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RESUMO

Mathias, Amanda Carolina Mudanças na Dinâmica de Sistemas a Tempo Contínuo sob
Forçamento Externo. 2013. 59f. Dissertação (Mestrado em Física - Área: Dinâmica Não
Linear) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Física,
Joinville, 2013.

Janelas de periodicidade são comuns em regiões caóticas de sistemas dinâmicos não lineares a
tempo contínuo e discreto. Por exemplo, elas aparecem como regiões periódicas separadas e
imersas em uma grande região caótica nos planos de parâmetros. Neste trabalho examinamos
a mudança na dinâmica de alguns sistemas conhecidos (Lorenz, Rössler e Chua) através da
adição de um forçamento senoidal externo, onde cada sistema é composto por um conjunto
de três equações diferenciais autônomas não lineares de primeira ordem. Num primeiro mo-
mento, pela variação da amplitude d e mantendo fixo a frequência angular ω do forçamento,
nós mostramos através de simulações numéricas, incluindo planos de parâmetros, trajetórias
do espaço de fase e o maior expoente de Lyapunov, que o forçamento senoidal pode produzir
transições de ordem-caos. Num segundo momento, com a variação dos dois parâmetros de con-
trole do forçamento (d, ω), utilizamos a construção de planos de parâmetros para mostrar que
o forçamento pode produzir transições de ordem-caos e também transições de caos-ordem. Fi-
nalmente pressupomos que, para um sistema composto de três equações diferenciais autônomas
não lineares de primeira ordem é possível manipular a dinâmica do sistema, com a adição do
forçamento senoidal externo em uma das equações do sistema.

Palavras-chave: Dinâmica Não Linear. Caos. Sistemas Dinâmicos. Planos de Parâmetro.
Espaços de Fase.



ABSTRACT

Mathias, Amanda Carolina Changes in the Dynamics of continuous-time Systems on Exter-
nal Forcing. 2013. 59f. Dissertation (Mestrado em Física - Área: Dinâmica Não Linear) -
Universidade do Estado de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Física, Joinville,
2013.

Windows of periodicity are common in chaotic regions of discrete- and continuous-time nonlin-
ear dynamical systems. For example, they appear as disconnected periodic regions embedded in
a large chaotic region, in parameter planes. In this work we examined the changes in the dynam-
ics in some known systems (Lorenz, Rössler and Chua) by the addition of an external sinusoidal
forcing, where each system comprises a set of three first-order nonlinear autonomous differen-
tial equations. Initially, by variation of the amplitude d and keeping fixed the angular frequency
ω of forcing, we show through numerical simulations, including parameter planes, phase-space
trajectories and the largest Lyapunov exponent, that the sinusoidal forcing can produce order-
chaos transitions. And a second time, with the variation in the two control parameters of the
forcing (d, ω), we construct parameter planes to show that the forcing can produce order-chaos
transitions and also of chaos-order transitions. Finally, assuming that for a system modeled by
a set of three first order nonlinear autonomous differential equations it is possible to manipulate
the dynamics of the system, with the addition of external sinusoidal forcing in one of equations
in the system.

Key words: Nonlinear Dynamics. Chaos. Dynamical Systems. Parameter-planes. Phase-
spaces.
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Capítulo 1

Introdução

Um sistema tridimensional não linear autônomo a tempo contínuo pode ser expresso da

seguinte forma

ẋ = f(x, y, z, p),

ẏ = g(x, y, z, p),

ż = h(x, y, z, p),

sendo f , g, h as funções reais, com pelo menos uma não linear, x, y, z as variáveis dinâmicas e

p representa o conjunto de parâmetros de controle.

O estudo realizado neste trabalho consiste em utilizar sistemas dinâmicos tridimen-

sionais não autônomos a tempo contínuo, obtidos através da adição do termo de forçamento

F (t) = d sin(ωt), do lado direito do sinal de igualdade em qualquer uma das equações acima.

O sistema dinâmico tridimensional não autônomo adquirido pela adição do termo senoidal, por

exemplo, na primeira equação acima, é equivalente ao sistema dinâmico quadridimensional
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autônomo dado por

ẋ = f(x, y, z, p) + d sin (v),

ẏ = g(x, y, z, p),

ż = h(x, y, z, p),

v̇ = ω,

onde v = ωt é a quarta variável dinâmica, com d e ω, sendo a amplitude e a frequência angular

da função forçamento senoidal externa, respectivamente.

O uso de forças senoidais externas tem sido relatado em vários trabalhos [2–7, 10, 11,

15,17–20,24,25,27,28]. Em um sistema eletroquímico sob a influência do forçamento externo

observou-se que, através da variação da frequência e amplitude do forçamento externo, ou seja,

a variação dos parâmetros de controle, ocorreu uma alteração na dinâmica oscilatória do sis-

tema. Para valores apropriados dos parâmetros de controle pode-se alterar o comportamento

caótico para estados de período 1, e estados de período 1 foram transformados em estados de

maior periodicidade, por exemplo de período 2 [18, 19]. Em uma rede neural analógica as-

simétrica com atraso de tempo, o controle de caos se deu por meio do forçamento senoidal

externo. Nesse trabalho, foram investigados as características quantitativas das saídas da rede

neural, tais como, o espectro, a dimensão de correlação e o maior expoente de Lyapunov, em

dependência da frequência e amplitude da força externa. E por fim, foi salientado que a força

senoidal externa permite controlar o grau de caos e a produção de transições entre caos-ordem,

ordem-caos, e caos-caos [6]. A sincronização de fase caótica, foi investigada em um modelo

neuronal exibindo um comportamento caótico em resposta a uma força fraca periódica, com

baixa amplitude e elevada frequência [2]. A dinâmica da junção de Josephson desviada (RCL)

sob a influência de forças externas foi estudada para controlar o caos e sincronizar duas junções

idênticas acopladas. A frequência do sinal periódico externo foi utilizada como o parâmetro

de controle para destruir caos em uma junção [11]. O modelo de Kuramoto periodicamente

forçado consiste de uma população infinita de osciladores de fase com frequências intrínsecas

aleatórias, acoplamento global senoidal e forçamento senoidal externo. Esse modelo representa
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uma idealização de muitos fenômenos da física, química e biologia em que a sincronização

mútua compete com a sincronização forçada. Em outras palavras, a população de osciladores

tenta sincronizar com outro oscilador ao mesmo tempo que este tenta bloquear uma unidade

externa. Para este trabalho apresentou-se uma análise completa de bifurcação para um caso es-

pecial em que a dinâmica de dimensão infinita colapsa para um sistema bidimensional [7]. Para

um acoplamento de osciladores sujeitos à uma força senoidal externa, os estados estacionários e

sua estabilidade foram determinadas. Esse sistema de osciladores foi levado para uma unidade

de frequência e produziu ritmos regulares. Se a unidade fosse muito fraca, ou se a frequên-

cia fosse muito diferente da frequência média dos osciladores, o forçamento externo poderia

deixar de levar o sistema e conduzir a ritmos irregulares [3]. Um sistema de osciladores de

fase com acoplamento global repulsivo e forçamento periódico externo passando por uma ro-

tação assíncrona foi considerado. A taxa de sincronização do sistema apresentou flutuações

persistentes que depende dos parâmetros e distribuições de fase inicial [5]. Ondas em espiral

submetidas a uma força periódica externa exibem uma dinâmica espaço-temporal muito rica,

incluindo atratores de ressonância. A modulação periódica da excitabilidade foi diretamente

descrita pela dependência temporal dos parâmetros. Além disso, quando se forçou a espiral

com uma frequência maior do que a sua frequência intrínseca, outro ramo da espiral sinuoso

com propriedades diferentes foi observado qualitativamente [27].

Efeitos de excitação periódica também foram relatados em alguns modelos conhecidos,

sendo eles, sistemas de Lorenz, Rössler e Chua. No sistema de Lorenz sob a influência do força-

mento senoidal, expoentes de Lyapunov, diagramas de bifurcação e seções de Poincaré foram

utilizados para analisar hipercaos e controle de hipercaos. Através das simulações numéri-

cas, verificou-se que o forçamento senoidal não só suprime o comportamento original caótico

para uma órbita periódica, mas também gera hipercaos em alguns intervalos de parâmetros

[25]. Para representar o sistema de Lorenz, um circuito análogo ao sistema foi elaborado para

demonstrar experimentalmente que sincronização de fase caótica não pode ser alcançada ao

adicionar a função de forçamento senoidal na equação z do sistema [20]. Para o sistema de

Rössler, verificou-se que uma órbita periódica iria conduzir para pulsos periódicos fracos com

uma frequência perto da frequência natural de oscilação, ao adicionar uma força agindo sobre a
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equação y do sistema. O atrator estranho também foi levado, em média, para pequenos pulsos

perto do pico de frequência na banda larga do espectro de potência do atrator [24]. Para o

mesmo sistema, o de Rössler, mas agora o termo de forçamento adicionado na equação x do

sistema, pode-se observar novas estruturas de bifurcação. Foi apresentado um estudo especifi-

cado dos fenômenos de bifurcação que podem surgir em um sistema multi-dimensional através

da interação de um processo de duplicação de período com os mecanismos de sincronização

[15, 28]. Para um sistema de Rössler modificado e perante uma força senoidal externa agindo

sobre a equação y do sistema, demontrou-se numericamente o comportamento de ressonância

estocástica semelhante ao de um sistema oscilatório caótico determinístico. Esse comporta-

mento de ressonância estocástica é explicado por uma crise de fronteira que depende de dois

parâmetros de bifurcação [4]. Para o sistema de Chua com a implementação de um forçamento

externo, verificou-se uma grande mudança do comportamento dinâmico que não são observa-

dos no circuito de Chua padrão [10]. Em outro trabalho, sob a ação do forçamento no sistema

de Chua, este circuito apresenta uma grande variedade de sequências de bifurcação, incluindo

duplicação de período, adição de período e janelas em regime caótico. Além disso, uma clas-

sificação de atratores presentes em um dos planos de parâmetro que considera a frequência e a

amplitude do forçamento, foram relatados na Ref. [17].

O intuito deste trabalho é averiguar transições de ordem-caos e caos-ordem nos modelos

de Lorenz, Rössler e Chua, ao adicionarmos o termo de forçamento senoidal externo em qual-

quer uma das equações diferenciais desses sistemas. Para analisarmos a mudança na dinâmica

dos sistemas foram construídos planos de parâmetros, diagramas de fases e espaços de fase.

As simulações numéricas foram computadas com linguagem de programação FORTRAN, e o

integrador dotado para apurar tais sistemas foi o Runge-Kutta de quarta ordem, com passo fixo.

As figuras plotadas foram executadas com o auxílio dos programas Gnuplot e Xmgrace.

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos. No Capítulo 1 temos a introdução

deste trabalho, na qual apresentamos alguns artigos em que foram empregados um termo de

forçamento externo em determinados sistemas. No Capítulo 2 um estudo detalhado dos sis-

temas Lorenz, Rössler e Chua sob a influência do forçamento senoidal externo é exposto. Os
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resultados adquiridos exibem a destruição de periodicidade em regiões consideradas dos planos

de parâmetros ao variarmos a amplitude do forçamento senoidal com frequência fixa. Para

verificarmos a destruição das janelas periódicas foram escolhidos pontos períodicos de cada

sistema não forçado e observamos que conforme variamos a amplitude do forçamento o atra-

tor periódico torna-se caótico. No Capítulo 3 mostramos a mudança na dinâmica dos sistemas

ao variarmos os parâmetros de controle ω e d, a frequência e a amplitude do forçamento, res-

pectivamente. Basicamente escolhemos dois pontos, um periódico e outro caótico, do plano

de parâmetro dos sistemas não forçados e plotamos os planos de parâmetros (ω, d) para verifi-

carmos as transições de caos-ordem e ordem-caos. Apresentamos também, que o forçamento

senoidal pode gerar hipercaos nos sistemas. No Capítulo 4 expomos as discusões dos resultados

e as considerações finais da pesquisa.



Capítulo 2

Destruição da Periodicidade em Sistemas

Dinâmicos a Tempo Contínuo sob

Forçamento Externo

Neste capítulo são apresentados os estudos da dinâmica dos sistemas de Lorenz, Rössler

e Chua, com a adição do termo de forçamento senoidal em uma das equações diferenciais

dos sistemas. Para cada sistema foram escolhidos dois parâmetros de bifurcação, e que foram

adotados para construir os planos de parâmetro para os valores da amplitude do forçamento

aumentando a partir do zero. Adicionalmente usamos espaços de fase para a caracterização dos

estados destes sistemas.
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2.1 Sistema tipo Lorenz forçado senoidalmente

O sistema de Lorenz [16], consiste num modelo simplificado do comportamento da

atmosfera. Seu sistema de equações é definido por

Ẋ = −σX + σY,

Ẏ = −XZ + rX − aY, (2.1)

Ż = XY +−bZ,

onde as variáveis X , Y e Z são proporcionais a intensidade do fluxo de convecção, a diferença

de temperatura entre as correntes ascendentes e descendentes, e a distribuição de temperatura

vertical, respectivamente. Os parâmetros σ e r referem-se aos números de Prandtl e de Rayleigh.

E a e b são constantes maiores que zero.

Nesta pesquisa trabalhamos com o sistema tipo Lorenz [26], com a = 0 em (2.1) e

descrito pelo conjunto de equações diferenciais dado por

ẋ = σ(y − x),

ẏ = rx− xz + d sin (ωt), (2.2)

ż = −bz + xy,

sendo x, y, z as variáveis dinâmicas e d sin(ωt) o forçamento externo aplicado.

O parâmetro b e a frequência angular ω do forçamento senoidal são mantidos fixos em

b = 1, 0 e ω = 0, 5, enquanto os parâmetros σ e r são utilizados como parâmetros de bifurcação.

Isto significa que σ e r são os parâmetros que variam simultaneamente com d aumentando a par-

tir do zero.

Para analisarmos o comportamento dinâmico de cada ponto no sistema, construímos

planos de parâmetros para o expoente de Lyapunov. O plano de parâmetro é uma seção do

espaço de parâmetros tridimensional, em que duas dimensões são caracterizadas pela variação
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de dois parâmetros, e a terceira dimensão, no nosso caso, é a magnitude do expoente de Lya-

punov, representado por um gradiente de cores. A variação de cores permite verificarmos onde

o sistema apresenta regiões de pontos fixos, regiões periódicas e regiões caóticas.

Os planos de parâmetros expostos neste trabalho, foram obtidos por meio do cálculo do

maior expoente de Lyapunov, em uma malha de 500 × 500 pontos equidistantes para cada par

de parâmetros. O integrador empregado foi o Runge-Kutta de quarta ordem com passo fixo de

integração igual a 10−3, e foram considerados 5 × 105 passos para computar o maior expoente

de Lyapunov. As condições iniciais para (x0, y0, z0, v0) foram estabelecidas para cada sistema,

e para cada incremento do valor dos parâmetros usamos o último valor de (x, y, z, v) como

novas condições iniciais para determinar o próximo expoente. Para a construção dos planos de

parâmetros foi utilizado o Gnuplot.

O expoente de Lyapunov trata-se de uma grandeza pela qual podemos quantificar a

existência de uma taxa de divergência entre trajetórias que sofreram dependência de forma

sensível nas condições iniciais aplicadas [12]. Desta forma, considerando um sistema n di-

mensional, em que existe uma hiperesfera de condições iniciais centrada num ponto ~x(t0).

Conforme a evolução do tempo, o volume de condições iniciais se altera. Assumindo que, ao

longo da j−ésima dimensão (j = 1, ..., n), o raio inicial dj(t0) tem variado exponencialmente

com o tempo, de maneira que a relação entre dj(t0) e o valor correspondente no instante t, dado

por dj(t), temos que

dj(t) = dj(t0)e
λj(t−t0), j = 1, 2, ...n, t ≥ t0

assim podemos escrever que

λj =
ln[dj(t)/dj(t0)]

t− t0
,
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onde os λj são chamados de expoentes de Lyapunov.

Para um instante t > t0, o volume V (t) da hiperesfera deve ser proporcional ao produto

das distâncias dj(t), ou seja:

V (t) ∝
n∏

j=1

dj(t) = V (t0)e
t−t0

∑n
j=1 λj

sendo V (t0) o volume inicial em t0.

Para uma órbita periódica, a distância entre duas condições iniciais vizinhas se mantém

em média invariável, dessa maneira o expoente de Lyapunov agregado a esta direção é nulo. Já

nas direções perpendiculares ao atrator periódico, há contração de volume no espaço de fase,

assim os expoentes de Lyapunov correspondentes a essas direções são negativos.

O comportamento caótico é caracterizado pelo afastamento exponencial das trajetórias

vizinhas. Neste caso, há ao menos um expoente de Lyapunov maior que zero, o que implica

dependência sensível nas condições iniciais e a existência de um atrator caótico, no espaço de

fase [1].

Para um sistema de N dimensões existem N expoentes de Lyapunov (λ1, λ2, . . . , λN ),

aos quais podemos associar os seguintes tipos de atratores:

- ponto de equilíbrio: tem-se λ1, λ2, . . ., λN < 0, já que o volume de condições iniciais

deve se contrair ao longo das N direções do espaço de fases, a fim de que a trajetória

convirja para o ponto;

- ponto periódico ou ciclo-limite: tem-se necessariamente um expoente nulo e os outros

negativos, ou seja, λ1 = 0, λ2, . . ., λN < 0 sendo que o expoente nulo corresponde à
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direção ao longo da órbita fechada;

- torus: tem-se pelo menos dois expoentes nulos e os outros negativos, ou seja, λ1, λ2 = 0,

λ3, . . ., λN < 0 de modo que a trajetória atratora situa-se sobre uma superfície, no qual

podemos encontrar um comportamento quase periódico;

- atrator caótico ou estranho: tem-se λ1 > 0, λ2 = 0, λ3, . . ., λN < 0. Um expoente deve

ser positivo para que exista dependência sensível nas condições iniciais, o outro deve ser

nulo, e o restante deve ser negativo. Nos casos onde temos pelo menos dois expoentes

positivos, existe a ocorrência de regiões hipercaóticas.

Os planos de parâmetros (σ, r) do sistema (2.2) são mostrados na Fig. 2.1. Para cada

uma das possíveis combinações de σ e r, consideramos a condição inicial (x0, y0, z0, v0) =

(0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 4). As cores nos painéis da Fig. 2.1 estão associadas à magnitude do maior

expoente de Lyapunov: branco para expoentes negativos, preto para os expoentes nulos, e ver-

melho para expoentes mais positivos.

Como mostrado na Fig. 2.1, o plano de parâmetros do sistema tipo Lorenz não forçado

(d = 0), contém várias janelas periódicas em preto, imersas na região caótica amarelo-vermelho.

Essas janelas são usualmente exibidas em um diagrama de bifurcação como mostrado na Fig. 2.2,

que considera o máximo local da variável x, representada por xm, em função do parâmetro σ. A

Fig. 2.2 apresenta as janelas periódicas com dois diferentes períodos, onde duas dessas janelas

tem comportamento de período 2, e enquanto uma janela tem comportamento de período 3.

Em todas as janelas periódicas a rota para o caos é via bifurcações de duplicação de período,

ambos para o lado direito e para o lado esquerdo. O diagrama de bifurcações foi construído

considerando pontos ao longo da diagonal secundária r = −28, 6σ + 1836, 8 do painel d = 0

relacionado com o sistema tipo Lorenz não forçado da Fig. 2.1. Para a construção do diagrama

utilizamos como condição inicial (x0, y0, z0, v0) = (0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 4), e dividimos o eixo do

parâmetro σ em 103 intervalos iguais. Para esse diagrama de bifurcação foram plotados 50 pon-

tos para cada valor do parâmetro σ.

O diagrama de bifurcação é um técnica para estudar que modificação pode ocasionar
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no sistema, a variação de um parâmetro de controle por uma de suas variáveis. Representa de

forma gráfica, o comportamento qualitativo das órbitas, onde são plotados os pontos de máximo

para os quais o sistema converge após determinado tempo com a variação do parâmetro. Estes

pontos podem ser pontos fixos, órbitas periódicas ou órbitas caóticas para o qual o sistema é

atraído [13].

Figura 2.1: Planos de parâmetro (σ, r) do sistema (2.2), para b = 1, 0, ω = 0, 5, e cinco valores da
amplitude d, escritos em cada painel. As cores nos painéis estão associadas com a magnitude do maior
expoente de Lyapunov, preto para zero e vermelho para o mais positivo.

Os painéis da Fig. 2.1 fornecem uma visão geral da dinâmica do sistema (2.2) no plano
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de parâmetros (σ, r), como uma função da amplitude do forçamento d, para d = 0, 1, 2, 3, 4.

Desta forma, pode ser visto o efeito do forçamento periódico externo sobre o sistema tipo

Lorenz, se olharmos ao todo o conjunto de painéis. Para d = 0, o caso não forçado, várias

janelas de periodicidade estão presentes na região caótica, sendo as mais notáveis numeradas.

Conforme d é aumentado a partir de zero, as figuras começam a mudar com a ação da pertubação

senoidal, que atua como um agente capaz de fazer acontecer uma transição de ordem-caos no

sistema. Isto pode ser visto quando d = 1 a forma de arco de período 2 em preto do painel

d = 0 foi totalmente removido, sendo substituída por uma região caótica em vermelho. Para

d = 2, observa-se o total desaparecimento de algumas listras pretas periódicas, e também, o

estreitamento da faixa preta no canto esquerdo superior apresentados no painel d = 0. E com o

aumento da amplitude d, a listra diminui mais ainda (d = 3), até o total desaparecimento para

d = 4.

Figura 2.2: Diagrama de bifurcação para pontos ao longo da diagonal secundária r = −28, 6σ+1836, 8
do painel d = 0 da Fig. 2.1.
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Para verificarmos o efeito do forçamento periódico externo sobre um atrator periódico do

sistema tipo Lorenz não forçado, consideramos o ponto P apresentado nos planos de parâmetro

da Fig. 2.1, cujas coordenadas são σ = 39 e r = 743. As trajetórias do espaço de fase, ou seja

os atratores, mostram a evolução do atrator periódico do sistema (2.2) quando a amplitude do

forçamento externo aumenta a partir do zero, na Fig. 2.3.
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Figura 2.3: Atratores gerados pelo sistema (2.2) com (σ, r) = (39, 743), para b = 1, 0 e ω = 0, 5.
(a) Sistema periódico não forçado para d = 0. (b) Sistema periódico forçado para d = 1. (c) Sistema
periódico forçado para d = 2. (d) Sistema periódico forçado para d = 3. (e) Sistema caótico forçado
para d = 4.
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Para a construção dos atratores, o sistema (2.2) foi integrado utilizando o algoritmo

Runge-Kutta de quarta ordem com passo igual a 10−3, considerando 5× 105 passos, dos quais

foram plotados os últimos 65000 pontos, e a condição inicial foi (0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 4).

Um atrator é um conjunto invariante no espaço de fase, para o qual órbitas próximas

convergem depois de um tempo suficientemente longo. O conjunto completo de condições ini-

ciais que convergem para um dado atrator é sua bacia de atração [13].

Os painéis (b) a (d) da Fig. 2.3, equivalem ao ponto P do sistema tipo Lorenz periódico

forçado para d = 1, 2, 3 da Fig. 2.1, e o painel (e) corresponde ao sistema tipo Lorenz forçado

caótico para d = 4. Com a aplicação do forçamento eliminamos o atrator periódico, cujo maior

expoente de Lyapunov era nulo, nos painéis (a) a (d), sendo substituído agora por um atrator

caótico, de expoente de Lyapunov igual a 2, 60, no painel (e).

Portanto, pela variação da amplitude do forçamento senoidal externo com frequência

angular constante, vimos que é possível destruir janelas periódicas embutidas em uma região

caótica do plano de parâmetro (σ, r) do sistema tipo Lorenz. Este processo pode ser visto como

uma técnica para eliminar janelas periódicas de regiões caóticas em planos de parâmetro (σ, r)

do sistema tipo Lorenz, obtido fazendo d = 0 no sistema (2.2).

2.2 Sistema de Rössler forçado senoidalmente

O sistema de Rössler [22], é uma simplificação do sistema de Lorenz. Esse modelo, em

primeiro momento, foi apresentado com parâmetros fixos, sendo a, b = 0, 2 e c = 5, 7, e dado

pelo conjunto de equações diferenciais representado abaixo

ẋ = −(y + z),

ẏ = x+ 0, 2y,

ż = 0, 2 + z(x− 5, 7),
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Neste trabalho consideramos o sistema de Rössler periodicamente forçado dado por

ẋ = −(y + z) + d sin (ωt),

ẏ = x+ ay, (2.3)

ż = b+ z(x− c),

sendo x, y, z as variáveis dinâmicas do modelo de Rössler e d sin(ωt) é o forçamento externo

aplicado.

O parâmetro b e a frequência angular ω do forçamento senoidal são mantidos fixos em

b = 0, 4 e ω = 0, 5, enquanto os parâmetros a e c são utilizados como parâmetros de bifur-

cação. Isto significa que a e c são os parâmetros que variam simultaneamente, e são utilizados

para construir os planos de parâmetro para os valores de d aumentando a partir do zero.

Novamente o comportamento da dinâmica de cada ponto dos planos parâmetros é de-

terminado através de estimativas numéricas do maior expoente de Lyapunov. Os planos de

parâmetros (a, c) do sistema (2.3) são mostrados na Fig. 2.4. Para cada uma das possíveis

combinações de a e c, consideramos a condição inicial (x0, y0, z0, v0) = (2, 0, 3, 1, 4, 3, 4, 4) e

utilizamos procedimentos similares aos usados para gerar os planos de parâmetros da Fig. 2.1.

Na Fig. 2.4, o plano de parâmetros do sistema de Rössler não forçado (d = 0), contém

várias janelas periódicas em preto, imersas na região caótica amarelo-vermelho. Essas janelas

são frequentemente exibidas em um diagrama de bifurcação como mostrado na Fig. 2.5, que

considera o máximo local da variável x, representada por xm, em função do parâmetro a. A

Fig. 2.5 apresenta as janelas periódicas com dois diferentes períodos, onde uma dessas janelas

tem comportamento de período 2, e enquanto a outra janela tem comportamento de período 3.

Nas janelas periódicas a rota para o caos é via bifurcações tangente e de duplicação de período.

O diagrama de bifurcação foi construído considerando pontos ao longo da linha horizontal

c = 29 do painel d = 0 relacionado com o sistema Rössler não forçado da Fig. 2.4. Para a con-
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Figura 2.4: Planos de parâmetro (a, c) do sistema (2.3), para b = 0, 4, ω = 0, 5, e seis valores da
amplitude d, escritos em cada painel. As cores nos painéis estão associadas com a magnitude do maior
expoente de Lyapunov, preto para zero e vermelho para o mais positivo.

strução deste diagrama utilizamos como condição inicial (x0, y0, z0, v0) = (2, 0, 3, 1, 4, 3, 4, 4),

e dividimos o eixo do parâmetro a em 103 intervalos iguais. Para esse diagrama de bifurcação

foi plotado 50 pontos para cada valor do parâmetro a.

Os painéis da Fig. 2.4 fornecem uma visão geral da dinâmica do sistema (2.3) no plano

de parâmetro (a, c), como uma função da amplitude do forçamento d, para d = 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Desta forma, pode ser visto o efeito do forçamento periódico externo sobre o sistema de Rössler,
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Figura 2.5: Diagrama de bifurcação para pontos ao longo da linha horizontal c = 29 do painel d = 0 da
Fig. 2.4.

se olharmos ao todo o conjunto de painéis. Para d = 0, o caso não forçado, várias janelas de

periodicidade estão presentes na região caótica, sendo as mais proeminentes numeradas. Como

d é aumentado a partir de zero, as figuras começam a mudar com a ação da pertubação senoidal,

que atua como um agente capaz de fazer acontecer uma transição de ordem-caos no sistema.

Isto pode ser visto que quando d = 2 a estrutura de período 3 em preto do painel d = 0 foi

totalmente removida, sendo substituída por uma região caótica em vermelho. Como a ampli-

tude d é aumentada mais ainda, outras estruturas do painel d = 0 vão desaparecendo, até que

completamente todas somem (d = 5).

Da mesma maneira que na seção anterior, averiguamos o efeito do forçamento periódico

externo sobre um atrator periódico do sistema de Rössler não forçado, agora nós consideramos

o ponto R apresentado nos planos de parâmetro da Fig. 2.4, cujas coordenadas são a = 0, 25

e c = 29. As trajetórias do espaço de fase, ou seja os atratores, mostram a evolução do atrator
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periódico do sistema (2.3) quando a amplitude do forçamento externo aumenta a partir do zero,

na Fig. 2.6.
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Figura 2.6: Atratores gerados pelo sistema (2.3) com (a, c) = (0, 25, 29), para b = 0, 4 e ω = 0, 5. (a)
Sistema periódico não forçado para d = 0. (b) Sistema caótico forçado para d = 1. (c) Sistema caótico
forçado para d = 2. (d) Sistema caótico forçado para d = 3. (e) Sistema caótico forçado para d = 4. (f)
Sistema caótico forçado para d = 5.

Para a construção dos atratores do sistema (2.3), utilizamos procedimentos similares

aos usados para gerar os atratores do sistema tipo Lorenz, da Fig. 2.3, dos quais foram plotados

os últimos 65000 pontos, e a inicialização de (x0, y0, z0, v0) foi (2, 0, 3, 1, 4, 3, 4, 4).
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O painel (a) da Fig. 2.6, corresponde ao ponto R do sistema de Rössler periódico não

forçado para d = 0 da Fig. 2.4, e os painéis de (b) a (f) correspondem ao sistema de Rössler

caótico forçado para d = 1, 2, 3, 4 e 5. Com a aplicação do forçamento eliminamos o atra-

tor periódico, cujo expoente de Lyapunov era nulo, no painel (a), sendo substituído agora por

um atrator caótico, de expoente de Lyapunov igual a 0, 14; 0, 18; 0, 14; 0, 16 e 0, 16, respectiva-

mente, para d = 1, 2, 3, 4 e 5. No entanto, pode-se observar que desta vez o forçamento não

produziu uma mudança na aparência geral do atrator caótico do sistema de Rössler não forçado.

Assim, como mostrado na Seç. 2.1 para o sistema tipo Lorenz, nesta seção nós mostramos

que janelas periódicas imersas na região cáotica do plano de parâmetro (a, c) do sistema de

Rössler podem ser destruídas usando uma excitação periódica externa. E como consequência,

uma região contínua de caos emerge no plano de parâmetro (a, c) do sistema (2.3) sem ausência

de janelas periódicas.

2.3 Sistema de Chua forçado senoidalmente

O sistema de Chua é muito conhecido, principalmente por se tratar do primeiro sistema

dinâmico real, um circuito elétrico, capaz de produzir fenômenos caóticos em laboratório. Este

circuito é composto por 4 componentes lineares, sendo 2 capacitores, 1 indutor, 1 resistor e 1

componente não-linear chamado de diodo de Chua, sendo este responsável pela não linearidade.

As equações que conduzem o sistema são

ẋ = α(y − g(x)),

ẏ = x− y + z,

ż = −βy − γz + d sin (ωt),

sendo as variáveis x e y as tensões dos capacitores, a variável z a corrente através do indutor, e

α, β e γ os parâmetros deste sistema. A não linearidade do diodo de Chua é representada pelo

polinômio cúbico g(x) = ax3 + (1 + c)x, onde a e c são constantes [14].
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Neste trabalho utilizamos o sistema de Chua periodicamente forçado [8] representado

pelas seguintes equações diferenciais

ẋ = α(y − ax3 − (1 + c)x),

ẏ = x− y + z, (2.4)

ż = −βy − γz + d sin (ωt),

onde x, y, z são as variáveis dinâmicas do modelo de Chua e d sin(ωt) é o forçamento externo

aplicado.

O parâmetro γ e a frequência angular ω do forçamento senoidal são mantidos fixos em

γ = 0, 4 e ω = 0, 5, e as constantes são fixadas em a = 0, 03 e c = −1, 2, enquanto os

parâmetros α e β são utilizados como parâmetros de bifurcação. Isto significa que α e β são

os parâmetros que variam simultaneamente, e são usados para construir os planos de parâmetro

para os valores de d aumentando a partir do zero.

O comportamento da dinâmica de cada ponto dos planos de parâmetros é determinado

novamente através de estimativas numéricas do maior expoente de Lyapunov. Os planos de

parâmetros (α, β) do sistema (2.4) são mostrados na Fig. 2.7. Para cada uma das possíveis

combinações de α e β, consideramos a condição inicial (x0, y0, z0, v0) = (0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 4) e

utilizamos procedimentos similares aos usados para gerar os planos de parâmetros das Figs. 2.1

e 2.4.

Na Fig. 2.7, o plano de parâmetro do sistema de Chua não forçado (d = 0), contém

várias janelas periódicas em preto, imersas na região caótica amarelo-vermelho. Desta vez,

diferentemente dos sistemas das Seç. 2.1 e 2.2, as estruturas periódicas estão alinhadas ao

longo da linha vermelha β = 2, 7α − 26, 5 sobre o painel d = 0 da Fig. 2.7. Estas estruturas

se organizam em cascata de bifurcação por adição de período 2, sendo · · · → 13 → 15 →

17 → 19 → . . . [23]. Este comportamento pode ser confirmado pelo diagrama de bifurcação
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Figura 2.7: Planos de parâmetro (α, β) do sistema (2.4), para α = 0, 4, ω = 0, 5, a = 0, 03 e c = −1, 2
e seis valores da amplitude d, escritos em cada painel. As cores nos painéis estão associadas com a
magnitude do maior expoente de Lyapunov, preto para zero e vermelho para o mais positivo.

da Fig. 2.8, que considera pontos ao longo da linha β = 2, 7α − 26, 5 sobre o painel d = 0 da

Fig. 2.7, e como pode ser visto as janelas periódicas correspondem a formação do tipo adição de

período. E desta vez foi preferível construir o diagrama de bifurcação considerando o número

do máximo local da variável y, representada por ym, em função do parâmetro α, em vez do

máximo local da variável x. Para a construção deste diagrama utilizamos como condição inicial

(x0, y0, z0, v0) = (0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 4), e dividimos o eixo do parâmetro α em 103 intervalos

iguais. Para esse diagrama de bifurcação foram plotado 50 pontos para cada valor do parâmetro
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α.

Figura 2.8: Diagrama de bifurcação para pontos ao longo da linha vermelha β = 2, 7α− 26, 5 do painel
d = 0 da Fig. 2.7.

Os painéis da Fig. 2.7 fornecem uma visão geral da dinâmica do sistema (2.4) no plano

de parâmetro (α, β), como uma função da amplitude do forçamento d, para d = 0; 0, 2; 0, 6; 1, 0;

1, 2 e 1, 6. Desta forma, pode ser visto o efeito do forçamento periódico externo sobre o sistema

de Chua. Para d = 0, que corresponde ao caso não forçado, nós podemos observar várias lis-

tras periódicas em preto embutidas na mesma região caótica que as estruturas auto-organizadas.

Como d é aumentado a partir do zero, uma transição de ordem-caos ocorre no sistema de Chua

forçado. Quando d = 0, 2 as listras periódicas do painel d = 0 foram totalmente removidas,

mas ainda restam vestígios das estruturas periódicas auto-organizadas. Como a amplitude d é

aumentada mais ainda, esses vestígios são cada vez menos notáveis, como pode ser visto nos

painéis d = 0, 6; 1, 0 e 1, 2 na Fig. 2.7. Finalmente, quando d = 1, 6 as estruturas periódicas

auto-organizadas desapareceram quase interiramente. De fato, continua a aparecer uma estru-

tura periódica na parte central do painel d = 1, 6 da Fig. 2.7.

Finalmente, seguindo as Seçs. 2.1 e 2.2, respectivamente, para os sistemas tipo Lorenz e
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o sistema de Rössler, também neste caso nós investigamos a influência do forçamento periódico

externo sobre um atrator periódico do sistema de Chua não forçado. Com este propósito, nós

consideramos o ponto Q apresentado nos planos de parâmetro da Fig. 2.7, cujas coordenadas

são α = 40, 3034 e β = 84, 1534. As trajetórias do espaço de fase, ou seja os atratores, mostram

a evolução do atrator periódico do sistema (2.4) quando a amplitude do forçamento externo au-

menta a partir do zero, na Fig. 2.9.
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Figura 2.9: Atratores gerados pelo sistema (2.4) com (α = 40, 3034, β = 84, 1534), para γ = 0, 4,
ω = 0, 5, a = 0, 03 e c = −1, 2. (a) Sistema periódico não forçado para d = 0. (b) Sistema periódico
forçado para d = 0, 2. (c) Sistema caótico forçado para d = 0, 6. (d) Sistema caótico forçado para
d = 1, 0. (e) Sistema caótico forçado para d = 1, 2. (f) Sistema caótico forçado para d = 1, 6.
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Para a construção dos atratores do sistema (2.4), utilizamos procedimentos similares

aos usados para gerar os atratores dos sistemas tipo Lorenz e Rössler, 2.3 e 2.6 respectiva-

mente, dos quais foram plotados os últimos 65000 pontos, e a inicialização de (x0, y0, z0, v0)

foi (0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 4).

O painel (b) da Fig. 2.9, corresponde ao ponto Q do sistema de Chua periódico forçado

para d = 0, 2 da Fig. 2.7, e os painéis de (c) a (f) correspondem ao sistema de Chua caótico

forçado para d = 0, 6; 1, 0; 1, 2 e 1, 6. Com a aplicação do forçamento eliminamos o atrator

periódico, cujo expoente de Lyapunov era nulo, nos painéis (a) e (b), sendo substituído agora

por um atrator caótico, de expoente de Lyapunov igual a 0, 76; 0, 65; 0, 50 e 0, 73, respectiva-

mente, para d = 0, 6; 1, 0; 1, 2 e 1, 6. Desta vez, pode ser visto que o forçamento não produziu

uma mudança na aparência geral do atrator caótico do sistema de Chua não forçado, uma vez

que todos os atratores caóticos do sistema de Chua forçados nos painéis (c) a (f) da Fig. 2.9

lembram o atrator caótico de dupla volta do sistema de Chua.

Este é um terceiro exemplo de sistema, em que as estruturas periódicas imersas em

uma região caótica do plano de parâmetro, são substituídas por estruturas caóticas, quando a

amplitude de um forçamento senoidal com frequência angular fixa é variada. Portanto, como

mostrado nas Seç 2.1 para um sistema tipo Lorenz, e na Seç. 2.2 para o Sistema de Rössler,

na seção presente mostrou-se que as janelas periódicas imersas numa região caótica do plano

de parâmetro do sistema de Chua podem ser destruídas utilizando uma força externa periódica,

resultando assim, uma região contínua de caos.



Capítulo 3

Mudanças na Dinâmica dos Sistemas de

Lorenz, Rössler e Chua sob um

Forçamento Externo

Neste capítulo serão mostrados os resultados obtidos através de métodos computacionais

para os sistemas de Lorenz, Rössler e Chua sob ação do forçamento senoidal externo nos sis-

temas originalmente periódicos e caóticos, com a variação da amplitude e da frequência angular.

O comportamento dinâmico dos sistemas são estudados com o uso das ferramentas de planos

de parâmetro, diagrama de bifurcação e transformadas de Fourier.

A construção das figuras dos planos de parâmetros foi obtida pela combinação das vari-

ações dos parâmetros de controle ω e d e a representação gráfica do maior expoente de Lya-

punov. Para cada plano de parâmetro os expoentes de Lyapunov foram obtidos considerando a

discretização destes em uma malha de 500× 500 pontos equidistantes. O integrador numérico

utilizado foi o Runge-Kutta de quarta ordem, com passo fixo igual a 10−3 e um tempo de inte-

gração de 5 × 105 iterações para o cálculo dos expoentes de Lyapunov. As condições iniciais

de (x0, y0, z0, v0) foram estabelecidas para cada sistema, e para cada incremento do valor dos

parâmetros usamos o último valor de (x, y, z, v) como novas condições iniciais para determinar

o próximo expoente, isso significa que seguimos o atrator.
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O gradiente de cores usado em cada figura está associado à magnitude do maior ex-

poente de Lyapunov. Para os planos de parâmetro do maior expoente de Lyapunov a cor branco

está associado a expoentes negativos (regiões de ponto fixo), preto aos expoentes nulos (regiões

periódicas), e o vermelho aos expoentes mais positivos (regiões caóticas). Nos sistemas em

que encontramos regiões de hipercaos, e construímos planos de parâmetros do segundo maior

expoente de Lyapunov, o gradiente de cores utilizados será branco para expoentes negativos,

preto para expoentes nulos e a variação de vermelho para expoentes positivos.

Os diagramas de bifurcação foram plotados da observação do valor máximo de algumas

variáveis em função de seus parâmetros. O integrador numérico também foi o Runge-Kutta de

quarta ordem com passo fixo de 10−3 e sobre as mesmas condições iniciais de cada sistema,

utilizadas nos planos de parâmetros.

3.1 Sistema de Lorenz forçado senoidalmente

Para análise do comportamento dinâmico do sistema de Lorenz para os parâmetros ω×d,

utilizamos o mesmo conjunto de equações do sistema (2.2) do Cap. 2. Desta vez estivemos

interessados em investigar a dinâmica do modelo com ω e d como parâmetros de bifurcação.

Desta forma, construímos os planos de parâmetros, diagramas de bifurcação e a transformada

de Fourier, utilizando como condições iniciais (x0, y0, z0, v0) = (0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 4).

O plano de parâmetro da Fig. 3.1 mostra uma visão geral do comportamento dinâmico

do sistema em função do parâmetro r pelo parâmetro σ, com b = 1, 0, ω = 0, 5 e d = 0. Pode-

mos observar nesse plano de parâmetro várias regiões de periodicidade (em preto), imersas em

uma região caótica (em amarelo-vermelho).

Para verificarmos o efeito do forçamento senoidal externo sobre o sistema de Lorenz

caótico, nós consideramos agora o ponto T da Fig. 3.1, para σ = 39, 0 e r = 700, 0. A Fig. 3.2

mostra um plano de parâmetro (ω, d) desse sistema. Como pode ser visto claramente no painel,

ao variarmos simultaneamente a frequência angular e a amplitude do forçamento, estados caóti-
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Figura 3.1: Regiões e cores do plano de parâmetro (σ, r) do sistema (2.2), para b = 1, 0, ω = 0, 5 e
d = 0, correspondem ao sistema de Lorenz não forçado. As cores nos painéis estão associadas com a
magnitude do maior expoente de Lyapunov, preto para zero e vermelho para o mais positivo.

cos foram convertidos em estados periódicos. Assim, um forçamento periódico externo com

parâmetros de controle ω e d adequados permitiu-nos alcançar destruição de caos em um sis-

tema de Lorenz caótico, produzindo várias transições de caos-ordem no plano de parâmetro

(ω, d).

A Fig. 3.2 tem uma linha reta em vermelho sobre a qual construímos um diagrama de

bifurcação, apresentado na Fig. 3.3, para a variável x entre os valores de 0 ≤ ω ≤ 40. Esse

diagrama de bifurcação foi construído considerando pontos ao longo da linha d = 20, que leva

em conta o máximo local da variável x, representada por xm, em função do parâmetro ω. A fim

de determinarmos o menor período em cada uma das janelas de periodicidade que aparecem

nas Figs. 3.2 e 3.3, nós produzimos um número maior de ampliações em determinadas regiões,

que incluem as janelas de periodicidade da Fig. 3.3. Através dessas ampliações pudemos citar

o número do menor período detectado nas janelas de periodicidade. E então podemos obser-

var que no sistema de Lorenz caótico forçado, existem três estruturas com comportamento de
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Figura 3.2: Regiões e cores do plano de parâmetro (ω, d) do sistema (2.2), para σ = 39, 0 e r =
700, 0, correspondem ao sistema de Lorenz caótico forçado. As cores nos painéis estão associadas com
a magnitude do maior expoente de Lyapunov, preto para zero e vermelho para o mais positivo.

período 3, sendo que cada estrutura periódica está separada da outra pela região caótica.

Em seguida, nós investigamos o efeito do forçamento senoidal externo sobre um sistema

de Lorenz periódico, cujas coordenadas são σ = 39, 0 e r = 743, 0, que correspondem ao ponto

P , no plano de parâmetro da Fig. 3.1. A Fig. 3.4 mostra o plano de parâmetro (ω, d) desse

sistema, indicando que sob a influência do forçamento senoidal externo, mudanças do estado

periódico para o estado caótico podem ser alcançadas. Como a amplitude d é aumentada a partir

do zero, independentemente do valor da frequência angular ω, o efeito do forçamento senoidal

externo começa a ser notado, persistindo até em ω ≈ 96. Existe uma frequência angular em

torno de ω ≈ 96, a partir do qual o efeito da ação do forçamento não é mais sentido, e o sistema

forçado permanece no seu estado original, ou seja, de período 3.

Analisamos também a evolução temporal da variável y e a distribuição da frequência

para o sistema de Lorenz, caracterizado pelos parâmetros σ = 39, 0 e r = 743, 0, correspon-
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Figura 3.3: Diagrama de bifurcação para pontos ao longo da linha reta em vermelho (d = 20) no painel
da Fig. 3.2. Os números referem-se ao menor período de cada janela de periodicidade.

dendo ao ponto P da Fig. 3.1. Na Fig. 3.5(a) podemos observar que os máximos da variável

y se repetem no intervalo de tempo T ≈ 0, 85, onde T entende-se como sendo o tempo para

uma órbita completa sobre o atrator. Já na Fig. 3.5(b) podemos ver a frequência fundamental f0

desse sistema e seus harmônicos. Notemos a concordância nos resultados ou seja, T ≈ 0, 85, e

f0 = 1/T = 1/0, 85 ≈ 1, 18.

As Figs. 3.4 e 3.5, quando consideradas juntas, permitem-nos conluir que as frequên-

cias do forçamento f (ω = 2πf ) perto da frequência fundamental, o efeito do forçamento

(transição de ordem-caos) é mais marcante para valores de amplitude perto de zero. A medida

em que a frequência do forçamento aumenta, afastando-se da frequência fundamental, o efeito

do forçamento torna-se menos perceptível no sistema. No entanto, para valores da frequência

do forçamento muito maiores que 15, 3 (96/2π), o efeito do forçamento é nulo.
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Figura 3.4: Regiões e cores do plano de parâmetro (ω, d) do sistema (2.2), para σ = 39, 0 e r = 743, 0,
correspondem ao sistema de Lorenz periódico forçado. As cores nos painéis estão associadas com a
magnitude do maior expoente de Lyapunov, preto para zero e vermelho para o mais positivo.

No presente estudo, nós lidamos com um sistema autonômo quadridimensional, e esta-

mos interessados em descobrir se há regiões hipercaóticas nesse sistema. Como é conhecido,

a única possibilidade de se obter hipercaos é com dois expoentes de Lyapunov positivo. Na

Fig. 3.6 mostramos o plano de parâmetro (ω, d) do sistema de Lorenz caótico forçado para

σ = 40, 0 e r = 650, 0. As Figs. 3.6(a) e 3.6(b) levam em conta o maior expoente de Lya-

punov e o segundo maior expoente, respectivamente. Uma vez que um atrator caótico tem

um maior expoente de Lyapunov positivo, existem apenas duas possibilidades para o segundo

maior expoente de Lyapunov (para um sistema autônomo quadridimensional o terceiro maior

expoente de Lyapunov é nulo, e o menor expoente de Lyapunov é negativo): um valor positivo

indicando movimento hipercaótico, e um valor zero que indica movimento caótico. Portanto, as

regiões pintadas em amarelo na Fig. 3.6(b) estão relacionadas aos estados hipercaóticos, uma

vez que estas regiões são subconjuntos da região pintada em amarelo-vermelho em Fig. 3.6(a)

[9, 21, 23].
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Figura 3.5: (a) A evolução temporal da variável y do sistema de Lorenz não forçado para σ = 39, 0
e r = 743, 0, ou seja, o ponto P da estrutura de período 3 da Fig. 3.1. (b) A distribuição de potência
espectral correspondente (spd).

Em síntese, nós investigamos o efeito do forçamento senoidal externo sobre a dinâmica

do sistema de Lorenz trabalhando em ambos os regimes, periódico e caótico. Os planos de

parâmetro considerando os parâmetros de forçamento externo (amplitude e frequência) são ado-

tados para mostrar que não apenas estados periódicos do sistema de Lorenz são convertidos em

estados caóticos, mas também estados caóticos podem ser convertidos em estados periódicos.

Por fim, para valores adequados dos parâmetros de controle do forçamento externo, e depen-

dendo da natureza do estado (periódico ou caótico) de um sistema de Lorenz, um estado final

periódico ou caótico pode ser alcançado para o sistema forçado.
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Figura 3.6: Plano de parâmetro do sistema (2.2), para σ = 40, 0 e r = 650, 0, correspondem ao sistema
de Lorenz caótico forçado. As cores nos painéis estão associadas com a magnitude do maior expoente
de Lyapunov em (a), e para o segundo maior expoente de Lyapunov em (b).

3.2 Sistema de Rössler forçado senoidalmente

Em um segundo momento foi estudado o comportamento dinâmico do sistema de Rössler

para os parâmetros ω × d, usando o mesmo conjunto de equações do sistema (2.3) do Cap. 2.

Mas, agora investigando a dinâmica do modelo com ω e d como parâmetros de controle. Para

gerar os planos de parâmetros, diagramas de bifurcação e a transformada de Fourier, utilizamos
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como condições iniciais (x0, y0, z0, v0) = (2, 0, 3, 1, 4, 3, 4, 4).

Figura 3.7: Regiões e cores do plano de parâmetro (a, c) do sistema (2.3), para b = 0, 4, ω = 0, 5 e
d = 0, correspondem ao oscilador de Rössler não forçado. As cores nos painéis estão associadas com a
magnitude do maior expoente de Lyapunov, preto para zero e vermelho para o mais positivo.

O comportamento dinâmico é apresentado na Fig. 3.7, resultado da combinação do

parâmetro c pelo parâmetro a, com b = 0, 4, ω = 0, 5 e d = 0. Assim observamos no plano

de parâmetro várias regiões de periodicidade (em preto), embutidas em uma região caótica (em

amarelo-vermelho).

Para a verificação do efeito do forçamento senoidal externo sobre o oscilador de Rössler

caótico, nós consideramos agora o ponto P da Fig. 3.7, para a = 0, 295 e c = 31, 5. A Fig. 3.8

mostra o plano de parâmetro (ω, d) desse sistema. Comparando a Fig. 3.2 com a Fig. 3.8, ob-

servamos também que ao variarmos simultaneamente a frequência angular e a amplitude do

forçamento, estados caóticos foram convertidos em estados periódicos. Logo, um forçamento

periódico externo com parâmetros de controle ω e d adequados nos permitiu alcançar destruição

de caos em um sistema de Rössler caótico, produzindo então várias transições de caos-ordem
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no plano de parâmetro (ω, d).

Figura 3.8: Regiões e cores do plano de parâmetro (ω, d) do sistema (2.3), para a = 0, 295, b = 0, 4 e
c = 31, 5, correspondem ao oscilador de Rössler caótico forçado. As cores nos painéis estão associadas
com a magnitude do maior expoente de Lyapunov, preto para zero e vermelho para o mais positivo.

Para termos uma ideia da organização dos períodos das estruturas presentes no plano de

parâmetro da Fig. 3.8, construímos um diagrama de bifurcação sobre a linha reta em vermelho,

mostrado na Fig. 3.9, para a variável y entre os valores de 0 ≤ ω ≤ 10. Esse diagrama de bifur-

cação foi construído considerando pontos ao longo da linha d = ω, que leva em conta o máximo

local da variável y, representada por ym, em função do parâmetro ω. A fim de determinarmos o

menor período em cada uma das janelas de periodicidade que aparecem nas Figs. 3.8 e 3.9, nós

produzimos um número maior de ampliações em determinadas regiões, que incluem as janelas

de periodicidade da Fig. 3.9. Através dessas ampliações pudemos escrever o número do menor

período detectado nas janelas de periodicidade. E assim podemos observar que no oscilador de

Rössler caótico forçado, existem dois diferentes períodos menores, em três deles tendo compor-

tamento de período 2, e sete que apresentam comportamento de período 1. Em todas as janelas

de periodicidade a rota para o caos é via bifurcações de duplicação de período, ambos para o
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lado direito (para ω e d aumentando) e para o lado esquerdo (para ω e d diminuindo).

Figura 3.9: Diagrama de bifurcação para pontos ao longo da diagonal principal d = ω no painel da
Fig. 3.8. Os números referem-se ao menor período de cada janela de periodicidade.

Posteriormente, nós investigamos o efeito do forçamento senoidal externo sobre um os-

cilador de Rössler periódico, cujas coordenadas são a = 0, 255 e c = 31, 0, que corresponde

ao ponto Q, pertencente a estrutura em forma de camarão de período 3 no plano de parâmetro

da Fig. 3.7. A Fig. 3.10 mostra o plano de parâmetro (ω, d) do oscilador de Rössler periódico

forçado, indicando que sob a influência do forçamento senoidal externo, mudanças do estado

periódico para o estado caótico podem ser alcançadas. No fundo do painel, onde a amplitude

d do forçamento é desprezível e a frequência angular assume qualquer valor maior que zero,

o efeito do forçamento não é notado, correspondendo aos valores de parâmetro (ω, d) para os

quais o sistema é periódico, sendo predominante, portanto, a cor preta. Conforme a amplitude

d é aumentada a partir do zero, independentemente do valor da frequência angular ω, o efeito

do forçamento senoidal externo começa a ser notado, persistindo até em ω ≈ 17. Existe uma
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frequência angular em torno de ω ≈ 17, a partir do qual o efeito da ação do forçamento não é

mais sentido, e o sistema forçado permanece no seu estado original, ou seja, de período 3.

Figura 3.10: Regiões e cores do plano de parâmetro (ω, d) do sistema (2.3), para a = 0, 255, b = 0, 4 e
c = 31, 0, correspondem ao oscilador de Rössler periódico forçado. As cores nos painéis estão associadas
com a magnitude do maior expoente de Lyapunov, preto para zero e vermelho para o mais positivo.

Investigamos também a evolução temporal da variável x e a distribuição da frequência

para o oscilador de Rössler, caracterizado pelos parâmetros a = 0, 255 e c = 31, 0, correspon-

dendo ao ponto Q da Fig. 3.7. Os três máximos locais da variável x são claramente visíveis no

intervalo de tempo T ≈ 14, na Fig. 3.11(a), onde T entende-se como sendo o tempo para uma

órbita completa sobre o atrator. E na Fig. 3.11(b) podemos ver a frequência fundamental f0

desse sistema e seus harmônicos. Constatamos também a concordância nos resultados ou seja,

T ≈ 14, e f0 = 1/T = 1/14 ≈ 0, 07.

As Figs. 3.10 e 3.11, quando consideradas juntas, nos possibilitam conluir que as fre-

quências do forçamento f (ω = 2πf ) perto da frequência fundamental, o efeito do forçamento

(transição de ordem-caos) é mais marcante para valores de amplitude perto de zero. A medida
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Figura 3.11: (a) A evolução temporal da variável x do oscilador de Rössler não forçado para a = 0, 255
e c = 31, 0, ou seja, do ponto Q da estrutura de período 3 da Fig. 3.7. (b) A distribuição de potência
espectral correspondente (spd).

em que a frequência do forçamento aumenta, afastando-se da frequência fundamental, o efeito

do forçamento torna-se menos perceptível para o oscilador. Para valores da frequência do força-

mento muito maiores que 2, 7 (17/2π), o efeito do forçamento é nulo.

Novamente estamos interessados em descobrir se há regiões hipercaóticas para esse sis-

tema. Como citado anteriormente, a única possibilidade de haver hipercaos é com dois ex-

poentes de Lyapunov positivo. Na Fig. 3.12 mostramos o plano de parâmetro (ω, d) do oscilador

de Rössler caótico forçado para a = 0, 25 e c = 25, 0. As Figs. 3.12(a) e 3.12(b) consideram

o maior expoente de Lyapunov e o segundo maior expoente de Lyapunov, respectivamente.

Assim, as regiões pintadas em amarelo na Fig. 3.12(b) estão relacionadas aos estados hiper-

caóticos, uma vez que estas regiões são subconjuntos da região pintada em amarelo-vermelho

em Fig. 3.12(a).

Resumidamente, nós investigamos o efeito do forçamento senoidal externo sobre a

dinâmica do sistema de Rössler trabalhando em ambos os regimes, periódico e caótico. Expo-
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Figura 3.12: Plano de parâmetro do sistema (2.3), para a = 0, 25 e c = 25, 0, correspondem ao oscilador
de Rössler caótico forçado. As cores nos painéis estão associadas com a magnitude do maior expoente
de Lyapunov em (a), e para o segundo maior expoente de Lyapunov.

mos através dos planos de parâmetro que não apenas estados periódicos do sistema de Rössler

são convertidos em estados caóticos, mas também estados caóticos podem ser convertidos em

estados periódicos. Contudo, para valores adequados dos parâmetros de controle do forçamento

externo, e dependendo da natureza do estado (periódico ou caótico) de um oscilador de Rössler,

um estado final periódico ou caótico pode ser alcançado para o sistema forçado.
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3.3 Sistema de Chua forçado senoidalmente

Para nosso terceiro caso estudado, nós analisamos o comportamento dinâmico do sis-

tema de Chua forçado periodicamente com parâmetros de controle ω e d, cujo conjunto de

equações diferenciais são dadas pelo sistema (2.4) do Cap. 2. Para analisar a dinâmica desse

sistema nós geramos planos de parâmetro, diagramas de bifurcação e a transformada de Fourier,

utilizando como condições iniciais (x0, y0, z0, v0) = (0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 4).

Figura 3.13: Regiões e cores do plano de parâmetro (α, β) do sistema (2.4), para a = 0, 03, c = −1, 2,
γ = 0, 4, ω = 0, 5 e d = 0, correspondem ao sistema de Chua não forçado. As cores nos painéis estão
associadas com a magnitude do maior expoente de Lyapunov, preto para zero e vermelho para o mais
positivo.

Iniciando a análise pelos resultados da combinação α×β, o plano de parâmetro mostrado

na Fig. 3.13 é visão geral do comportamento dinâmico do sistema de Chua, do qual o resultado

é combinação do parâmetro β pelo parâmetro α, com a = 0, 03, c = −1, 2, γ = 0, 4, ω = 0, 5

e d = 0. Este plano de parâmetro, como podemos ver, possui várias estruturas de periodicidade

(em preto), dentro de uma região caótica (em amarelo-vermelho).
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Para averiguar o efeito do forçamento senoidal externo sobre o sistema de Chua caótico,

foi considerado o ponto S da Fig. 3.13, para α = 47, 526 e β = 75, 963. A Fig. 3.14 mostra o

plano de parâmetro ω×d desse sistema. Num primeiro olhar à esta figura não identificamos es-

truturas periódicas, mas na área mais preta, existem faixas caóticas e entre essas faixas existem

pequenas estruturas periódicas que são muito difícieis de se notar. De acordo com os resultados

anteriores para o sistema de Lorenz e de Rössler, o mesmo efeito ocorreu neste caso, mesmo

não sendo tão perceptível. Ou seja, o forçamento periódico externo com determinados valores

dos parâmetros de controle ω e d permitiu-nos alcançar destruição de caos em determinadas

regiões de um sistema de Chua caótico.

Figura 3.14: Regiões e cores do plano de parâmetro (ω, d) do sistema (2.4), para α = 47, 526 e β =
75, 963, correspondem ao sistema de Chua caótico forçado. As cores nos painéis estão associadas com a
magnitude do maior expoente de Lyapunov, preto para zero e vermelho para o mais positivo.

Para constatarmos o efeito do forçamento senoidal externo, construímos um diagrama

de bifurcação sobre a linha reta em vermelho, mostrado na Fig. 3.15, para a variável y entre os

valores de 8, 0 ≤ ω ≤ 8, 5. Este diagrama de bifurcação foi construído considerando pontos

ao longo da linha d = 5, que leva em conta o máximo local da variável y, representada por ym,



3.3 Sistema de Chua forçado senoidalmente 50

em função do parâmetro ω. De acordo com o diagrama, a estrutura mais vísivel para a faixa de

valores já citados possui período 1.

Figura 3.15: Diagrama de bifurcação para pontos ao longo da linha em vermelho d = 5 no painel da
Fig. 3.14.

Nós também investigamos o efeito do forçamento senoidal externo sobre um sistema de

Chua periódico, cujas coordenadas são α = 40, 303 e β = 84, 153, que corresponde ao ponto R,

pertencente a estrutura de período 13 no plano de parâmetro da Fig. 3.13. A Fig. 3.16 mostra o

plano de parâmetro ω×d do sistema de Chua periódico forçado, indicando que sob a influência

do forçamento senoidal externo, mudanças do estado periódico para o estado caótico podem ser

alcançadas. Como podemos reparar no painel, a medida que a amplitude d é aumentada a partir

do zero, independentemente do valor da frequência angular ω, o efeito do forçamento senoidal

externo começa a ser notado, persistindo até em ω ≈ 25. Ou seja, existe uma frequência angular

em torno de ω ≈ 25, a partir do qual o efeito da ação do forçamento não é mais sentido, e o

sistema forçado permanece no seu estado original, ou seja, de período 13.
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Figura 3.16: Regiões e cores do plano de parâmetro (ω, d) do sistema (2.4), para α = 40, 303 e β =
84, 153, correspondem ao sistema de Chua periódico forçado. As cores nos painéis estão associadas com
a magnitude do maior expoente de Lyapunov, preto para zero e vermelho para o mais positivo.

Considerando a evolução temporal da variável x e a distribuição da frequência para o

sistema de Chua, caracterizado pelos parâmetros α = 40, 303 e β = 84, 153, correspondendo

ao ponto R da Fig. 3.13. Os máximos locais da variável x são claramente visíveis no intervalo

de tempo T ≈ 9, 7, na Fig. 3.17(a), onde T entende-se como sendo o tempo para uma órbita

completa sobre o atrator. E na Fig. 3.17(b) podemos ver a frequência fundamental f0 desse sis-

tema e seus harmônicos. Constatamos também a concordância nos resultados ou seja, T ≈ 9, 7,

e f0 = 1/T = 1/9, 7 ≈ 0, 10.

De acordo com as Figs. 3.16 e 3.17, concluímos que as frequências do forçamento f

(ω = 2πf ) perto da frequência fundamental, o efeito do forçamento (transição de ordem-caos)

é mais marcante para valores de amplitude perto de zero. A medida em que a frequência do

forçamento aumenta, afastando-se da frequência fundamental, o efeito do forçamento torna-se

menos perceptível para o sistema. Para valores da frequência do forçamento muito maiores que
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Figura 3.17: (a) A evolução temporal da variável x do sistema de Chua não forçado para α = 40, 303 e
β = 84, 153, ou seja, do ponto R da estrutura de período 13 da Fig. 3.13. (b) A distribuição de potência
espectral correspondente (spd).

4, 0 (25/2π), o efeito do forçamento é nulo.

Para o sistema de Chua verificamos também a existência de regiões hipercaóticas. Na

Fig. 3.18 mostramos o plano de parâmetro (ω, d) do sistema de Chua caótico forçado para

α = 37, 5 e β = 50, 0. As Figs. 3.18(a) e 3.18(b) consideram o maior expoente de Lyapunov

e o segundo maior expoente de Lyapunov, respectivamente. Assim, as regiões pintadas em

amarelo na Fig. 3.18(b) estão relacionadas aos estados hipercaóticos, uma vez que estas regiões

são subconjuntos da região pintada em amarelo-vermelho em Fig. 3.18(a).

Por fim, o estudo da dinâmica do sistema de Chua foi o último caso em que estudamos

o efeito do forçamento senoidal externo nos regimes periódico e caótico. Através de planos

de parâmetro podemos observar que não apenas estados periódicos do sistema de Chua foram

transformados em estados caóticos, mas também estados caóticos foram transformados em es-
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Figura 3.18: Plano de parâmetro do sistema (2.4), para α = 37, 5 e β = 50, 0, correspondem ao sistema
de Chua caótico forçado. As cores nos painéis estão associadas com a magnitude do maior expoente de
Lyapunov em (a), e para o segundo maior expoente de Lyapunov.

tados periódicos. Assim, para valores adequados dos parâmetros de controle do forçamento

externo, e dependendo da natureza do estado (periódico ou caótico) do sistema de Chua, um

estado final periódico ou caótico pode ser alcançado para o sistema forçado.



Capítulo 4

Conclusões

Neste trabalho investigamos o efeito do forçamento senoidal externo, sobre a dinâmica

de alguns fluxos, sendo eles, um sistema tipo Lorenz, um sistema de Rössler e um sistema de

Chua. Os sistemas utilizados são modelados por um conjunto de três equações diferenciais

autônomas, de primeira ordem e não lineares. Um dos objetivos desse trabalho consiste em in-

vestigar as transições de ordem-caos nesses modelos, manifestados pela destruição de janelas de

periodicidade imersas em regiões caóticas, quando a amplitudade d do forçamento varia. Para

a análise da dinâmica dos sistemas, geramos planos de parâmetros variando sempre a ampli-

tude e mantendo fixa a frequência angular do forçamento. Dessa forma, construímos diagramas

de bifurcação para distinguir o período das estruturas periódicas dos planos de parâmetros nos

sistemas não forçados. Para verificarmos a influência do forçamento externo, construímos algu-

mas trajetórias do espaço de fase para cada sistema, mostrando assim a evolução de um atrator

periódico do sistema não forçado quando a amplitude d aumenta a partir do zero. Um outro

objetivo dessa pesquisa baseia-se em analisar as transições de ordem-caos e caos-ordem nos

modelos mencionados, ou seja, sobre a influência do forçamento externo caos ou periodicidade

nos sistemas não forçados podem ser destruídos quando a amplitude d e a frequência angular ω

variar simultaneamente. Assim, geramos planos de parâmetros variando ambos os parâmetros

de controle do forçamento (d e ω). E analisamos a evolução temporal de algumas variáveis e a

distribuição de frequência dos sistemas não forçados. Além disso, com a adição do forçamento

senoidal vimos que podem aparecer regiões hipercaóticas nos sistemas estudados.
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Os resultados numéricos foram alcançados, essencialmente, por meio de planos de

parâmetros, diagramas de bifurcação e atratores. Os planos de parâmetros foram obtidos por

meio do cálculo do maior expoente de Lyapunov, em uma malha de 500× 500 pontos equidis-

tantes para cada par de parâmetros. O integrador empregado foi o Runge-Kutta de quarta ordem

com passo fixo de integração igual a 10−3, e foram considerados 5× 105 passos para computar

o maior expoente de Lyapunov. As condições iniciais para (x0, y0, z0, v0) foram estabelecidas

para cada sistema, e para cada incremento do valor dos parâmetros usamos o último valor de

(x, y, z, v) como novas condições iniciais para determinar o próximo expoente de Lyapunov.

Para a construção dos diagramas de bifurcação dividimos o eixo do parâmetro de interesse em

103 intervalos iguais e plotamos 50 pontos para cada valor desse parâmetro. As trajetórias do

espaço de fase foram construídas utilizando o algoritmo Runge-Kutta de quarta ordem com

passo igual a 10−3, considerando 5 × 105 passos, dos quais foram plotados os últimos 65000

pontos.

Os planos de parâmetros apresentados no Cap. 2, mostram a existência de regiões caóti-

cas e também de estruturas periódicas quando o valor da amplitude d é igual a zero. Quando d

é aumentado, as figuras dos planos de parâmetro começam a mudar com a ação da pertubação

senoidal, que atua como um agente capaz de fazer acontecer uma transição de ordem-caos nos

sistemas. E para verificarmos a influência do forçamento senoidal sobre um atrator periódico

de cada sistema foram construídos trajetórias do espaço de fase. De acordo com os resultados

obtidos o forçamento eliminou o atrator periódico, sendo este substituído por um atrator caótico.

No Cap. 3 , os planos de parâmetros confirmam mais uma vez que o forçamento senoidal

externo pode produzir transições de caos-ordem ou ordem-caos, ou seja, sobre a influência do

forçamento externo caos ou periodicidade em sistemas originais podem ser destruídos. Quando

a amplitude d é aumentada a partir do zero, independente de qualquer valor da frequência an-

gular ω, o efeito do forçamento (mudanças do estado periódico para o estado caótico ou vice-

versa) começa a ser notado persistindo até um determinado valor para ω. A partir desse valor ω

o efeito do forçamento não é mais notado, e o sistema retorna ao estado original. Outro fato ob-

servado é o aparecimento de regiões hipercaóticas nos sistemas estudados. Como é conhecido,
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um sistema hipercaótico é caracterizado como um sistema caótico com mais de um expoente de

Lyapunov positivo.

Como conclusão da aplicação de um forçamento senoidal externo para sistemas dinâmi-

cos não lineares de alguns modelos obtivemos um sucesso nos resultados numéricos. Os re-

sultados indicam que sobre a influência do forçamento externo, destruição de periodicidade e

caos em determinadas regiões dos planos de parâmetros podem ser alcançadas. De fato, o força-

mento externo é um método viável para manipular sistemas dinâmicos não lineares, conduzindo

a destruição de periodicidade ou caos, assim, aumentando ou diminuindo a complexidade do

sistema não forçado. Neste trabalho foram estudados três sistemas, o sistema tipo Lorenz, o

Rössler e o Chua, mas presumimos que o comportamento observado nos sistemas forçados

pode ser comum a todos os outros sistemas modelados por um conjunto de três equações difer-

enciais ordinárias autônomas não lineares de primeira ordem. Como possíveis propostas de

trabalhos futuros, pode-se investigar a dinâmica desses mesmos sistemas considerando agora o

atraso no tempo, que é assiduamente constatado em vários sistemas práticos, como na biologia,

em processos químicos, e na engenharia.

Os resultados numéricos apresentados no Cap. 2 foram publicados em Chaos: An

Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, v. 22, p. 043147, 2012. "Periodicity sup-

pression in continuous-time dynamical systems by external forcing". E parte dos resultados

mostrados no Cap. 3 estão disponíveis no periódico Chinese Physics Letters, v. 30, n. 3, p.

030502, 2013. "Changes in the Dynamics of a Rössler Oscillator by an External Forcing".
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