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A dinâmica não linear estuda a classe de sistemas dinâmicos determinísticos cujo 

comportamento é descrito pela teoria do caos. Por ser determinística, as equações de movimento 

necessitam de condições iniciais previamente conhecidas para estabelecer como o movimento se 

comportará num tempo posterior. 

Basicamente, referente às relações matemáticas presentes na descrição destes sistemas, 

temos dois grandes tipos: equações diferenciais - que descrevem sistemas contínuos no tempo - e 

equações de diferença - para sistemas cujo tempo é discreto. Para o primeiro tipo, temos sistemas 

de equações diferenciais, para o segundo denominamos mapas, que resumidamente são compostos 

por relações de recorrência. 

Esta classe de sistemas é amplamente estudada, visto que na natureza há certos movimentos 

que ao modificar as condições iniciais, os resultados convergem para soluções diferentes. Quando 

o sistema não-linear mostra esta alta sensibilidade a condições iniciais, denominamos sistema 

caótico. Este padrão caótico é observado em diversos setores da ciência: na economia; nos 

movimentos atmosféricos e meteorológicos; na biologia, como na descrição de evolução de 

sistemas biológicos por meio de séries temporais ou nas redes neurais; dentre outras. Na física, 

estes fenômenos não-lineares são observados nos osciladores, como o movimento de dois pêndulos 

acoplados. 

Nesta investigação, estamos interessados em estudar sistemas não-lineares clássicos, que 

podem ser subdivididos em sistemas conservativos e não conservativos. O foco do nosso estudo se 

dá nos sistemas dinâmicos conservativos, onde há a conservação do volume do espaço de fases, ao 

contrário do que ocorre com os sistemas dissipativos.  

Uma das classes de sistemas conservativos são os sistemas Hamiltonianos que surgiram 

como uma nova formulação que substitui a Newtoniana. Na literatura um dos modelos mais 

conhecidos que pertence a essa classificação é o Mapa Padrão de Chirikov-Taylor que descreve 

uma partícula movendo-se livremente sobre um círculo, sujeita a uma perturbação periódica de 

intensidade K. Como parte desse trabalho, foi estudado este mapa bem como a reprodução do 

espaço de fases para diversos parâmetros de não linearidade K. Outra parte do nosso estudo se deve 

ao Mapa Padrão Relativístico, que consiste no acréscimo de um parâmetro relativístico nas 

equações do Mapa Padrão. 

O Mapa Padrão Relativístico descreve a dinâmica de partículas carregadas no campo de 

pacotes de onda. Esses pacotes de onda podem ser excitados por um plasma devido à instabilidade 

intrínseca do plasma ou, como resultado de uma excitação externa do plasma por uma onda 

eletromagnética. O campo elétrico do pacote de onda eletrostático é dado por 

𝐸(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝐸𝑛𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑛𝑥 − 𝜔𝑛𝑡)

+𝑁

𝑛=−𝑁
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onde 2N+1 é o número de harmônicos no pacote de ondas. A Hamiltoniana que descreve o 

movimento de um elétron de massa m0 e carga -e no campo elétrico descrito é: 

𝐻(𝑥, 𝑝, 𝑡) = √𝑝2𝑐2 +𝑚0
2𝑐4 −

𝑒𝐸0𝑇

𝑘0
𝑐𝑜𝑠(𝑘0𝑥) ∑ 𝛿(𝑇 − 𝑛𝑇)

∞

𝑛=−∞

 

É interessante destacar a função delta de Dirac no último termo, que lembra os pulsos dados pelos 

chutes periódicos do Mapa Padrão. Partindo desta Hamiltoniana encontramos as equações que 

compõem o Mapa Padrão Relativístico: 

𝑌𝑛+1 = 𝑌𝑛 − 𝐾𝑠𝑖𝑛(𝑋𝑛)𝑚𝑜𝑑2𝜋 

𝑋𝑛+1 = 𝑋𝑛 +
𝑌𝑛

√1 + 𝛽²𝑌𝑛²
𝑚𝑜𝑑2𝜋 

 Foi estudado o espaço de fases e o diagrama de difusão com o objetivo de analisar a 

influência do parâmetro de relatividade β e do parâmetro de não linearidade K na difusão deste 

mapa. O espaço de fases do Mapa Padrão Relativístico, com um número de iteração n = 103 e 100 

condições iniciais aleatórias, é visto na figura 1. Na figura 2 está o diagrama de difusão, com um 

número de iteração n = 5 × 103e 1000 condições iniciais aleatórias. 

 

  

Figura 1 - Espaço de fases do Mapa Padrão 

Relativístico com K = 0,5 e β = 10−3, gerado a 

partir da equação do mapa com mod2π. 

Figura 2 - Diagrama de Difusão. A curva com β = 0 

representa o Mapa Padrão. A equação do mapa utiliza mod1 

somente em X. 
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