
Caṕıtulo 5

O Circuito de Matsumoto

Neste caṕıtulo, descreveremos o circuito eletrônico de Matsumoto 1 que é o circuito mais

simples de se construir e que pode apresentar comportamento caótico. Ele é composto por

apenas dois capacitores, um indutor e dois resistores, sendo um deles um resistor não linear.

Esse resistor não linear tem uma curva caracteŕıstica composta por três segmentos de retas,

o que faz com que a análise anaĺıtica desse circuito possa ser realizada mais facilmente.

Apresentaremos, além dos resultados anaĺıticos, resultados experimentais e simulados.

Justamente pelo fato deste circuito poder ser analisado de várias maneiras, ele é considerado

um sistema conveniente para o estudo e a análise dos fenômenos presentes em sistemas não-

lineares. Essa análise é importante quando desejamos entender o comportamento global

deste circuito quando variamos um de seus parâmetros, que neste trabalho será uma das

resistências.

Por fim, iremos apresentar, através de simulações, o comportamento deste circuito para

variações tanto na resistência quanto em um dos capacitores, apresentando diagramas no

espaço de parâmetros, o que é importante para compreendermos o comportamento deste

circuito quando perturbado por uma onda senoidal, caso descrito no caṕıtulo posterior.

5.1 O Circuito de Matsumoto

Por diversas razões, o circuito de Matsumoto tem sido bastante utilizado como um exem-

plo de sistema que apresenta caos. Conforme descreveremos a seguir, o comportamento

1Esse circuito também é conhecido na literatura pela denominação de circuito de Chua. Entretanto,

usaremos o nome do autor principal do primeiro artigo impresso sobre o circuito [3].
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caótico deste circuito [12], [40] é verificado experimentalmente e por meio de simulações.

Este circuito é autônomo2 e contém somente três elementos energéticos e um resistor não

linear, cuja curva caracteŕıstica é linear por partes.

Figura 5.1: O circuito de Matsumoto composto por dois capacitores, C1 e C2, um indutor,

L, duas resistências, R e r, e uma resistência não-linear, RNL .

O circuito pode ser visto na figura 5.1, onde C1, C2 representam os capacitores, L o

indutor, R e r duas resistências e RNL o resistor não-linear, cujo esquema eletrônico pode

ser visto na figura 5.2. Os valores dos componentes eletrônicos da figura 5.1 são

C1 = 0, 0052µF, C2 = 0, 056µF, R ∈ [1308Ω, 1545Ω], L = 9, 2mH, r = 10Ω. (5.1)

Entretanto, convém ressaltar que os parâmetros usados para simular o circuito de Mat-

sumoto correspondem apenas aos valores aproximados daqueles usados na experiência, uma

2Um circuito é denominado autônomo quando contém somente elementos eletrônicos não variantes no

tempo e fontes de corrente constante
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Figura 5.2: Esquema do resistor não-linear RNL.

vez que os valores nominais dos componentes do circuito podem sofrer alterações de até 10%.

O resistor R variará no intervalo indicado, para o estudo do comportamento do circuito.

Nós podemos simular este circuito aplicando as leis de Kirchoff:

C1
dVC1

dt
=

1

R
(VC2 − VC1) − iNR(VC1)

C2
dVC2

dt
=

1

R
(VC1 − VC2) + iL (5.2)

L
diL
dt

= −VC2

onde VC1 e VC2 são as tensões sobre os capacitores C1 e C2, respectivamente, e iL é a corrente

elétrica sobre o indutor L. O termo iNR é a corrente elétrica através do resistor não-linear

RNL. A dependência de iNR com VC1 pode ser vista na figura 5.3.

A curva caracteŕıstica da figura 5.3 pode ser representada pela equação:

iNR = m0VC1 +
1

2
(m1 − m0)(| VC1 + Bp | − | VC1 − Bp |). (5.3)
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Os valores dos coeficientes m0, m1 e do ponto de inflexão Bp são:

m0 = −0, 5mA/V m1 = −0, 8mA/V Bp = 1, 25V. (5.4)

iNR(Vc1)

Vc1
-Bp

Bp

m0

m1

m0

Figura 5.3: Esquema da curva caracteŕıstica (iNR(VC1
)) do resistor não-linear (RNL).

O circuito como visto na figura 5.1 é denominado de circuito “unfolding” [41] e costuma

ser usado pois as equações que simulam a sua dinâmica podem ser usadas para estudar toda

uma classe de circuitos com comportamento caótico [42].

A equação (5.2) descreve a dinâmica do circuito de Matsumoto. No entanto, problemas

numéricos podem surgir caso integremos esse sistema considerando os valores reais dos ele-

mentos eletrônicos. Assim, reescalonamos a equação (5.2), obtendo um novo conjunto de

componentes adimensionais.

As relações entre os valores dos componentes eletrônicos e os valores reescalonados (in-

dicados pelo apóstrofe) é apresentada a seguir:
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C ′

1 =
C1(F )

C2(F )
C ′

2 = 1.0 L′ =
L(H)

C2(F )106

R′ =
R(W )

103
i′L = 103iL(A) m′

0 = m0 m′

1 = m1 (5.5)

B′

p = Bp. (5.6)

A relação entre as frequências nos sistemas original, f , e reescalonado, f ′, é dada por

f ′ = C2(F )10−3f(Hz). (5.7)

Assim, integraremos o sistema de equações (5.2) utilizando-se do seguinte conjunto de

parâmetros (onde o apóstrofe foi retirado por conveniência)

1

C1
= 10, 0

1

C2
= 1, 0

1

L
= 6, 0

1

R
= [0, 5, 0, 7] m0 = −0, 5 m1 = −0, 8 Bp = 1, 0 (5.8)

considerando o seguinte conjunto de condições iniciais,

VC1(0) = 0, 15264, VC2(0) = −0, 02281, iL(0) = 0, 38127. (5.9)

5.2 Experiência

Inicialmente, vamos descrever o arranjo experimental utilizado para a coleta de dados

do circuito eletrônico. Assim, na figura 5.4, vemos uma representação do circuito, no qual

são conectados dois cabos, um ao capacitor C1 e o outro ao capacitor C2. Esses cabos são

conectados a um módulo CAMAC de aquisição de dados e a um osciloscópio para monitorar

o comportamento do circuito eletrônico.

O módulo CAMAC de aquisição de dados está conectado a um PC286 para a armaze-

nagem dos dados. Em cada coleta são registrados cerca de 16500 pontos em intervalos de

tempos iguais de 2µs. O módulo discretiza os valores da tensão recebida (que deve estar

no intervalo entre -5V e +5V associando a eles números inteiros entre 1 e 1024. Com isso,

coletamos dados com uma precisão, tanto para o canal 1 (conectado à C1) quanto para o

canal 2 (conectado à C2), de 10
1024

V .
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Figura 5.4: Esquema do aparato experimental montado para realizar a experiência para

analisar o comportamento do circuito de Matsumoto.

Entretanto, sabemos que a tensão em C1 pode atingir um pico maior do que 5V. Para

medir esses valores, colocamos um divisor de tensão em paralelo com este capacitor (que

não está representado na figura). Como o valor medido é determinado multiplicando o valor

coletado do canal 1 por um fator dois, a imprecisão também aumenta de um fator dois.

Portanto, nesse caso, a imprecisão da medida no canal 1 passa a ser de 20
1024

V.

Na figura 5.5 mostramos alguns resultados experimentais.

Variamos a resistência R no intervalo [1545Ω, 1308Ω] e coletamos os dados que podem

ser vistos nas figuras 5.5 a 5.9. Nestas figuras são mostrados as projeções dos atratores do

circuito no plano VC1 × VC2 (para diferentes valores de R).

Vemos na figura 5.5A um ciclo limite obtido para R=1545Ω. Este ciclo é obtido após o

atrator de ponto fixo estável (representado pelo x na figura) ter sofrido uma bifurcação de

Hopf devido à diminuição de R. Assim, para este valor de R, o circuito passa a apresentar

um comportamento oscilatório, na forma de um ciclo limite.

Diminuindo a resistência, o ciclo limite aumenta de tamanho (B) e logo em seguida sofre
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Figura 5.5: Diferentes atratores para diferentes valores da resistência R em ordem decres-

cente. Todas as figuras têm a mesma escala do gráfico em (D).

uma duplicação de peŕıodo, onde a órbita agora dá duas voltas antes de se fechar (C).

Em (D), a resistência é a mesma que em (C), mostrando essas figuras a existência de dois

atratores. Cada vez que ligamos o circuito eletrônico, obtemos um dos atratores mostrados

em (C) e (D). Isso devido ao fato de que as condições iniciais das variáveis do circuito são

diferentes.

Para resistências menores, a trajetória sofre uma sequência de bifurcações e então passa

a apresentar um atrator estranho3 tipo “espiral de Rössler” [43].

Diminuindo ainda mais o valor da resistência, este atrator vai mudando de forma até

se bifurcar para uma órbita periódica. Alterando-se ligeiramente a resistência, esta órbita

periódica dá lugar novamente ao atrator tipo “Rössler” (ver figura 5.5E). Este por sua vez

modifica sua forma e vai aumentando cada vez mais de tamanho, com a diminuição da

resistência.

3define-se por atrator estranho aquele que possui uma dimensão fracionada, não inteira. Neste caso, a

dimensão está entre 2 e 3.
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Como mencionado anteriormente, mostramos na figura somente um dos atratores do tipo

“Rössler”. No entanto dois atratores coexistem em regiões diferentes do espaço de fase. Com

a diminuição da resistência, e com o aumento do tamanho destes dois atratores, eles passam

a se tocar e o circuito eletrônico passa a apresentar uma trajetória que visita tanto um

atrator quanto o outro. O tempo de passagem de um atrator para o outro depende do valor

da resistência.

Apresentamos no caṕıtulo 2 dois tipos de crise: crise de fronteira e crise interior. No

caṕıtulo 3 apresentamos a crise de transferência (presente no Mapa Loǵıstico Perturbado).

No caso do circuito de Matsumoto, outro tipo de crise é posśıvel, a denominada caos-caos

[44] , que acontece, para um determinado valor do parâmetro cŕıtico Rc, quando dois ou

mais atratores caóticos se fundem se transformando em um só, muito maior em tamanho do

que um dos anteriores. A partir deste valor surge o atrator denominado de Double Scroll, 4

que é um atrator cuja trajetória visita aleatoriamente as regiões dos dois antigos atratores

espirais de rolos do tipo “Rossler”.

Para resistências menores que Rc, o sistema oscila de um rolo para o outro, onde o tempo

médio que o sistema permanece em um rolo, t1, e o tempo médio que o sistema permanece

no outro rolo, t2, dependem da diferença entre o parâmetro cŕıtico e o considerado.

Assim, considerando < t > o intervalo de tempo médio relativo ao rolo menos visitado 5,

quando o parâmetro R é ligeiramente diferente de Rc, podemos escrever, como na equação

(3.10), a relação [44]

< t >∝ (| R − Rc |)
−γ. (5.10)

O tempo médio que o circuito permanece no rolo da direita da figura 5.5F é dado pela

relação (5.10).

Notamos também que os tamanhos dos dois rolos são diferentes, mas a posição do centro

deles é simétrica em relação à reta VC1 = 0 (as coordenadas desses pontos estão na equação

(5.17)).

Na figura 5.7 vemos a evolução temporal da tensão no capacitor C1, para os atratores da

figura 5.6. Em 5.7A, há uma “preferência” do sistema por permanecer em uma determinada

região do atrator correspondente a um determinado rolo, que é o rolo posicionado à esquerda

4Esta denominação é devido à estrutura topológica do atrator e será discutida na seção dedicada à análise

do circuito
5Escolhemos como referência o tempo t do rolo menos visitado, embora podeŕıamos ter escolhido o tempo

t do rolo mais visitado
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Figura 5.6: O atrator Double Scroll para três valores diferentes de R em ordem decrescente.

A escala das três figuras é a mesma. Em (A) e (B) o atrator apresenta comportamento

intermitente.

na figura 5.6A. Na figura 5.7B o tempo de permanência do sistema (5.2) nos dois rolos é

praticamente igual e em (C) temos uma t́ıpica evolução temporal da tensão no capacitor C1

quando o circuito não apresenta mais comportamento intermitente.

Apresentamos na figura 5.8 a evolução temporal da tensão no capacitor C2 (VC2) de

forma a podermos comparar a maneira como evoluem as variáveis (VC1 e VC2). A evolução

da corrente que passa através do indutor, iL, tem a mesma forma da evolução de VC1,

apresentada na figura 5.7.

Continuando a diminuir a resistência, a forma do atrator se altera um pouco como pode

ser visto em 5.9A. Em (B) é o caso para o qual a resistência apresenta o valor de R = 1308Ω,

próximo ao valor para o qual ocorre a crise de fronteira, destruindo o atrator.

5.3 Análise

Podemos analisar e prever determinados comportamentos presentes no sistema (5.2)

através do estudo da sua estabilidade. Uma vantagem desse sistema é que ele é linear

por partes, isto é, a função não-linear da equação (5.3) pode ser decomposta em três funções
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Figura 5.7: Evolução temporal intermitente da tensão no capacitor C1, para os atratores da

figura 5.6.
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Figura 5.8: Evolucao temporal da tensão VC2 do atrator da figura 5.6C

lineares. Assim, em cada um desses intervalos podemos facilmente calcular o fluxo 6 ξt gerado

por este sistema.

Separamos a função (5.3) nas três partes indicadas a seguir:

iNR =



















Bp(m0 − m1) + m0VC1 no domı́nio D+

m1VC1 no domı́nio D0

Bp(m1 − m0) + m0VC1 no domı́nio D−

(5.11)

6Dado um sistema na forma dx(t)
dt

= F (x(t), p), nós chamamos de fluxo ξt tal que d

dt
(ξt(x)) = F (ξt(x), p).

Ou seja, ξt(x0) é a trajetória do sistema diferencial dx(t)
dt

, no ponto x0.
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Figura 5.9: Dois atratores do circuito de Matsumoto próximo à ocorrência de crise fronteira.

onde os domı́nios D+, D0 e D− da variável VC1 são definidos como:

D+ : VC1 < −Bp

D0 :| VC1 |< Bp

D− : VC1 > Bp (5.12)

Introduzindo as constantes F e A com valores diferentes em cada domı́nio:

F =



















m0 em D+

m1 em D0

m0 em D−

(5.13)

e

A =



















Bp(m0 − m1) em D+

0 em D0

Bp(m1 − m0) em D−,

(5.14)

podemos (em cada um dos domı́nios considerados) escrever a equação (5.3) na forma
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iNR = A + FVC1. (5.15)

A equação (5.2) pode ser escrita como:
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,

ou

Ẋ = MX − K, (5.16)

onde g é 1
R

e M é a Jacobiana do sistema (5.2).

Para a análise da estabilidade do sistema, devemos determinar os pontos fixos, sobre os

quais podemos determinar o comportamento local do fluxo ξt, e prever o comportamento

global do sistema.

Podemos achar os pontos fixos fazendo Ẋ = 0. Encontramos, três pontos fixos, um em

cada domı́nio D:

P+ = (−α, 0, gα) P 0 = (0, 0, 0) P− = (α, 0,−gα), (5.17)

onde α = Bp(m0−m1)
g+m0

. Os pontos P+, P 0 e P− ficam respectivamente nos domı́nios D+, D0 e

D−.

A estabilidade de cada um desses três pontos é obtida através do estudo dos autovalores

da matriz Jacobiana M da equação (5.16).7 Os autovalores da matriz M podem ser obtidos

determinando as ráızes do polinômio

λ3 +

(

g

C2
+

F

C1
+

g

C1

)

λ2 +

(

gF

C1LC2
+

1

C2L

)

λ +

(

g

C1LC2
+

F

C1LC2

)

= 0. (5.18)

Como realizado na experiência (seção 5.2), queremos estudar o comportamento do sistema

(5.2) quando se varia um determinado parâmetro. Assim, analogamente à experiência, iremos

variar o valor do parâmetro g, que é a variável relacionada à resistência do circuito eletrônico

de Matsumoto. Os outros parâmetros serão considerados constantes com os valores indicados

por (5.8). Portanto, substituindo (5.8) em (5.18), obtemos

λ3 + (10F + 11g)λ2 + (60gF + 6)λ + 60(g + F ) = 0. (5.19)

7A análise linear funciona muito bem para casos de pontos hiperbólicos (cujos autovalores complexos não

têm parte real nula). Além disso, o sistema estudado é linear em cada um dos domı́nios D.
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A equação (5.19) apresenta para os posśıveis valores de F (m0=−0, 5 e m1=−0, 8) e para

valores de g no intervalo [0,5 , 0,7], um autovalor real e os outros dois complexos conjugados.

Dado um sistema como o da equação (5.16), a estabilidade dos seus pontos de equiĺıbrio

(5.17) pode ser determinada através do seguinte teorema da estabilidade de sistemas lineares

[45], [46] e [47]:

i. As soluções da equação (5.16) são estáveis se todos os autovalores de M possuem parte

real negativa;

ii. As soluções da equação (5.16) são instáveis se pelo menos um autovalor de M possui

parte real positiva;

Este teorema pode ser facilmente entendido analisando a solução do sistema (5.16) que é da

forma x = x(0)eλt.

A equação (5.19) pode apresentar os seguintes autovalores:

i λ1 = ω(ω > 0) ; λ2,3 = ν ± µi(ν > 0 e ν < µ)

ii λ1 = ω(ω > 0) ; λ2,3 = ν ± µi(ν < 0 e ν < µ)

iii λ1 = ω(ω < 0) ; λ2,3 = ν ± µi(ν > 0 e ν < µ)

iv λ1 = ω(ω < 0) ; λ2,3 = ν ± µi(ν < 0 e ν < µ)

onde ω, ν e µ são números reais determinados pelos parâmetros da equação (5.19)

O par de autovalores complexos (λ2 e λ3) determina um plano Ec e o autovetor do

autovalor real, λ1, determina uma reta Er que é transversal a esse plano (figura 5.10). Tanto

Ec quanto Er formam subespaços (W ) invariantes do sistema (5.16), ou seja, um ponto x0

nesses subespaços permanece neles por um tempo infinito.

Dependendo do sinal da parte real dos autovalores que geram os autovetores, dizemos que

temos um subespaço estável, Ee, parte real negativa, ou instável, Ei, parte real positiva. Em

um subespaço estável as trajetórias se dirigem ao ponto de equiĺıbrio e, em um subespaço

instável, elas se afastam do ponto de equiĺıbrio.

Dado um ponto xs, definimos por variedades invariantes deste ponto o conjunto dos

pontos que, para um tempo t → ∞, se aproximam de xs (variedade estável We) ou o

conjunto dos pontos que, para um tempo t → −∞, se aproximam de xs (variedade instável

Wi) . Os autovalores associados às variedades estáveis são aqueles que possuem parte real
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negativa. Os autovalores associados à variedades instáveis são aqueles que possuem parte

real positiva. Salientamos que a variedade de um ponto é o conjunto de todas as condições

iniciais (sobre todo o espaço que um fluxo não-linear visita) que irão se dirigir a esse ponto

ou dele se afastar. Essas variedades estão indicadas na figura 5.10.

Convém compararmos as variedades do ponto de equiĺıbrio, We e Wi, com os subespaços

formados pelas linhas de fluxo, locais, obtidos pela linearização ao redor desse ponto. Em

geral, próximo ao ponto de equiĺıbrio, esses subespaços Ee e Ei são tangentes às variedades

We e Wi (figura 5.11).

W
i

W
i

W
e

W
e

W
i

W
e

W
i W

e

A B

C D

Figura 5.10: Representação de variedades e subespaços posśıveis para os pontos de equiĺıbrio

do sistema (5.2)

No caso do sistema (5.2), como ele é linear por partes em cada domı́nio D, as variedades

e subespacos de cada domı́nio coincidem, não só ao redor do ponto de equiĺıbrio, mas em

todo o intervalo definido em cada domı́nio D.

O plano obtido pelo par de autovalores complexos (figura 5.10) tem a propriedade de ser

invariante (ou seja, uma aplicação no sistema (5.2) de um ponto situado neste plano faz o

ponto permanecer neste plano). Por outro lado, o fluxo associado a esse plano determina

a forma com que um ponto se afasta ou se aproxima do ponto de cruzamento entre as

variedades (que podemos chamar de xs). Este fluxo, do tipo sela-foco, está indicado pelas

linhas e o seu sentido pelas flechas na figura 5.10. Podemos notar que o fluxo sobre o plano
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tem uma geometria espiral, enquanto que o fluxo sobre a reta transversal ao plano (que é

também um subespaço invariante) tem a direção da reta.

W
i

W
e

E
i

E
e

xs

Figura 5.11: Representação bidimensional de como os subespaços e variedades, de um sistema

não-linear, se tornam tangentes na região do ponto de equiĺıbrio.

O sentido do fluxo determina se teremos um subespaço estável ou não. Como o sistema

(5.2) é linear em cada domı́nio D, então o subespaço determina o fluxo não só ao redor do

ponto fixo, mas sim sobre todo o domı́nio D. Como este subespaço contém as trajetórias que

irão se afastar ou se aproximar do ponto fixo xs para um tempo infinito, estes subespaços

definem assim as próprias variedades.

Analisamos, inicialmente, o fluxo ao redor dos pontos de equiĺıbrio (5.17). Vamos, a

seguir, analisar como esse fluxo pode mudar para variações no parâmetro de controle g,

conforme realizado na experiência descrita neste caṕıtulo.

Resolvendo a equação (5.19), para g=0,55, obtemos para a região dos domı́nios D+

e D− um autovalor real e negativo (λ1 = −0, 9507) e um par de autovalores complexos

conjugados (λ2,3 = −0, 0497± 1, 7757i) com a parte real negativa (caso (D) da figura 5.10).

Para a região D0 um autovalor é real e positivo (λ1 = 3.04358) e os outros são um par de

autovalores complexos (λ2,3 = −0, 5468 ± 2, 1516i) cuja parte real é negativa (caso (B) da

figura 5.10). Portanto os pontos P+ e P− são estáveis e o ponto P 0 é um ponto instável.

Isso significa que temos dois atratores estáveis que coexistem. Portanto, quando uma
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órbita se dirige para um dos pontos de equiĺıbrio P + ou P− ela permanece por lá indefini-

damente.

Ao aumentarmos o valor de g, a parte real do par de autovalores complexos relativos aos

pontos P+ e P− se aproxima de zero. Ao se anular essa parte real, para g=gc, os pontos

de equiĺıbrio P+ e P− se tornam instáveis e ocorre uma bifurcação de Hopf. A partir dáı

um ponto fixo dá lugar a um ciclo limite estável, e a parte real dos autovalores complexos

torna-se positiva.

Esta bifurcação ocorre para

gc = 0.563636363 . . . . (5.20)

g=0,56370

g=0,56372

PP+ +

V
-4,720 -4,715 -4,710 -4,705

-0,004

-0,002

0,000

0,002

0,004

V C
2

C1

Figura 5.12: Criação de um ciclo limite através de uma bifurcação de Hopf. São mostrados

o ponto de equiĺıbrio P+ e dois ciclos limites para diferentes valores de g.
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A bifurcação pode ser vista na figura 5.12, na qual temos dois ciclos. O primeiro para

g=0,56370, mais próximo do valor cŕıtico gc. O outro, indicado pela órbita em cinza, para

um valor de g um pouco mais distante de gc. Neste caso, para integrar o sistema (5.2)

usamos condições iniciais dadas pela posição do ponto P + com uma pequena perturbação

na variável VC1, ou seja VC1(0) = P+ + 0, 0001.

Para g > gc o sistema (5.2) passa a apresentar dois ciclos limites estáveis (com centros em

P+ e P−), que aumentam de tamanho quanto maior for o valor de g. O cenário geométrico

agora é caracterizado por um fluxo ao redor dos pontos P + e P− dado pelo caso (C) da

figura 5.10. Para esses valores de g, λ1 continua sendo positivo e o ponto P 0 permanece

instável como no caso (B) dessa figura.

(D) (E) (F)

g=0,5690 g=0,5700 g=0,5716

g=0,5750 g=0,5765 g=0,5768

P
+

VC1 VC1 VC1

V
C

2
V

C
2

-9,0 9,0
-2,0

2,0

(A) (B) (C)

Figura 5.13: Comportamento do sistema (5.2) para diferentes valores de g. As figuras

mostram uma projeção do atrator nas variáveis VC1 e VC2

O caso (A) da figura 5.10 não ocorre no sistema analisado.

Simulações numéricas foram realizadas, integrando a equação (5.2), usando os parâmetros

da equação (5.8) e um passo dt=0,04. Assim, para diferentes valores de g, obtivemos uma

sequência de atratores presentes nesse sistema. Na figura 5.13, são apresentados as projeções
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de alguns desses atratores tridimensionais sobre o plano formado pelas variáveis VC1 e VC2,

que correspondem às variáveis coletadas na aquisição de dados.

VC!

-2,0

2,0

-9,0 9,0

0,0

(A) (B) (C)

g=0,57726 g=0,57726 g=0,57729

VC! VC!

V C2

Figura 5.14: Atratores para diferentes valores de g, mostrando a coexistência de dois atra-

tores do tipo Rössler (A e B) e o Double Scroll (C).

Na figura 5.13, em (A), apresentamos um ciclo limite, obtido com g=0,56900, que surge

após o sistema sofrer uma bifurcação de Hopf com g=gc (5.20). Ao aumentarmos g, este

ciclo sofre uma duplicação de peŕıodo, passando a apresentar um peŕıodo p=2 (B) e em (C)

este ciclo já apresenta outra duplicação, o que gera um ciclo limite de peŕıodo p=4.

Continuando a aumentar g, estes ciclos sofrem duplicações de peŕıodo surgindo então,

através do cenário de Feigembaum, um atrator espiral com uma forma análoga ao atrator

de Rössler [43], como apresentado em (D). Ao aumentarmos g, aparecem janelas periódicas

seguidas de comportamentos caóticos. O atrator na forma de Rössler vai modificando sua

forma e aumentando cada vez mais de tamanho (figuras 5.13(E,F)) até que os dois atratores

do tipo Rössler (um presente ao redor de P+ e o outro presente ao redor de P−) se fundem

em um só gerando o então denominado Double Scroll.

Lembramos que coexistem dois atratores caóticos como podem ser vistos em 5.14(A,B)

que se fundem em um só como em (C).

Após a fusão destes dois atratores, gerando o Double Scroll, acontece a intermitência

caos-caos que pode ser vista nas figuras 5.15(A) e 5.15(C). Para um valor de g entre os
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valores com que foram obtidas as figuras (A) e (C) aparece uma janela periódica (em (B)

), onde aparece um ciclo limite estável. Na figura 5.15D vemos um atrator onde o regime

intermitente parece ter terminado.

Este cenário do surgimento do Double Scroll já foi exposto na seção 5.2, mas aqui estamos

enfatizando a estrutura topológica deste cenário. Fazemos a seguir uma análise topológica

do atrator Double Scroll e discutimos a natureza caótica desse atrator.

(B)

V C2

g=0,5850

g=0,5780g=0,5776g=0,5773

(C)

(D)

V C2

VC1

VC1

(A)

-9,0 9,0

-2,0

2,0

Figura 5.15: Sequência de atratores para valores ascendentes de g mostrando intermitência

caos-caos (A) e (C). Em (B) há um caso de comportamento periódico. Em (D) a trajetória

do Double Scroll já não apresenta preferência de permanecer em um rolo.

5.3.1 Double Scroll

O Double Scroll é um atrator tridimensional do sistema (5.2). Esse sistema tem três

pontos de equiĺıbrio, P+, P 0 e P−. Apresentamos na figura 5.16 este atrator obtido através

da integração numérica de (5.2) (com passo dt=0,04), para g=0.6 e para os parâmetros dados

pela equação (5.8), apontando as três regiões (D+, D0 e D−) para as quais o sistema (5.2)

é linear por partes (equação (5.3)).
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Figura 5.16: Atrator Double Scroll obtido através de integração numérica do sistema 5.2

para g=0,6. Estão indicadas nesta figura os três pontos de equiĺıbrio P +, P 0 e P−.

Para cada uma dessas regiões há, associados aos pontos de equiĺıbrio P , dois subespaços

invariantes. Uma representação do posicionamento destes subespaços pode ser vista na figura

5.17. Iremos usar esta figura para representar a evolução de um tipo de órbita, chamada

de órbita homocĺınica, que, como veremos adiante, é importante para a caracterização do

Double Scroll como um atrator caótico.

Para um caso no qual o sistema (5.2) parece ser caótico, 8 por exemplo g=0,6, o posici-

onamento dos subespaços E (que neste caso são as próprias variedades, W) dos pontos de

equiĺıbrio P estão indicados na figura 5.17. Também nesta figura está indicada a direção do

fluxo ao redor dos pontos de equiĺıbrio.

Temos nesta figura, três subespaços unidimensionais, Er, dois deles estáveis, Ee, corres-

pondentes aos pontos de equiĺıbrio P+ e P− e um instável, Ei, correspondente ao ponto

P 0. Os outros três subespaços são bidimensionais, Ec, sendo que dois são instáveis, Ei,

8Quando nós dizemos que o sistema parece ser caótico, queremos dizer que os algoŕıtmos, usados para

identificar o comportamento caótico, caracterizam o movimento como sendo caótico. Assim, o espectro de

Lyapunov tem um coeficiente positivo, o espectro de Fourier apresenta uma banda cont́ınua de frequências, e

a dimensão é fracionada, caracteŕıstica de atratores estranhos. Não verificamos a entropia de Kolmogorov e

nem a função de correlação, mas até o presente momento não temos conhecimento de que estas ferramentas

tenham mostrado o sistema (5.2) como sendo não-caótico.
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Figura 5.17: Representação dos subespaços E (dos três pontos de equiĺıbrio ) do sistema

(5.2) para g=0,6.

correspondentes aos pontos P+ e P− e o outro estável, Ee, correspondente ao ponto P 0.

Vamos analisar a evolução do sistema (5.2) utilizando o conhecimento do fluxo ao redor

dos pontos de equiĺıbrio. Para isso, vamos considerar um ponto qualquer x0 posicionado em

algum lugar próximo do ponto P+, localizado no subespaço Ec. O ponto x0 evolui no tempo

de forma a apresentar uma trajetória espiralada ao redor do subespaco unidimensional Er.

Como esse ponto é instável , essa espiral aumenta de “raio” à medida que o tempo passa. No

entanto, como Ec é invariante, a trajetória permanece sempre no subespaço Ec até cruzar o

plano U1 e entrar no domı́nio D0. Nesse domı́nio a forma da trajetória é alterada, conforme

previsto pela equação (5.2). Três tipos de trajetórias podem existir, dependendo do ponto

x = ξt(x0) em que a trajetória atinge o plano U1. Assim, três casos são posśıveis:

A. O ponto x pertence ao segmento ab, sua evolução se aproxima do ponto de equiĺıbrio

P0 assintoticamente, com projeção espiral no plano que contém o subespaço Ec(P 0). No

entanto essa trajetória se afasta de P 0 na direção da reta que contém o subespaço Er(P 0),

dirigindo-se ao plano U−1. Após cruzar este plano a trajetória entra no domı́nio D−.

B. O ponto x é o ponto b. Neste caso, como (5.2) é linear em D0 e Ec(P 0) é invariante, a

trajetória se aproxima de P 0 em forma espiral para um tempo t → ∞.
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C. O ponto x(t) pertence ao segmento bc. Neste caso a trajetória se aproxima em forma

espiral do ponto P 0. No entanto ela se afasta deste na direção do subespaço Er(P 0),

tendendo a atingir o plano U1.

Para um ponto inicial no subespaço Ec(P−) a sua trajetória é análoga à que foi descrita

para o ponto x0 no subespaço Ec(P+).

Assim, com o aux́ılio da figura 5.17 podemos descrever sucintamente a estrutura geométrica

do atrator Double Scroll.

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

-0,5

0,0

0,5

1,0

ViL

V
c2

P
0

D
+

D
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Figura 5.18: Secao do Double Scroll em VC1=0, 0, mostrando estrutura geométrica do Double

Scroll.

Quando a trajetória vem do domı́nio D+ para o domı́nio D0 ela apresenta um sentido de

rotação que é contrário ao caso de quando a trajetória vem do domı́nio D− para o domı́nio

D0. Assim, olhando somente para uma posição de VC1 no domı́nio D0, vemos duas espirais

entrelaçadas, como se fosse um rolo de pergaminho. Na verdade, esta caracteŕıstica está

presente em toda a extensão do atrator. Na figura 5.18, integramos o sistema (5.2) para

g=0,6 e mostramos uma seção de Poincaré posicionada em VC1 = 0, 0. Esta geometria é

responsável pela denominação Double Scroll.9

Pode-se demonstrar que, para um determinado valor de g, o sistema (5.2) apresenta uma

órbita homocĺınica. Esta é uma órbita que se conecta a um mesmo ponto. A sua variedade

9Scroll significa rolo de pergaminho.
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estável se aproxima do ponto para um tempo t → ∞ e sua a variedade instável se aproxima

desse mesmo ponto para um tempo t → −∞. Tal órbita pode ser representada como na

figura 5.19.

Na figura 5.19 apresentamos a órbita homocĺınica do ponto P 0(D0). Nessa ilustração

consideramos um ponto inicial x0 pertencente ao subespaço Er(P 0) entre U1 e o ponto P 0.

Este ponto inicial irá evoluir através da equação (5.16) cruzando o plano U1. A seguir,

essa trajetória entra no subespaço Ec(P+) atingindo novamente o plano U1 em um ponto

pertencente ao intervalo bd. Depois disso, a trajetória se dirige assintoticamente de forma

espiralada para o ponto P 0.
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Figura 5.19: Representação de uma órbita homocĺınica.

Devido à simetria do sistema (5.2), pode existir outra órbita homocĺınica, com a variedade

instável do ponto P 0 se dirigindo ao domı́nio D− como indicado na figura 5.20.

Um outro tipo de trajetória significativa, conectando dois pontos de equiĺıbrio distintos,

pode ser encontrada no sistema (5.2). Esta trajetória é denominada de heterocĺınica e tem

a forma indicada na figura 5.21. Heterocĺınica, pois a variedade estável da trajetória tende,

para t → ∞, a diferentes pontos. A união dessas duas trajetória (que unem os dois diferentes

pontos de equiĺıbrio) heterocĺınicas é denominada de contorno homocĺınico.

Essa trajetória pode ser vista no circuito de Matsumoto quando o atrator deste sistema

apresenta um dos rolos (o Double Scroll tem dois rolos ao redor dos pontos de equiĺıbrio P + e

P−) totalmente preenchido, ou seja, a trajetória permanece por um longo tempo espiralando

até alcançar os pontos de equiĺıbrio.
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Figura 5.20: Representação das duas órbitas homocĺınicas que podem existir no atrator

Double Scroll.
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Figura 5.21: Trajetórias heterocĺınicas formando um contorno homocĺınico.

A existência destas órbitas homocĺınicas, demonstrada na referência [12], seria uma

evidência de que o sistema (5.2) é caótico devido ao teorema de Shilnikov [48], [49], [50].

Esse teorema pode ser aplicado a um sistema diferencial dx
dt

= F (x), onde F:R3 → R3 é

uma função cont́ınua por partes, a origem sendo um ponto de equiĺıbrio com um autovalor

real ω > 0 e um par de autovalores complexos conjugados ν ± µi (ν < 0, µ 6= 0). Se

i | ν |< ω

ii e se houver uma órbita homocĺınica perto da origem,

então, há uma ferradura de Smale [6] perto da órbita homocĺınica.

Uma representação esquemática da ferradura pode ser vista na figura 5.22, representada

em vermelho. Nota-se que a ferradura está presente em um plano que é transversal à órbita
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homocĺınica10. Esta figura aparece em mapeamentos, ou seja, ou obtemos esta figura através

de um mapa ou então através de um mapa obtido através de uma seção de Poincaré de um

fluxo.

Figura 5.22: Representação de como aparece a ferradura de Smale no sistema (5.2)

Esta figura representa uma propriedade de sistemas caóticos. Dado uma área (repre-

sentado na figura pela cor preta), a iteração dessa área (caso se trate de um mapa), ou a

evolução de muitas trajetórias com condições iniciais nessa área (caso se trate de um fluxo),

irá formar uma estrutura na forma de uma ferradura. Isto significa que este retângulo sofreu

um esticamento em uma determinada direção e um dobramento.

A propriedade da dobra é devido ao fato de que um sistema caótico ser sempre limi-

tado a uma região finita do espaço. Como existe um esticamento, deve existir, então, um

dobramento.

Para entender melhor a ferradura de Smale não podemos deixar de falar nos emaranhados

homocĺınicos que desempenham importância fundamental na definição do que é um atrator

caótico (presente em sistemas dissipativos). Para isso apresentaremos, no apêndice A, o que

é um emaranhado homocĺınico, sua geometria, um pouco sobre a sua dinâmica simbólica.

Assim, apresentamos a geometria do caos, uma outra maneira de se estudar o comportamento

caótico, diferente dos métodos de medida métrica ou ergódica como entropia, expoentes de

Lyapunov e outros.

Além disso, o surgimento do emaranhado homocĺınico (que surge quando o sistema atinge

10Esta figura embora seja uma representação esquemática de como estaria situada a ferradura , poderia

ser obtida através de uma transformação de coordenadas conveniente do sistema (5.2)
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um regime caótico) será importante para a compreensão de um dos métodos de controle de

caos, denominado de método de Melnikov, que permite, através de uma perturbação, eliminar

o emaranhado homocĺınico.

Outra razão de apresentarmos o emaranhado homocĺınico (no apêndice A) é para mos-

trar as órbitas homocĺınicas de Poincaré, que podem dar surgimento a uma tangência ho-

mocĺınica. Esta tangência gera um atrator instável, ou seja, perturbações podem alterar a

dinâmica global deste de forma a gerar um tipo de atrator cujas propriedades ainda hoje

não são bem conhecidas. Portanto, mostramos (no apêndice A) que continua em aberto a

questão sobre uma prova rigorosa da existência de comportamento caótico no atrator Double

Scroll.

5.4 Visão Global do Sistema de Matsumoto

Nesta seção vamos mostrar o comportamento do sistema (5.2) para variações nos parâmetros

g e C1, apresentando, para esse sistema, os posśıveis atratores obtidos numericamente.

5.4.1 Variando g

Quando variamos somente um parâmetro, podemos usar um diagrama de bifurcação

para descrever os fenômenos presentes no sistema (5.2). Assim, na figura 5.23A vemos um

diagrama para o intervalo g ∈[0,565 , 0,665]. Nesta figura, apresentamos a coordenada

VC2, dos pontos obtidos pelo cruzamento da trajetória do sistema (5.2) (integrado com

os parâmetros indicados na equação (5.8)) com a seção VC1=−1, 5. Para cada valor de g

marcamos na figura 200 valores de VC2. O passo de integração foi dt=0,005 e o transiente

considerado t=1000, para peŕıodos caracteŕısticos das oscilações τ ∼ 1 × 100 (τ ≫ dt).

Nesta figura, com o aumento de g, podemos acompanhar a sequência de atratores mos-

trados nas figuras 5.13, 5.14, 5.15. Vemos, assim, o ciclo limite duplicando de peŕıodo, o

surgimento do atrator tipo “Rossler” (que surge quando a cascata de bifurcações gera uma

órbita de peŕıodo infinito ) e, então, para g ≈ 0, 57, o surgimento do Double Scroll.

Muitas janelas periódicas podem ser identificadas até a destruição do atrator por uma

crise de fronteira que ocorre em g ≈ 0, 6663. Na região compreendida pelo retângulo da

figura, temos a presença de cascatas inversas e cascatas diretas. No entanto, a duplicação

de peŕıodo, além de ser do tipo “flip” (mapa Loǵıstico), pode ser de forquilha, que será

posteriormente analisado.
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Na figura 5.23B apresentamos os coeficientes de Lyapunov , correspondentes aos atratores

de (A).

O cálculo dos coeficientes de Lyapunov, onde são mostrados somente os dois primeiros,

pois o terceiro coeficiente é sempre negativo, foi feito considerando-se um intervalo de tempo

de integração t=3882 e um passo dt=0,005. O transiente considerado foi de t=500. Fizemos

a aplicação do método de ortonormalização de Gram-Schmidt a cada 10 passos de integração.

Podemos analisar o comportamento do sistema (5.2) analisando o sinal dos três expoentes

de Lyapunov (λ1, λ2, λ3), ou seja o espectro de Lyapunov. Os sinais de λi caracterizam o

tipo de atrator observado. A seguir são indicados esses posśıveis atratores para o sistema

(5.2)

(λ1,λ2,λ3) Atrator

(+,0,-) caótico

(0,0,-) movimento na superf́ıcie do toro T 2

(0,-,-) ciclo limite

(-,-,-) ponto fixo.

Embora o espectro de Lyapunov possa nos dizer acerca do tipo de movimento, o seu

resultado não é confiável para situações com os coeficientes próximos de zero. Nesses casos,

devemos usar outras ferramentas na análise do sistema, como, por exemplo, espectro de

frequências e a inspeção do atrator.

Podemos identificar em 5.23B o surgimento do atrator caótico (estamos considerando

um sistema caótico quando há pelo menos um coeficiente de Lyapunov positivo) do tipo

Rössler, quando o primeiro coeficiente (linha em preto na figura) se torna positivo. Notamos

que em nenhuma situação aparecem os dois primeiros coeficientes (onde o segundo está

representado pela linha cinza) apresentando um valor nulo (excluindo pontos onde esses

coeficientes se anulam por ocorrerem duplicação de peŕıodo, que não correspondem a órbitas

quasi-periódicas), ou seja, não há movimento sobre o toro de duas frequências.

Na figura 5.23C é mostrada a dimensão de Kaplan-York [51] (também comumente deno-

minada de dimensão de Lyapunov), que é definida como sendo

DKY = 2 +
λ1 + λ2

| λ3 |
. (5.21)

Esta dimensão está relacionada a dimensão de Hausdorf [5] para casos em que o atrator é

caótico (sensivel a condições iniciais, ou um coeficiente de Lyapunov positivo). Para casos em

que o atrator não é caótico, esta conjectura não é válida. Portanto, consideramos somente

os casos para os quais temos o primeiro coeficiente de Lyapunov positivo. Vemos que, para
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os casos em que o sistema (5.2) é caótico, a dimensão de Kaplan-York, apresenta um número

não inteiro entre 2 e 3, e não varia muito com g. Portanto o atrator é fractal, ou seja, possui

dimensão não inteira.

Um caso interessante pode ser visto na região assinalada pelo retângulo da figura 5.23A,

que foi ampliada e pode ser vista na figura 5.24A. Podemos perceber que ocorre uma cascata

inversa, na qual um ciclo que parece ter peŕıodo p=4 passa a apresentar peŕıodo p=2. Na

verdade, não há um ciclo de peŕıodo p=4, mas sim dois ciclos de peŕıodo p=2 (indicados na

figura por atrator 1 e atrator 2). Esses dois atratores se fundem em um só dando lugar a um

ciclo de peŕıodo 2, mas que só aparece na figura depois da lacuna que aparece no diagrama,

indicada na figura por atrator 3.

Sabemos que existe um atrator não caótico na região da lacuna (atrator 3), pois anali-

sando os valores dos coeficientes de Lyapunov da figura 5.24 vemos que o primeiro coeficiente

de Lyapunov pode ser considerado nulo, mas não podemos visualizar seu peŕıodo, pois a tra-

jetória do sistema (5.2) não cruza a seção de Poincaré considerada.

Após a região da lacuna (g ≈ 0, 593), há o ciclo de peŕıodo p=2 coexistindo com o ciclo

de peŕıodo p=3. No entanto o sistema (5.2) visita um atrator de cada vez, dependendo do

valor de g. No entanto, através de uma mudança nas condições iniciais (para este diagrama

usamos VC1(0) = −1, 93184, Vc2(0) = −0, 28333 e iL(0) = 0, 38127), podeŕıamos atingir

tanto um quanto outro. Este caso será citado no próximo caṕıtulo.

Há também outras lacunas vazias no diagrama, como é o caso indicado por atrator 4 que

corresponde a um atrator estranho.

O atrator de peŕıodo p=3 (que surge após a lacuna marcada por atrator 3 sofrer uma

bifurcação que poderia ser imaginada como “flip”, mas neste caso é uma t́ıpica bifurcação

de forquilha já que surgem não um atrator de peŕıodo p=6, mas dois atratores estáveis de

peŕıodo p=3 que coexistem.

5.4.2 Variando g e C1

Nesta seção queremos obter um comportamento global para o sistema (5.2), quando

variamos dois parâmetros. Para determinados valores de g e C1, esse sistema apresenta um

mapa de retorno bimodal, ou seja, o cenário de Feigembaum passa a ser um caso particular.

O cenário de Feigenbaum é t́ıpico para variações em um único parâmetro, mas quando

dois parâmetros são variados podem surgir outras leis de escala e similaridades que não a de

Feigenbaum. Na verdade podem surgir infinitas leis de escala, uma para cada tipo de ciclo

superestável [31].
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Como o sistema (5.2) pode apresentar um mapa de retorno bimodal (com um máximo

e um mı́nimo), ciclos de órbitas periódicas que vão de um mı́nimo para um máximo podem

formar um ciclo superestável. No entanto, podem haver órbitas periódicas que visitam um

máximo e um mı́nimo de diferentes maneiras, gerando outros ciclos superestáveis. Cada

um desses ciclos apresenta uma lei de escala espećıfica. Assim, a generalização do cenário

de Feigenbaum, para sistema de codimensão 2, tópico estudado nas referências [52], [53],

[54], [55], [56], [57] e [31] passa a desempenhar importante papel em sistemas não-lineares.

Entretanto, nenhuma evidência experimental foi achada para comprovar os trabalhos teóricos

sobre a generalização das leis de escala de Feigenbaum para sistemas de codimensão 2.

Não estamos interessados em uma análise para encontrar outras leis de similaridades,

mas em apresentar o comportamento do sistema (5.2) no espaço dos parâmetros, ferramenta

que utilizaremos muito no próximo caṕıtulo.

Para tanto, estamos interessados na estrutura do espaço de parâmetros considerando as

órbitas periódicas. Assim, consideramos que uma órbita é periódica de peŕıodo p (sobre uma

seção de Poincaré posicionada em VC1 = −1, 5) seguindo a seguinte definição.

Desconsiderando-se um determinado transiente do sistema (5.2), guardamos os próximos

80 pontos (Xi para i=1,. . . , 80 , onde X representa as coordenadas Vc2 e iL) obtidos pelo

cruzamento da trajetória de (5.2) com a seção de Poincaré escolhida e, então, calculamos

um acumulador definido para uma órbita de peŕıodo p por

acum =

n
∑

i=1

(Xi-Xi+p). (5.22)

Assim, consideramos para n=5 que uma órbita tem peŕıodo p quando acum < 0, 02. O

valor considerado para acum foi determinado considerando-se um erro de integração devido

ao passo utilizado que foi de dt=0,02.

O diagrama no espaço de parâmetros (g e C1) pode ser visto na figura 5.25 onde as

diferentes cores indicam diferentes peŕıodos (p=1, preta; p=2, vermelha; p=3, verde ; p=4,

azul ; p=5, amarelo ; e outras cores cujos peŕıodos são indicados por números.) e a cor

branca indica uma trajetória caótica, ou periódica com peŕıodo p >16, ou um atrator não

limitado (iremos identificar cada uma destas regiões).

Vemos nesta figura uma estrutura em azul (p=4) que se assemelha aos camarões pre-

sentes nos diagramas isoperiódicos do mapa Loǵıstico Perturbado. Também podemos ver

a geometria de como ocorrem as duplicações de peŕıodo. Na figura, por exemplo, a faixa

preta (p=1) dá lugar a faixa vermelha (p=2) e assim por diante até atingir a região branca
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(atrator estranho).

Vemos uma grande região branca, abaixo da faixa preta mais grossa (que representa

um ciclo limite de peŕıodo p=1), a qual representa a situação em que o sistema (5.2) não

apresenta oscilação, ou seja, está preso a um ponto fixo estável (P + ou P−). Portanto no

limite inferior da maior faixa preta (onde ocorre o contato com a região em branco) ocorre

a bifurcação de Hopf.

Indicado na figura 5.25 está o caso em que apresentamos, na seção 5.3, o surgimento de

um ciclo limite por uma bifurcação de Hopf para g=0,5636. . ..

Outra região branca pode ser vista na parte superior da figura 5.25. Neste caso, nessa

região, ocorre a crise de fronteira com a subsequente destruição do atrator, gerando o que

estamos chamando de atrator não limitado. Entre a região branca, correspondente a um

atrator não limitado e a região correspondente a um atrator de ponto fixo (região branca

inferior), temos outras regiões brancas que representam comportamento caótico ou então

uma órbita periódica de peŕıodo maior que p=16.

Vemos que surgem faixas paralelas de mesmo peŕıodo imersas em regiões caóticas. Essas

faixas aparecem nas regiões de janelas periódicas onde ocorre bifurcação tangente.

Perguntamo-nos se as sequências paralelas de camarões de mesmo peŕıodo, identificada

no mapa Loǵıstico Perturbado [10], também aparecem no caso do sistema (5.2). Assim, am-

pliamos o retângulo da figura 5.25, obtendo a figura 5.26. Vemos pelo menos duas estruturas

em formas de camarões que aparecem alinhadas paralelamente (para p=2).



5.4 Visão Global do Sistema de Matsumoto 99

0,565 0,590 0,615 0,640 0,665

1,0

1,5

2,0

0,2
0,0

-0,2
-0,4

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2

V
C

2
λ

D
λ

g

(A)

(B)

(C)

Figura 5.23: (A) Diagrama de bifurcação onde são graficados 200 pontos, para cada um

dos 500 valores de g. (B) Os dois primeiros coeficientes de Lyapunov correspondentes aos

atratores mostrados no diagrama de bifurcação em (A). (C) A dimensão de Lyapunov cor-

respondente aos atratores mostrados no diagrama de bifurcação em (A
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Figura 5.24: Ampliação do retângulo da figura 5.23A e abaixo os dois primeiros coeficien-

tes de Lyapunov (em preto e em vermelho respectivemente), correspondentes aos atratores

mostrados no diagrama.
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Figura 5.25: Diagrama no espaço de parâmetros C1 e g, mostrando através de cores, as

regiões periódicas de peŕıodos indicados na figura.
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Figura 5.26: Ampliação do retângulo da figura 5.25, mostrando o aparecimento de estruturas

de mesmo peŕıodo alinhadas na mesma direção.


