordas da maioria das ilhas periódicas desse diagrama.

Nesse mesmo diagrama, para a região nas proximidades de f=0,3 (próximo à frequência

caracteŕıstica fc ≈ 0,31), vemos que surgem várias regiões periódicas e regiões quasi-periódicas

que podem ser identificadas na figura 6.38. Isso leva-nos a uma conclusão quase esperada. Po-

demos eliminar o caos, no sistema de Matsumoto, aplicando uma perturbação com frequência

f próxima da frequência caracteŕıstica fc. Frequências f muito acima da frequência fc têm

pouco efeito no controle do circuito de Matsumoto.

No diagrama da figura 6.40 há uma grande ilha negra, correspondente a uma região para a

qual ocorre crise exterior e o atrator é destrúıdo. Neste caso preferimos usar a nomenclatura

atrator não finito. No entanto, apesar de pequena, há regiões periódicas presentes nessa ilha

do atrator não finito. Caso identificado nos diagramas do mapa Loǵıstico Perturbado (no

caṕıtulo 4 nas figuras 4.1, 4.2 e 4.3).

Por fim, verificamos que estes diagramas não possuem estruturas fractais [10], [30].

Também não foram encontrados neste diagrama os camarões encontrados nos sistemas de

codimensão dois [29], [10]. Entretanto, os camarões existem nos diagramas isoperiódicos do

sistema de Matsumoto não perturbado.

9.7 Controle de Caos

Mostramos, no caṕıtulo 7, como o caos pode ser suprimido, controlado ou então obtido

a partir de um comportamento não caótico.

O trabalho referente aos caṕıtulos em que perturbamos o mapa Loǵıstico (caṕıtulos 3,

4) e o circuito de Matsumoto (caṕıtulo 6), pode ser colocado no âmbito do assunto do

controle de caos, já que mostramos ser posśıvel eliminar o caos desses sistemas através de

perturbações periódicas. No caso do mapa Loǵıstico Perturbado, a geração de caos foi
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investigada. Além desses resultados, o caṕıtulo referênte ao direcionamento de trajetórias,

onde mostramos como dirigir rapidamento uma trajetória de um sistema caótico para um

determinado alvo, deve ser tratado como um tópico integrante do assunto controle de caos.

Além desses resultados, aplicamos alguns métodos de controle de caos, que atualmente têm

sido vastamente utilizados para aplicações tanto experimentais quanto teóricas.

Usando o mapa Loǵıstico , mostramos como a idéia de controle de caos pode ser aplicada

perturbando-se o parâmetro de controle b do mapa, ou um parâmetro externo q, adicionado

ao sistema [10]. Neste mapa apresentamos adaptações dos métodos de controle de Singer

[101], OGY [21], Sinha [127] e Pyragas [90] e, por último, aplicamos o método de Hübbler

[89].

Aplicamos o método de Romeiras [117], que é uma generalização do método OGY, ao

mapa de Hénon. Esse método foi usado para controlar uma órbita periódica criada para

aplicar o nosso método de direcionamento [20] (método apresentado no caṕıtulo 8).

Quanto ao sistema de Matsumoto, mostramos como estabilizar uma trajetória periódica

aplicando o método OGY [21], e o método de Pyragas [90], [110]. Aplicamos também o

método de Sinha [127], para direcionar a trajetória para um ponto de equiĺıbrio, e o método

OPCL [131], para fazer a trajetória do sistema de Matsumoto ser trasferida de um atrator

a outro, entre os cinco que coexistem para os parâmetros escolhidos.

Devemos salientar que todos os métodos de controle usados neste caṕıtulo usam per-

turbações lineares e consideram somente um parâmetro a ser perturbado. Entretanto, esses

métodos apresentaram resultados satisfatórios para o controle de comportamento caótico dos

sistemas considerados.

Outros métodos, não aplicados, foram mencionados no decorrer e, principalmente, no

final do caṕıtulo. Entre eles citamos métodos que consideram perturbações não lineares

[150], [143] ou a perturbação conjunta de mais de um parâmetro [121].

9.8 Direcionamento de Trajetórias

No caṕıtulo 8, nós mostramos que as trajetórias do mapa Loǵıstico, do mapa de Hénon

e do sistema de Matsumoto podem ser rapidamente dirigidas de uma posição inicial para

um alvo previamente escolhido, aplicando uma sequência de N perturbações constantes em

um parâmetro de controle. Nesse método, o parâmetro genérico p assume apenas valores

constantes. Neste trabalho, foram considerados somente três valores para o parâmetro de

controle: p0 + δ, p0 − δ e p0, δ sendo a amplitude da perturbação [20].
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Para determinar a sequência de N perturbações que devem ser aplicadas ao parâmetro,

para dirigir a trajetória do ponto inicial para o alvo, uma grande quantidade de memória é

necessária. Para evitar esse problema, nós desenvolvemos um método numérico que requer

apenas os 3N pontos que são gerados na (última) iteração N .

A sequência escolhida (responsável por fazer o alvo ser atingido) entre as outras 3N

possibilidades, pode não ser única. Entretanto, qualquer uma das sequências faz a trajetória

evoluir ao longo da variedade estável do alvo (figura 8.9).

O método pode ser experimentalmente aplicado, como mostrado usando o mapa Loǵıstico

Perturbado com um rúıdo (seção 8.2.2).

Usando o método de direcionamento, nós podemos criar novas órbitas periódicas que não

estão presentes no atrator do sistema não perturbado. Embora essas novas órbitas sejam

instáveis, sua estabilização é posśıvel aplicando o método OGY [21] de controle.

O método de direcionamento foi aplicado ao sistema de Matsumoto, um sistema de

equações tridimensional, sem que esse sistema fosse unidimensionalmente modelado. Algu-

mas adaptações, ao uso inicial (em mapas) do método, foram introduzidas, como o número

N de perturbações que deve ser estimado previamente. A relevância de termos aplicado este

método a um sistema com mais de uma dimensão, é que isso não é posśıvel nos métodos de

direcionamento tradicionais [22], [23], [24].

Para simular um experimento real, nós não ajustamos a condição inicial como pode ser

feito quando se trabalha numericamente com um sistema de equações. Entretanto, antes de

aplicar nosso método de direcionamento, o sistema precisa ser dirigido para uma determinada

trajetória. Então, para isso, uma perturbação senoidal ressonante foi aplicada ao sistema

(como feito no caṕıtulo 6), de maneira que a trajetória se comporte periodicamente via

sincronização e, então, nós consideramos o ponto inicial como o cruzamento entre a trajetória

periódica e alguma seção de Poincaré escolhida (nesta tese a seção escolhida foi aquela com

VC1=-1,5).

Para melhorar a performance do método de controle OGY, nós podemos aplicar nosso

método de direcionamento. Como o método OGY requer que a trajetória se aproxime da

órbita periódica a ser controlada (fato que pode levar algum tempo), nós usamos nosso

método para dirigir rapidamente a trajetória do sistema para um ponto localizado nas vizi-

nhanças da órbita periódica escolhida.
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