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Anàlisi Numèrica del Caos
Determinista

Autor: Hari Jeon Im

Director: Dr. Àngel Jorba
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Abstract

In this work we will study, first of all, the deterministic chaos that appears in Hamil-
tonian systems and, secondly, the chaos in dissipative systems. We will support each
step with numerical simulation using a numerical integrator for the computation of
solutions.

In the analysis of chaos in Hamiltonian systems, we will reproduce the essential
results obtained by Michael Hénon in his course Numerical Exploration of Hamil-
tonian Systems. And, in the analysis of chaos in dissipative systems, we will study
Lorenz’s equations. All in all in order to introduce ourselves to the chaotic world
and, at the same time, to show the usefulness of the numerical analysis for the study
of dynamic systems.
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3.2 Potencial Triangular o de Hénon-Heiles . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.2.1 Illes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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1 Introducció

El projecte

Un sistema dinàmic consisteix en un conjunt de possibles estats amb una regla
que determina l’estat present en termes dels estats passats. Diem que un sistema
dinàmic és determinista si l’estat present depèn únicament dels estats passats, és a
dir, si no hi ha involucrat cap procés estocàstic.

El caos determinista comprèn una sèrie de fenòmens dins la teoria de sistemes
dinàmics, la teoria d’equacions diferencials i la mecànica clàssica que, en termes
generals, podem dir que dóna lloc a trajectòries amb formes molt irregulars i apa-
rentment prodüıdes per l’atzar que no obstant això són totalment deterministes. La
irregularitat de les trajectòries provoca la impossibilitat pràctica de predir l’evolució
futura del sistema, encara que aquesta evolució sigui totalment determinista.

La motivació d’aquest treball resideix precisament en la bellesa de la impredic-
tibilitat resultant d’un sistema en el qual l’aleatorietat no hi juga cap paper, cosa
que provoca el desig de resoldre el misteri que explica aquesta aparent contradicció
a ulls novells.

En aquest treball estudiarem, en primer lloc, el caos determinista que apareix
en sistemes Hamiltonians i, en segon lloc, el caos en sistemes dissipatius. Ens
recolzarem a cada pas amb simulació numèrica usant un integrador numèric pel
càlcul de solucions.

En l’anàlisi del caos en sistemes Hamiltonians, reproduirem els resultats essenci-
als obtinguts per Michael Hénon en el seu curs Numerical Exploration of Hamiltoni-
an Systems2. I, en l’anàlisi del caos en sistemes dissipatius, estudiarem les famoses
equacions de Lorenz. Tot plegat amb l’objectiu d’introduir-nos al món caòtic i, a
la vegada, de mostrar la utilitat de l’anàlisi numèric per a l’estudi dels sistemes
dinàmics.

Al llarg del treball veurem com podem caracteritzar una òrbita caòtica, i també
veurem la capacitat predictiva que tenim si ens trobem en una situació de caos
determinista.

Estructura de la Memòria

Resumidament poder dir que començarem presentant l’integrador numèric que em-
prarem que és un mètode Runge-Kutta-Fehlberg (Caṕıtol 2). Seguirem breument
amb teoria elemental de sistemes Hamiltonians que ens servirà per donar a peu l’es-
tudi del caos determinista que presenten aquests sistemes (Caṕıtol 3). I finalitzarem
treballant les equacions de Lorenz i les seves caracteŕıstiques essent una d’elles el
caos determinista (Caṕıtol 4).

2Course 2: Numerical Exploration of Hamiltonian Systems, in Chaotic Behavior of Determi-
nistic Systems, 1983
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2 Integradors Numèrics

Un integrador numèric és un algorisme que, a partir d’un problema de Cauchy,

ẋ(t) = f(t, x(t)),

x(t0) = x0,

ens permet calcular una aproximació numèrica de la trajectòria de la solució para-
metritzada pel temps.

L’algorisme que presentem en aquesta secció és un mètode d’un pas, ja que s’obté
el valor d’un nou punt de la trajectòria únicament segons el darrer punt en el qual
estàvem en l’instant anterior.

Imaginem que volem calcular una aproximació x(t) per a t a l’interval [a, b]. La
idea més simple consisteix en dividir [a, b] en N intervals més petits de longitud
h = b−a

N
i calcular x(tn), on tn = a + nh des de n = N . Aquest mètode s’anomena

mètode d’Euler, és molt fàcil d’implementació en un ordinador, però no és gaire
prećıs. Per millorar la precisió caldria reduir el pas, ara bé, quan es redueix molt
el pas, la integració s’alenteix molt i els errors numèrics s’acumulen per la gran
quantitat d’operacions que es requereixen.

Fent una anàlisi més general s’arriba als anomenats mètodes de Taylor que es
basen en aproximar a partir de considerar sèries de Taylor. Els mètodes de Taylor
poden tenir una precisió molt més elevada, però la seva implementació numèrica és
poc senzilla.

Aquest problema es resol amb els mètodes de Runge-Kutta, els quals usen avalua-
cions del camp en els que podŕıem dir-ne ”punts especials”, per tal d’aproximar amb
la mateixa precisió les funcions de Taylor, que són dif́ıcils d’obtenir expĺıcitament.
Els mètodes de Runge-Kutta són de fàcil implementació numèrica i tenen bona
precisió.

Nosaltres usarem una combinació de dos mètodes de Runge-Kutta. Amb ells
podrem obtenim un mètode d’un pas, h, que podrem variar en el temps de tal
manera que l’error el tindrem sempre controlat per sota d’una cota que fixem a
priori. Aquest és un dels anomenats mètodes Runge-Kutta-Fehlberg. Es fixa una
cota d’error, el mètode ajusta el pas més convenient i integra per sota del marge
d’error donat.

2.1 Errors en els mètodes numèrics d’integració

Cal tenir en compte que pel fet de treballar amb un integrador numèric es produ-
eixen errors i els valors obtinguts per l’algorisme, per tant, no són exactes. Això
pot provocar que, a mesura que anem acumulant errors, saltem d’una trajectòria a
una altra de diferent, perdent aix́ı el propòsit de l’integrador. No obstant això, si
treballem degudament amb ells, els integradors ens permeten observar de manera
qualitativa i també quantitativa el comportament dels processos evolutius del nostre
sistema d’equacions diferencials.
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Els mètodes numèrics d’integració tenen dues fonts d’errors. En primer lloc,
tenim els errors de truncament que apareixen perquè usem un algorisme aproximat.
I, en segon lloc, tenim els errors de truncament que sorgeixen a causa de realitzar
els càlculs amb un nombre finit de decimals.

Si tenim un algorisme amb un error de truncament petit per a valors del pas,
h, relativament grans, llavors, els errors d’arrodoniment seran negligibles ja que el
nombre d’operacions decreixerà substancialment. Per això, anem a estudiar l’error
de truncament sota el supòsit que els errors d’arrodoniment són negligibles.

Tots els mètodes d’integracions d’un pas que hem mencionat segueixen un algo-
risme de la forma

x0 = x(a)

xn+1 = xn + hφ(tn, xn, h)

on φ suposem que és una funció suficientment regular. D’aquesta manera, l’error
de truncament en el punt xn és

εn =| x(tn)− xn |

on x(tn) és el valor real i xn és el valor aproximat que dóna l’algorisme per x(tn).

Direm que el mètode d’integració té ordre p ∈ N si

εn ≤ khp

on k > 0 i h és el pas. Per veure quin ordre, p, té el mètode, suposant que les
derivades de x(t) són acotades a [a, b], tenim el següent resultat

x(t+ h)− x(t)

h
− φ(t, x(t), h) = o(hp) (2.1)

per algun p ∈ N i per a tot t ∈ [a, b]. Per exemple, si considerem el desenvolupament

de Taylor de x(t+h)−x(t)
h

i prenem φ(t, x(t), h) com els primers termes de la sèrie fins
el terme de hp−1 (inclòs), aleshores el resultat és clar.

2.2 Mètode Runge-Kutta-Fehlberg d’ordres 4 i 5 (RKF45)

Comencem donant l’esquema general dels mètodes Runge-Kutta i després explica-
rem com realitzem el control del pas per tal d’introduir el mètode RKF45 que és el
que emprarem per obtenir els resultats numèrics al llarg del treball.

L’algorisme general que defineix els mètodes Runge-Kutta és de la següent forma

x(t0) = x0,

xn+1 = xn + h
k∑
i=1

ciK
n
i ,
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on h és el pas constant, k ∈ N és el nombre d’avaluacions del camp que es requereixen
a cada iteració, ci són constants que cal determinar, i Kn

i són funcions definides tals
que

Kn
1 = f(tn, xn),

Kn
i = f(tn + aih, xn + h

i−1∑
j=1

bijK
n
j ), i = 2, . . . , k,

amb ai i bij a determinar segons l’ordre del mètode. Observem que els mètodes de
Runge-Kutta són mètodes d’un pas amb

φ(t, x, h) =
k∑
i=1

ciK
n
i (t, x, h)

Ara que coneixem quina forma tenen els mètodes Runge-Kutta ens queda explicar
com escollim el pas h en el temps. És fàcil entendre que treballar amb un pas
constant pot no ser el més convenient en totes les situacions. En alguns intervals
de temps, el camp pot ser que varïı poc i, per tant, preferiŕıem tenir un pas gran.
Però, en altres trams, si el camp varia molt, llavors, ens afavoriria tenir un pas
petit. És a dir, treballant amb una h contant, haurem de considerar-lo petit per tal
d’assegurar sempre bones aproximacions, però, si ho fem, el procés de càlcul serà
molt lent.

Modificar el pas durant la integració no suposa un gran problema, ja que el
mètode és d’un sol pas i, per tant, sempre podem aproximar x(tn+1) a partir de
x(tn), havent fet un pas qualsevol hn = tn+1 − tn. El problema està en determinar
quin ha de ser el pas, hn, de manera que xn+1 aproximi bé x(tn+1). L’objectiu
del control del pas és, doncs, calcular el pas hn més gran possible que ens permeti
aproximar un nou punt sota la fita d’error.

Nosaltres hem triat treballar amb un mètode Runge-Kutta-Fehlberg d’ordres 4
i 5. La idea essencial d’aquest tipus de mètode és la que expliquem a continuació.
Suposem que estem en un punt x(tn), que tenim un pas hn, i que volem aproximar
el següent punt de la trajectòria x(tn+1). Aleshores, calcularem dues aproximacions

x
(4)
n+1 i x

(5)
n+1 de x(tn+1) a partir d’un Runge-Kutta d’ordre 4 i un d’ordre 5, respecti-

vament. Si la diferència entre x
(4)
n+1 i x

(5)
n+1 és menor a la nostra tolerància d’error, ε,

ens quedarem amb x
(5)
n+1 com a aproximació de x(tn+1). En cas contrari, reduirem el

pas hn i repetirem el procés fins que la diferència entre les aproximacions donades
pels dos mètodes Runge-Kutta sigui menor a ε. Un cop fet això, estimarem el nou
pas hn+1 que ens permetrà iniciar el procés per aproximar x(tn+1).

Un dels principals avantatges dels mètodes Runge-Kutta-Fehlberg és que les ava-
luacions del camp s’aprofiten per calcular els mètodes de Runge-Kutta de diferents
ordres. És a dir, es calculen les Kn

i del mètode d’ordre 5 de tal manera que es poden
aprofitar pel mètode d’odre 4. El nostre mètode aprofita sis avaluacions del camp
per fer un Runge-Kutta d’ordre 5, un d’ordre 4 i estimar el pas hn+1.

La construcció d’aquests algorismes és la mateixa que hem vist pels mètodes
Runge-Kutta. Per no allargar molt aquesta secció donarem directament els resultats
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i no n’explicitarem els càlculs. Les aproximacions x
(4)
n+1 i x

(5)
n+1 les realitzem a partir

de les següents equacions:

x
(4)
n+1 = xn +

25

216
K1 +

1408

2565
K3 +

2197

4104
K4 −

1

5
K5,

x
(5)
n+1 = xn +

16

135
K1 +

6656

12825
K3 +

28651

56430
K4 −

9

50
K5 +

2

55
K6,

on

K1 = hnf(tn, xn),

K2 = hnf(tn +
1

4
hn, xn +

1

4
K1),

K3 = hnf(tn +
3

8
hn, xn +

3

32
K1 +

9

32
K2),

K4 = hnf(tn +
12

13
hn, xn +

1932

2197
K1 −

7200

2197
K2 +

7296

2197
K3),

K5 = hnf(tn + hn, xn +
439

216
K1 − 8K2 +

3680

513
K3 −

845

4104
K4),

K6 = hnf(tn +
1

2
hn, xn −

8

27
K1 + 2K2 −

3544

2565
K3 +

1859

4104
K4 −

11

40
K5)

Predicció de hn+1

L’estimació de l’error ve donada per

‖x(5)n+1 − x
(4)
n+1‖,

i, en particular, tenim

‖ 1

360
K1 −

128

4275
K3 −

2197

75240
K4 +

1

50
K5 +

2

55
K6‖

Dit això, anem a trobar la fórmula per obtenir el millor pas hn. Les dues estimacions
per x(tn+1) les podem expressar com

x
(4)
n+1 = xn + hφ4(t, xn, h),

x
(5)
n+1 = xn + hφ5(t, xn, h),

on h és la hn que fem servir en aquell moment. Ara, per (2.1), tenim

x
(4)
n+1 − xn
h

− φ4(t, xn, h) = ζ4(tn)h4 + o(h5),

x
(5)
n+1 − xn
h

− φ5(t, xn, h) = ζ5(tn)h5 + o(h6)

d’on obtenim

x
(5)
n+1 − x

(4)
n+1 = h(φ4 − φ5) = ζ4(tn)h5 + o(h6)
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Per tant, per h suficientment petita, podem escriure

x
(5)
n+1 − x

(4)
n+1 = ζ4(tn)h5

Suposem que tenim fixada una tolerància d’error ε. Si el pas ha resultat ser
vàlid, aleshores se satisfarà

‖x(5)n+1 − x
(4)
n+1‖ ≤ ε

que podem reescriure com

‖ζ4(tn)‖h5 ≤ ε

Vist això, la condició que imposarem pel nou pas estimat, ĥn+1, és

‖ζ4(tn+1)‖ĥ5n+1 ≤ ε

Si ara considerem el desenvolupament de Taylor de ζ4(tn+1) al voltant de tn tenim

ζ4(tn+1) = ζ4(tn + ĥn+1) = ζ4(tn) + o(ĥn+1)

Per tant,

‖ζ4(tn)ĥ5n+1 + o(ĥ6n+1)‖ ≤ ε

i negligint termes d’ordre sis

‖ζ4(tn)‖ĥ5n+1 ≤ ε

Si ara usem que x
(5)
n+1 − x

(4)
n+1 = ζ4(tn)h5, obtenim

ĥ5n+1 ≤
ε

‖ζ4(tn)‖
=

h5ε

‖x(5)n+1 − x
(4)
n+1‖

Dit això, prendrem el màxim ĥn+1 que doni la precisió imposada i la fórmula de
predicció del nou pas és

| ĥn+1 |=| h | 5

√
ε

‖x(5)n+1 − x
(4)
n+1‖

De vegades s’afegeix un terme φ ∈ R tal que | φ |< 1 (per exemple, φ = 0.9), ja que
la fórmula s’aconsegueix considerant aproximacions i volem assegurar que realment
assolim la fita de l’error. En tal cas prendŕıem

| ĥn+1 |= φ | h | 5

√
ε

‖x(5)n+1 − x
(4)
n+1‖
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2.2.1 Implementació

Acabem de veure resumidament els processos teòrics que es duen a terme en el
RK45F. Expliquem ara com implementem l’integrador en codi per poder-lo usar a
la pràctica.

Definim les constants: hmin, hmax i tol; que utilitzarem pel càlcul de les aproxi-
macions numèriques.

Les constants hmin i hmax ens determinen el rang en el qual imposem que es
mantingui el pas variable hn en termes de valor absolut. Prendrem hmax = 1
i hmin = 10−5. L’últim notem que és suficientment petit com perquè els errors
que puguin sorgir en l’aproximació dels punts d’una trajectòria siguin acceptables a
efectes pràctics, però no tan petit com perquè la computació es faci innecessàriament
extensa.

La constant tol ens defineix la fita de l’error que imposem que se satisfaci quan
comparem les aproximacions calculades pels mètodes Runge-Kutta d’ordres 4 i 5.
Pels nostres propòsits, tol = 10−12 serà més que apropiat.

Definim una funció que anomenem rk45f que té de paràmetres:

− el temps tn,

− un vector que guarda el punt de partida,

− la dimensió del sistema,

− el pas ĥn estimat (o el pas inicial h0 en la primera iteració),

− les constants hmin, hmax, tol

− i les equacions diferencials que defineixen el sistema dinàmic;

i ens retorna:

− el nou temps tn+1 = tn + hn,

− el nou punt (aproximat a partir del mètode RK45F descrit anteriorment) dins
el mateix vector inicial,

− i una estimació pel pròxim pas ĥn+1

La funció rk45f calcula primer lesKi segons les equacions que hem donat i comprova
si se satisfà la fita d’error. En cas afirmatiu calcula el nou temps, el nou punt i
estima el pròxim pas. En cas que no, redueix el pas, comprova que estigui dins el
rang (hmin:hmax), i calcula el nou temps, el nou punt i estima el pròxim pas (el qual
també assegurarem que es trobi dins el rang) com hem descrit en la part teòrica.
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3 Caos Determinista en Sistemes Hamiltonians

3.1 Sistemes Hamiltonians

Abans de començar amb l’estudi del caos determinista en sistemes Hamiltonians
definirem uns quants conceptes rellevants i alguns resultats que ens seran necessaris
més endavant.

Definició 3.1. Siguin {q1, ...qn, p1, ..., pn} variables independents3. Un sistema Ha-
miltonià es defineix a partir d’un Hamiltonià que és una funció de les variables
{q1, ...qn, p1, ..., pn} denotada per H(q1, ...qn, p1, ..., pn), i les següents equacions di-
ferencials:

dqi
dt

=
∂H

∂pi
,

dpi
dt

= −∂H
∂qi

, i = 1, . . . , n (3.1)

Definició 3.2. Una integral d’un sistema diferencial és una funció de les variables
del sistema que roman constant al llarg d’una trajectòria.

De les equacions diferencials que ens defineixen el sistema (3.1) se’n deriva que el
Hamiltonià és constant sobre les trajectòries i, per tant, és una integral del sistema
diferencial. Això ens permetrà reduir sempre la dimensió del sistema Hamiltonià
en una unitat.

Proposició 3.3. El Hamiltonià H(q1, ...qn, p1, ..., pn) és una integral.

Demostració. Veiem que H(q1, ...qn, p1, ..., pn) és constant al llarg d’una solució.
Equivalentment, anem a veure que dH

dt
= 0 al llarg d’una solució. Tenim que

dH

dt
=

n∑
i=1

∂H

∂qi

dqi
dt

+
n∑
j=1

∂H

∂pj

dpj
dt

Ara, sabem que una solució satisfà les equacions següents

dqi
dt

=
∂H

∂pi
,

dpi
dt

= −∂H
∂qi

, i = 1, . . . , n

Per tant, substituint,

dH

dt
=

n∑
i=1

∂H

∂qi

∂H

∂pi
−

n∑
j=1

∂H

∂pj

∂H

∂qj

=
n∑
i=1

(
∂H

∂qi

∂H

∂pi
− ∂H

∂qi

∂H

∂pi

)
= 0

�

Dit això, anem a donar una de les propietats més important que presenten els
sistemes Hamiltonians que ens serà essencial per a l’explicació del caos determinista.

3T́ıpicament són anomenades variables canòniques
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Conservació de volums

Per demostrar que els sistemes Hamiltonians conserven volums necessitem conèixer
uns quants teoremes previs4.

En tota aquesta secció considerem un obert V ⊂ Rn i un camp vectorial de
classe C1, f : R× V → Rn, que usem per definir el sistema diferencial ẋ = f(t, x).
I notarem per φ(t;x0) la solució que satisfà la condició inicial φ(t0;x0) = x0

Teorema 3.4 (Fórmula de Jacobi-Liouville). Sigui Ẋ = A(t)X l’equació diferencial
lineal del sistema diferencial ẋ = f(t, x). Donada una matriu solució M(t), definim
el wronskià w(t) =detM(t), que dóna el volum orientat del paral·leleṕıpede generat
per les columnes de M(t). Aleshores, w satisfà l’equació diferencial lineal

ẇ = a(t)w,

on a(t) = trA(t) és la traça de A(t). En particular,

w(t) = exp

(∫ t

t0

a(s)ds

)
w(t0)

Observem que la matriu A(t) del teorema és de fet la matriu Jacobiana del camp
f(t, x). I, per tant,

a(t) = trA(t) = divf(t, x)

En sistemes Hamiltonians, tenint en compte que

q̇i =
∂H

∂pi
, ṗi = −∂H

∂qi
, i = 1, . . . , n

tenim

divf(t, x) = div

(
∂H

∂p1
, . . . ,

∂H

∂pn
,−∂H

∂q1
, . . . ,−∂H

∂qn

)
=

n∑
i=1

∂

∂qi

∂H

∂pi
−

n∑
j=1

∂

∂pj

∂H

∂qj

Ara, com f és de classe C1,

divf(t, x) =
n∑
i=1

∂

∂qi

∂H

∂pi
−

n∑
j=1

∂

∂qj

∂H

∂pj
=

n∑
i=1

(
∂

∂qi

∂H

∂pi
− ∂

∂qi

∂H

∂pi

)
= 0

Com a conseqüència d’aquest fet, se satisfà

w(t) = exp

(∫ t

t0

a(s)ds

)
w(t0) = exp

(∫ t

t0

0ds

)
w(t0) = w(t0)

per tant, si M(t0) és la matriu identitat, w(t) = detM(t) = detM(t0) = 1. És a dir,
el volum orientat del paral·leleṕıpede generat per la solució del sistema linealitzat
és constant a 1.

Anem a veure ara que, en els sistemes Hamiltonians, efectivament es conserva el
volum de qualsevol obert acotat U ⊂ V .

4No presentarem les demostracions dels dos primers teoremes perquè són càlculs extensos i no
volem allargar aquesta secció més del necessari.
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Teorema 3.5 (Teorema del transport). Sigui g : R×V → Rm una funció de classe
C1. Definim la mesura de g sobre un obert acotat U ⊂ V a l’instant t com

G(t, U) =

∫
U

g(t, x)dx

Considerem un domini U0 a l’instant t0 i definim Ut = φ(t0;U0). Aleshores,

d

dt
G(t, U) =

∫
Ut

(
∂g

∂t
+Dg(t, x)f(t, x) + divf(t, x)g(t, x)

)
dx

on D denota la diferencial respecte x i div és la divergència.

Teorema 3.6 (Teorema de Liouville). Diem que el camp f és conservatiu (el volum
no varia) si, i només si, la divergència de f és 0.

Demostració. Si prenem g(t, x) = 1, podem considerar

V ol(t, Ut) =

∫
Ut

1dx

Llavors, pel teorema anterior, tenim

d

dt
vol(t, Ut) =

∫
Ut

divf(t, x)dx

I, com Ut no és de mesura zero, d
dt
vol(t, Ut) = 0 ⇐⇒ divf(t, x) = 0 �

Dit això, és immediat demostrar la proposició següent.

Proposició 3.7. Els sistemes Hamiltonians són conservatius: els volums a l’espai
de fase es conserven sota el flux.

Demostració. Ja hem vist que, en els sistemes Hamiltonians, divf(t, x) = 0, per
tant, aplicant el Teorema de Liouville, concloem que els sistemes Hamiltonians són
conservatius. �

Ara ja estem preparats per començar l’estudi del caos determinista en sistemes
Hamiltonians.

Els sistemes Hamiltonians amb un grau de llibertat tenen un espai de fase de
dos dimensions, (q1, p1), i una integral H que descriu corbes sobre el pla per a cada
trajectòria. Essent aix́ı, podem dir que el cas amb un grau de llibertat és trivial.
Els sistemes Hamiltonians amb dos graus de llibertat acostumen a no poder ser
resolts anaĺıticament amb una solució general expĺıcita, però, poden ser treballats
mitjançant integració numèrica.

Per tal de veure les caracteŕıstiques que rodegen el fenomen del caos determinista
considerarem dos exemples molt coneguts de sistemes Hamiltonians amb dos graus
de llibertat que són: el potencial triangular i el pèndol pertorbat.

En ambdós exemples partirem de la deducció de les equacions diferencials que de-
fineixen els sistemes dinàmics corresponents a partir del Hamiltonià, seguirem amb
la descripció dels resultats calculats i acabarem amb l’explicació del procediment
que hem seguit per obtenir-los.
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3.2 Potencial Triangular o de Hénon-Heiles

Comencem primer de tot descrivint el problema. Considerem el moviment d’un
punt sobre el pla sota la influència d’un potencial V (x, y)

ẍ = −∂V
∂x

, ÿ = −∂V
∂y

Llavors el Hamiltonià és de la forma

H = T (p1, p2) + V (q1, q2) =
1

2
(p21 + p22) +

1

2
(q21 + q22 + 2q21q2 −

2

3
q32),

on

q1 = x(t), q2 = y(t), p1 = ẋ(t), p2 = ẏ(t)

Per tant, les equacions diferencials del moviment són

q̇1 =
∂H

∂p1
= p1,

q̇2 =
∂H

∂p2
= p2,

ṗ1 = −∂H
∂q1

= −q1 − 2q1q2,

ṗ2 = −∂H
∂q2

= −q2 − q21 + q22

Donat el sistema d’equacions diferencials. Una aplicació de Poincaré és una
aplicació P tal que si X és un punt d’intersecció d’una solució del sistema amb
una superf́ıcie S, que anomenem superf́ıcie de secció, llavors P (X) = Y on Y és
el següent punt de tall de la trajectòria d’X amb S conservant la mateixa direcció
d’intersecció. Adonem-nos que les equacions diferencials poden ser resoltes prenent
X com a condició inicial i seguides fins que trobem el següent punt Y en què tornem
a intersecar en la mateixa direcció. Per tant, X determina amb unicitat el punt Y .
Això ens assegura que l’aplicació P està ben definida.

En general, si introdüım una superf́ıcie de secció sobre la qual definim una apli-
cació de Poincaré, podrem reduir en una unitat la dimensió del sistema dinàmic.
Nosaltres prendrem la superf́ıcie de secció q1 = 0. Les equacions que ens queden
són les següents

q̇1 = p1,

q̇2 = p2,

ṗ1 = 0,

ṗ2 = −q2 + q22

Ara, si a més definim un valor constant H := E (que representa l’energia total
per unitat de massa de la part́ıcula), sobre la superf́ıcie de secció obtenim

E =
1

2
(p21 + p22 + q22 −

2

3
q32),
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d’on, äıllant p1, trobem

p1 = ±
√

2E − p22 − q22 +
2

3
q32

Per tant, com q1 = 0 i p1 = p1(q2, p2), el sistema ens queda determinat a partir de
les equacions diferencies de les variables (q2, p2)

q̇2 = p2,

ṗ2 = −q2 + q22

Per simplificar el problema, prendrem només p1 ≥ 0, és a dir, prendrem les inter-
seccions amb la superf́ıcie de secció amb q1 creixent (recordem q̇1 = p1).

En els dos exemples que estudiem en aquest caṕıtol, l’anàlisi es realitzarà a partir
de les successives imatges per l’aplicació de Poincaré de les variables independents
que ens determinin el sistema un cop haguem considerat una superf́ıcie de tall i la
restricció del Hamiltonià. Podŕıem pensar que perdem molta informació si només
observem els punts d’intersecció i no tota la trajectòria, però la realitat és que mol-
tes de les propietats de les trajectòries queden ben reflectides sobre la superf́ıcie
amb la deguda interpretació5 i, per tant, no ens hem de preocupar per aquest fet.

Ara que ja hem descrit la situació en la que ens trobem, anem a analitzar casos
particulars amb resultats numèrics. Els casos que compararem seran: E = 1

12
, 1

8
i

1
6
; que ens permetran observar de forma qualitativa l’aparició del caos.

Definició 3.8. Sigui P l’aplicació de Poincaré, i sigui x un punt de la superf́ıcie
sobre la qual està definida P . L’òrbita de x per P és el conjunt {x,P (x),P (x)2,. . . }.
Diem que x és un punt fix de P śı la seva òrbita només té un element, és a dir, si
P (x) = x.

Definició 3.9. Sigui P l’aplicació de Poincaré, i sigui x un punt fix de P . Diem
que x és un punt fix el·ĺıptic si els valors propis de la matriu Jacobiana DP (x) són
de mòdul unitari. Diem que x és un punt fix hiperbòlic si cap dels valors propis de
la matriu Jacobiana DP (x) és de mòdul unitari.

Definició 3.10. Sigui P l’aplicació de Poincaré, i sigui x un punt fix hiperbòlic de
P . La varietat estable de x, denotada per W s, és el conjunt de punts w tals que

|P n(w)− P n(x)| = |P n(w)− x| → 0 , si n→∞

La varietat inestable de x, denotada per W u, és el conjunt de punts w tals que

|P−n(w)− P−n(x)| = |P−n(w)− x| → 0 , si n→∞

En la figura 1, que correspon a E = 1
12

, veiem la superf́ıcie de secció amb unes

quantes trajectòries que semblen definir corbes invariants . És més, per a tota

5Per exemple, un punt fix de l’aplicació de Poincaré correspon a una trajectòria ćıclica del
sistema dinàmic.
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condició inicial, aparentment, obtenim una corba invariant. La imatge també ens
indica l’existència de quatre punts fixos el·ĺıptics dins les quatre corbes ovalades més
petites, i l’existència de tres punts fixos hiperbòlics on les corbes semblen intersecar-
se (les quals correspondrien a les varietats estable i inestable).

Figura 1: Gràfica de q2 contra p2 per E = 1/12

Si ara augmentem l’energia per E = 1
8
, figura 2, per algunes condicions inicials

seguim obtenint corbes ben determinades com en la situació anterior, però per a
altres condicions inicials la trajectòria resultant és un núvol de punts dispers. Si
ens fixem en com apareix el núvol de punts, veiem que interseccions consecutives
d’una trajectòria amb la superf́ıcie de secció es troben de manera aleatòria d’un
costat a l’altra i, per tant, es fa evident que sembla impossible que dibuixin una
simple corba invariant per molts punts que computem (figura 3).

Figura 2: Gràfica de q2 contra p2 per E = 1/8
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Figura 3: Núvol de punts per E = 1/8

A aquelles trajectòries que dibuixen un núvol de punts sobre una superf́ıcie de
secció les podem anomenar (de manera poc rigorosa) trajectòries desordenades, i
regió desordenada al núvol de punts que dibuixen.

Per acabar amb la descripció de la figura 2, notem que els punts fixos el·ĺıptics
que hem observat amb l’energia més baixa encara les podem intuir, però els punts
fixos hiperbòlics han desaparegut a simple vista.

Tot això ens fa pensar que clarament aqúı s’hi amaga un comportament molt
més complex del que en un principi podŕıem haver imaginat. I aquesta afirmació es
veu reforçada si considerem una energia encara major, E = 1

6
, figura 4, per la qual

el resultat que s’obté és una regió desordenada que ocupa pràcticament tot l’espai
disponible.

Figura 4: Gràfica de q2 contra p2 per E = 1/6

Tinguem en compte que el que hem pogut observar pel potencial triangular no és
caracteŕıstic tan sols d’aquest exemple sinó que també succeeix en general, és a dir,
quan ens mirem els retrats de fase que obtenim de sistemes Hamiltonians amb dos
graus de llibertat, acostumem a presencià sempre una situació molt similar: una part
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del pla on hi trobem anells ennierats de corbes invariants tancades que encerclen
un punt fix el·ĺıptic, i una altra part ocupada per trajectòries desordenades.

Anem a estudiar amb més detall tot el que està ocurrent. Veiem primer els canvis
que sofreixen les corbes invariants a l’entorn d’un punt fix el·ĺıptic a mesura que
variem l’energia total del sistema i després tindrem en detinguda consideració la
regió desordenada.

3.2.1 Illes

Anomenem illa al conjunt de corbes invariants tancades que envolten un punt fix
el·ĺıptic concret. I, si tenim més d’una illa, anomenem cadena d’illes a l’agrupació
d’illes.

En realitzar la integració numèrica podem apreciar com s’originen les anelles que
constitueixen les illes de l’exemple que estem treballant. Veiem-ho per l’energia més
baixa (E= 1

12
) (figura 5).

Figura 5: Una corba invariant per E = 1/12

Quan augmentem l’energia, algunes corbes es trenquen per formar noves illes
més petites que anomenem illes de segon ordre. De forma anàloga es formen les
illes de tercer ordre a partir de les de segon ordre i aix́ı successivament de manera
que, com més augmentem l’energia, major és el nombre d’illes que tenim (figura 6).

Tot i que encara no hem examinat la regió desordenada, la complicada configu-
ració de les illes ja ens suggereix la impossibilitat d’aconseguir una fórmula expĺıcita
que ens doni la posició a l’espai de fase en funció del temps i una condició inicial.
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Figura 6: Aparició de noves illes per E = 1/8

3.2.2 Implementació

Expliquem ara el procediment que hem seguit per trobar els resultats numèrics que
acabem de mostrar.

Aqúı el que volem és computar les imatges de l’aplicació de Poincaré G (que
ens dóna les interseccions de les trajectòries amb la superf́ıcie definida per l’equació
q1 = 0) de diverses solucions per tal d’obtenir una imatge general de la situació que
ens presenta el potencial triangular pels nivells d’energia que hem seleccionat.

Adonem-nos que les condicions inicials que hem d’introduir han de trobar-se al
nivell d’energia E que determinem, és a dir, s’ha de satisfer:

p1(0) = +

√
2E − p2(0)2 − q2(0)2 +

2

3
q2(0)3

I, a més, també han d’estar sobre la superf́ıcie de secció, és a dir, q1(0) = 0.

Llavors, dit això, el càlcul de les imatges de l’aplicació de Poincaré el realitzem
amb un bucle que fa corre la funció rk45f fins que q1 = 0 i p1 > 0. El que fem és
seguir la solució de les equacions diferencials, computant (q1,q2,p1,p2) mitjanant la
funció rk45f , i a l’instant del temps en què la variable q1 passa de ser negativa a
ser positiva ens aturem ja que en aquest últim pas haurem creuat la superf́ıcie en
la direcció desitjada. Implementem aquesta condició d’aturada com

q1(tj−1) < 0

q1(tj) > 0

Ara, a partir de q1(tj), calculem una bona aproximació de q1 = 0 aplicant un mètode
de Newton amb una precisió igual a la constant tol.

Mètode Newton

Definició 3.11. El mètode Newton és un mètode per trobar successivament apro-
ximacions cada vegada millors d’una arrel d’una funció real, és a dir,

x∗ | f(x∗) = 0;
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a partir de la regla iterativa

xn+1 = xn −
f(xn)

ḟ(xn)
.

Nosaltres volem trobar l’arrel de la coordenada q1 que és una funció del temps,
és a dir, busquem

t∗ | q1(t∗) = 0,

i, per tant, reescrivim el mètode com

tn+1 = tn −
q1(tn)

q̇1(tn)
(3.2)

Per tant, volem calcular una aproximació suficientment bona del temps t∗ en què la
solució talla la superf́ıcie de secció per tal de conèixer les coordenades (q2(t

∗), p2(t
∗))

amb una bona precisió. Per tal de fer això, fixem-nos que si prenem el pas

hj = −q1(tj−1)
q̇1(tj−1)

, (3.3)

quan realitzem el càlcul de q1(tk) mitjançant l’integrador numèric RK45F, ja efec-
tuem (3.2), clar recordem que tj+1 = tj + hj. I el càlcul de la derivada q̇1(tk) és
immediat doncs recordem que

q̇1(tj) = p1(q2(tj), p2(tj))

De manera que el mètode de Newton el realitzem aplicant la funció rk45f amb el
pas adient donat per l’equació (3.3).

Ara, per calcular el següent punt només hem de prendre el punt (q2(t
∗), p2(t

∗))
que hem calculat com a nova condició inicial i repetir el procés. Per tant, simple-
ment fent un bucle que ens repeteixi aquest procediment (dibuixant els resultats a
cada pas) podem fer un seguiment de les trajectòries sobre la superf́ıcie de secció i
conèixer el seu comportament. I aix́ı és, essencialment, com hem arribat a obtenir
les imatges que hem vist per E = 1

12
, 1

8
i 1

6
.

3.3 Pèndol pertorbat

Anem a continuar amb l’estudi del caos determinista en sistemes Hamiltonians.
Per analitzar la regió desordenada proposem fer-ho utilitzant l’exemple del pèndol
que ens és més conegut i, per tant, en cert grau més fàcil de tractar. Totes les
caracteŕıstiques que podŕıem mostrar sobre el caos amb el potencial triangular les
evidenciarem amb més claredat emprant el sistema diferencial que descriu un pèndol
pertorbat, per exemple, per un camp magnètic.

Anem a deduir abans de res les equacions que defineixen el sistema diferencial
d’un pèndol sense la influència d’una pertorbació. Considerem una massa m que
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penja d’un fil de longitud l de massa negligible. Sigui q = θ(t) l’angle del pèndol
respecte l’eix vertical. L’energia cinètica i l’energia potencial del sistema són:

T =
ml2q̇2

2
, V = −mgl cos q

on g és la constant de gravitació.

El Hamiltonià (que coincideix amb l’energia total del sistema) és:

H = T + V

=
ml2q̇2

2
−mgl cos q

I un cop coneixem l’expressió del Hamiltonià podem calcular les equacions diferen-
cials

q̇ =
∂H

∂p
=

p

ml2
,

ṗ = −∂H
∂q

= −mgl sin q

Per simplificar una mica el problema podem prendre m = 1kg i l = 1m, i, a més,
també podem escalar el temps de manera que la constant de gravitació ens quedi
unitària6, és a dir, g = 1m/s‘2 amb s′ = s/

√
9.8 on s són segons. Aplicant aquests

canvis, les equacions diferencial pel sistema dinàmic que representa el pèndol no
pertorbat ens queden com

q̇ = p,

ṗ = − sin q

Un sistema d’equacions que t́ıpicament podem trobar per l’expressió més compacte

q̈ + sin q = 0

Nosaltres, però, preferim treballar amb el sistema ja que l’utilitzarem per la
integració numèrica. Aix́ı doncs, havent obtingut les equacions pel pèndol simple,
la pertorbació que afegirem serà de la forma

q̇ = p,

ṗ = − sin q + ε sinωt

on ε és un paràmetre que mesura el valor màxim de la pertorbació i ω és el peŕıode
(respecte s′) que imposem a l’efecte sinusöıdal. Podem interpretar aquest terme
afegit com una força externa que injecta energia al sistema de forma periòdica.
Aquesta força accelera la massa primer en el sentit de les agulles del rellotge i
després en el sentit contrari forçant un moviment perpetu del pèndol.

6Realitzar aquest canvi també implica que en comptes de l’angle q = θ(t) tenim un nou angle
θ(t‘). Tot i això, per fer-ho més senzill, abusarem una mica de la notació i seguirem usant les
variables q i p sabent que no són exactament les mateixes que hem definit al principi de l’apartat.
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A partir d’això, l’aplicació de Poincaré que proposem aqúı és una aplicació P
que, donat un punt a temps t, ens dóna com a imatge el punt de la trajectòria
que correspon al temps t + T , on T = 2π

ω
. Aquesta aplicació està ben definida i la

podem usar com una aplicació de Poincaré per visualitzar de manera codificada el
comportament de les solucions de les equacions diferencials ja que, si (q1,p1) és la
imatge de les condicions inicials (q0,p0) i t0 = 0, llavors (q1,p1) també és la imatge
de les condicions inicials (q0,p0) i t0 = 2π

ω
N per qualsevol N ∈ N. És clar, com que

la força és periòdica amb peŕıode 2π
ω

, l’acció sobre les equacions diferencials és la
mateixa entre 2π

ω
N i 2π

ω
(N + 1).

Ara que ja ens hem posat en situació, anem a endinsar-nos de ple a l’estudi de
les regions desordenada. Primer procedirem a realitzar una breu anàlisi descriptiva
del pèndol no pertorbat en el qual no hi ha presència de caos, i després introduirem
la pertorbació per tal de poder visualitzar les diferents modificacions que pateix
el sistema dinàmic que seran la causa primera del caos determinista en sistemes
Hamiltonians.

3.3.1 Regions desordenades

Fins ara hem associat les corbes invariants tancades als punts fixos el·ĺıptics, per
tant, és natural pensar que les regions desordenades estan associades als punts
fixos hiperbòlics. Aix́ı doncs, anem a veure què s’observa al voltant d’un punt fix
hiperbòlic.

Figura 7: Gràfica de q contra p per ε = 0

+

En el cas en què el sistema roman no pertorbat, és conegut que tenim un punt fix
el·ĺıptic a l’origen (0, 0) i un punt fix hiperbòlic al punt (π, 0). A l’entorn del punt
fix hiperbòlic, es troben les varietats invariants estable i inestable, que notem per
W s i W u respectivament, i altres corbes invariants que segueixen cursos hiperbòlics.
Si seguim les trajectòries de les varietats W s i W u, aquestes comencen i acaben en
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un punt fix, és a dir, la seqüència d’imatges Yi d’ambdues tendeixen a un punt fix
tan per i→∞ com per i→ −∞ (figura 7).

Definició 3.12. Sigui P l’aplicació de Poincaré, i sigui x un punt fix hiperbòlic de
P . Si h 6= x és un punt d’intersecció entre les varietats estable i inestable de x i h
no és un punt fix, llavors diem que h és un punt homocĺınic.

El que observem inicialment és que les branques de les varietats estable i inestable
s’uneixen per formar una sola corba tancada que comença i acaba en un mateix punt
fix. Ara bé, quan pertorbem el sistema, perdem això i en la nova situació les dues
varietat es tallen en un punt h0 que és un punt homocĺınic. Aquest fenomen és degut
a l’energia externa que injectem al sistema que provoca un moviment perpetu, és a
dir, la impossibilitat de retornar a un punt fix.

Notem primer de tot que, per definició, W s és invariant sota P . Això ens diu
que si h0 pertany a la varietat estable llavors h1 = P (h0) i h−1 = P−1(h0) també
hi pertanyen. Clar, si la òrbita de h0 convergeix a un punt fix, necessàriament les
òrbites de h1 i h−1 també ho han de fer. Anàlogament, podem concloure que W u

és invariant sota P .

La peculiaritat del punt h0 és que pertany a la vegada a la varietat estable
W s i a la inestable W u. Per una banda, com h0 pertany a W s, que és invariant,
l’òrbita de h0 ha de tendir cap al punt fix, és a dir, existeix una successió de punts
{h1, h2, . . . } que s’apropa al punt fix. Per altra banda, com h0 pertany W u, que
també és invariant, hi ha d’haver alguna manera mitjançant la qual la varietat
inestable passi per aquests punts hi. Això dóna origen a les trajectòries oscil·lants
de W u a l’entorn de W s. Adonem-nos però que, pel Teorema 3.4, l’aplicació de
Poincaré P manté la direcció de tall entre les dues varietats. Conseqüentment, com
W u oscil·la, ha d’existir una segona successió {g1, g2, . . . } de punts d’intersecció
entre les dues varietats, però en la direcció contrària (figura 8).

Figura 8: Punts hi i gj per ε = 0.2

I és aqúı on el resultat que hem destacat al principi del Caṕıtol 3 sobre els
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sistemes Hamiltonians juga el seu paper fonamental per explicar i entendre el caos
determinista. Hem vist que P conserva volums, per tant, les àrees formades entre
les corbes W s i W u entre punts hi i gj consecutius han de ser iguals. Si tenim en
compte això, juntament amb el fet que la distància entre hi i hi+1 tendeix a zero
quan i→∞ (per definició de varietat estable), la única possibilitat que ens queda
és que les oscil·lacions que fa W u a l’entorn de W s siguin cada vegada més llargues
i més estretes.

Com aquests oscil·lacions no poden sinó allargar-se indefinidament, arriben a
donar la volta a tota la figura. I no només això, quan creixen suficient, comencen
a serpentejar sobre śı mateixes de manera que aquestes oscil·lacions, que en direm
de primer ordre, creen oscil·lacions de segon ordre que tanmateix originarant os-
cil·lacions de tercer ordre i aix́ı successivament (figura 9). I tot plegat ocorre sense
que W u es talli a śı mateixa ni una sola vegada.

Figura 9: Oscil·lacions d’ordre 2 per ε = 0.2

Fins ara, només hem considerat el comportament de W u respecte W s però,
partint de h0, també podem seguir la seqüència de punts {h−1, h−2, . . . }, i estudiar
el comportament de W s respecte W u.

Els resultats que s’obtenen són completament anàlegs, per tant, combinant-t’ho
tot, al final tenim un conjunt infinit de punts homocĺınics que esdevé més dens
a mesura que ens apropem al punt fix hiperbòlic (figura 10). La clau sobre les
interseccions homocĺıniques és que essencialment escampen la sensibilitat respec-
te condicions inicials (que normalment es troba tan sols en un entorn del punt
hiperbòlic) per a tot l’espai desponible.
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Figura 10: Conjunt dens de punts homocĺınics per ε = 0.2

Hem tornat a trobar doncs una estructura d’incrëıble complexitat però aquest
cop al voltant dels punts fixos hiperbòlics. Aquesta complexitat, quan és observada
a partir d’unes poques trajectòries sense la precaució requerida, ens genera el núvol
de punts que hem obtingut al principi, és a dir, la regió desordenada. En definitiva,
l’existència d’un punt homocĺınic és la que provoca el caos determinista en sistemes
Hamiltonians. L’estructura esdevé tan embolicada que crea una aparent aleatori-
etat i provoca la impossibilitat de realitzar prediccions en el llarg termini malgrat
l’evolució sigui completament determinista.
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Figura 11: Transformació de les varietats per pertorbacions ε = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4

(a) ε = 0.1 (b) ε = 0.2

(c) ε = 0.3 (d) ε = 0.4

3.3.2 Implementació

Expliquem ara el procediment que hem seguit per trobar els resultats numèrics
que acabem de mostrar. Abans de res, concretem que el valor que emprarem per la
freqüència ω és

√
5. Un del motius pels quals ens interessa poder controlar el peŕıode

del terme de pertorbació és el fet que ens permet evitar problemes de precisió causats
per la gran sensibilitat que té el punt fix hiperbòlic respecte condicions inicials. Com
més gran sigui ω, més curt serà el peŕıode i, per tant, menys temps hi haurà per
perdre precisió. Per assolir els nostres propòsits, ω =

√
5 ens és més que vàlid.

L’aplicació de Poincaré P que usem pel cas del pèndol, l’hem definida no com
una aplicació sobre una superf́ıcie donada per una equació de les variables, sinó que
l’hem definida a través del temps. Partint d’un punt (q0,p0) a temps t = t0, seguim
la trajectòria fins t = t1 = t0 + 2π

ω
i guardem el punt (q1,p1) que haguem trobat com

a imatge de (q0,p0) per P . En general, podem escriure P (q(t),p(t))=(q(t+ 2π
ω

),p(t+
2π
ω

)).

Per implementar aquest càlcul definim una funció, que anomenem poin, la qual
introduint unes condicions inicials ens retorna la imatge per P . Concretament, els
paràmetres d’entrada són:

− el temps t = 0,

− el punt de partida (q0,p0),

− la dimensió del sistema,
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− el pas h,

− les constants hmin, hmax, tol

− i les equacions diferencials del pèndol pertorbat;

i ens retorna:

− el temps t = T ,

− la imatge (q1,p1),

− i una estimació pel pròxim pas ĥ

La funció poin crida la funció rk45f dins un bucle amb la condició d’aturada

tn+1 + hn > T =
2π

ω

de manera que, arribats aqúı, si modifiquem el pas tal que hn = T − tn, aplicant
una vegada més la funció rk45f tindrem

tn+1 = tn + hn = tn + T − tn = T

que és el temps exacte que busquem. I, és més, a partir d’això, també haurem
calculat una aproximació de (q1,p1).

Ara que ja sabem com computar els punts, procedim a trobar els punts fixos del
nostre sistema. Ens interessa sobretot el punt fix hiperbòlic. El problema de trobar
punts fixos el podem reescriure com un problema de trobar zeros de funcions. És a
dir, volem trobar una solució a l’equació F (q, p) = P (q, p) − (q, p) = 0. Per tal de
fer-ho, usem un mètode de Newton en dos dimensions que té per regla iterativaqn+1

pn+1

 =

qn
pn

−
∂F1

∂q
(qn, pn) ∂F1

∂p
(qn, pn)

∂F2

∂q
(qn, pn) ∂F2

∂p
(qn, pn)

−1F1(qn, pn)

F2(qn, pn)


on F (q, p) = (F1(qn, pn), F2(qn, pn)) i Fi : R2n → Rn per i ∈ {1, 2}. Per utilitzar
aquest mètode de Newton és evident que requerim conèixer la Jacobiana de F , que
podem escriure com

DF = DP − I,

Per poder calcular DF = DP −I necessitem conèixer l’expressió de DP . Per fer-ho
intentem entendre primer què és l’aplicació DP .

Donat un punt de partida x0 sobre la superf́ıcie de secció ens podŕıem preguntar
què ocorre quan variem una mica la condició inicial. DP ens informa sobre el
comportament de les òrbites quan considerem variacions infinitesimals en la condició
inicial. És a dir, si x(t;x0) tal que x(t0;xo) = x0 és l’òrbita que considerem, llavors
ens interessa conèixer la diferencial Dx0x(t;x0). Més concretament, com restringim
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el nostre problema sobre una superficie de secció, només ens interessa conèixer
Dx0x(T ;x0) que aqúı notem per DP .

Anem a veure com calculem DP . Considerem el nostre sistema d’equacions

ẋ =
dx

dt
= f(t, x(t;x0))

Formalment, si diferenciem respecte x0 tenim

Dx0

dx

dt
= Dx0f(t, x(t;x0))

Aplicant la regla de la cadena al terme de la dreta, ens queda

Dx0

dx

dt
= DxfDx0x(t;x0)

on Dxf és la Jacobiana del flux. Amb supòsits de regularitat podem transformar
l’expressió anterior com

d

dt
Dx0x(t;x0) = DxfDx0x(t;x0)

Aquestes equacions s’anomenen equacions variacionals i és el sistema que resolem
numèricament amb l’integrador per conèixer Dx0x(t;x0) i, en particular, DP que
és el que realment necessitem per poder realitzar el mètode de Newton.

Per poder iniciar el mètode de Newton necessitem una condició inicial. Pel
punt fix que es troba a q = 0 (l’el·ĺıptic) en el cas no pertorbat, simplement hem
d’escollir un punt proper i el mètode convergeix ràpidament. Pel punt fix que es
troba a q = π (l’hiperbòlic) en el cas no pertorbat, per la sensibilitat respecte
condicions inicials, no ens serveix qualsevol punt pròxim sinó que hem de partir
d’una bona aproximació. Aquesta aproximació la podem obtenir com a solució del
sistema diferencial linealitzat. Recordem que

q̈ = − sin q + ε sinωt (3.4)

Si prenem q = π+h, el desenvolupament de Taylor del sinus respecte del punt π és

sin (π + h) = sin (π) + cos (π)h+ o(h2)

= −h+ o(h2)

≈ −h

Amb això, (3.4) s’escriu com

ḧ = h+ ε sinωt (3.5)

Considerem una solució per h de la forma h = A sinωt. Les derivades de h són

ḣ = Aw cosωt

ḧ = −Aw2 sinωt
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Si imposem (3.5)

−Aw2 sinωt = A sinωt+ ε sinωt

trobem que A = − ε
ω2+1

Per tant, substituint ens queda

q(t) = π + h = π − ε

ω2 + 1
sinωt

p(t) = − ωε

ω2 + 1
cosωt

que aplicat a temps t = 0 és

q(0) = π

p(0) = − wε

ω2 + 1

Partint d’aquesta condició inicial el mètode de Newton convergeix ràpidament.

Ara que ja hem calculat els dos punts fixos que es troben en el nostre sistema
dinàmic (i en concret aquest últim) podem procedir a calcular les varietats estable
i inestable del punt fix hiperbòlic. L’estratègia que seguirem aqúı serà aconseguir
intervals fonamentals de les dues varietat. Un interval fonamental és un interval de
punts tal que la seva òrbita ens dóna tota la varietat.

Anem a explicar com arribem a calcular un interval fonamental per la varietat
inestable i l’altre es farà de forma anàloga. El que fem primer de tot és calcular
els valors propis i els vectors propis de la matriu DP . El vector propi associat al
valor propi de mòdul major a la unitat ens dóna la direcció tangent a la varietat
inestable, i el vector propi associat al valor propi de mòdul menor a la unitat ens
dóna la direcció tangent a la varietat estable.

Els valors propis són les solucions de∣∣∣∣DP11 − λ DP12

DP21 DP22 − λ

∣∣∣∣ = 0

que són

λ± =
DP11 +DP22 ±

√
(DP11 +DP22)2 − 4(DP11DP22 −DP12DP21)

2

La solució que busquem és λ+ i el vector propi associat (v1,v2) satisfà el sistema(
DP11 DP12

DP21 DP22

)(
v1
v2

)
= λ+

(
v1
v2

)
Podem considerar per exemple(

v1 v2
)

=
(

1 λDP22−(DP11DP22−DP12DP21)
λDP12

)
Un cop tenim el vector propi, el normalitzem obtenint el vector (v′1,v

′
2).
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Sigui ara (q0,p0) el punt fix hiperbòlic, considerem el punt (q1,p1) tal que

q1 = q0 + γv′1
p1 = p0 + γv′2

on γ és una constant. El punt (q1,p1) és una aproximació d’un punt de la varietat
inestable i prenem γ = 10−6 per tal que l’error que cometem en l’aproximació sigui
de l’ordre de 10−12 que és la tolerància que hem fixat. Llavors, per obtenir l’interval
fonamental, només ens falta calcular la imatge (q2,p2) = P (q1,p1) i per fer-ho usem
la funció poin que hem definit anteriorment. L’interval fonamental que utilitzarem
per computar la varietat inestable és el conjunt de punts que es troben entre (q1,p1)
i (q2,p2).

Per calcular la varietat estable podem seguir els mateixos passos però amb λ−
i tenint en compte que haurem de realitzar la integració numèrica amb passos hn
negatius per tal de computar les antiimatges per l’aplicació de Poincaré.

A partir d’aqúı, havent obtingut les varietats estable i inestable, modificant el
paràmetre ε podem veure l’aparició del punt homocĺınic i les seves conseqüències,
és a dir, el caos determinista.

3.4 Exponent caracteŕıstic de Lyapunov

Els punts fixos el·ĺıptics donen origen a cadenes d’illes i els punts fixos hiperbòlics do-
nen origen a regions desordenades. Això és certament el que un troba numèricament.
Les illes són dominis que no poden ser enväıts per les regions caòtiques, per això,
les regions desordenades han d’estar limitades necessàriament. Aquest fet ens sug-
gereix que han de tendir a ocupar densament l’espai lliure d’illes. A la pràctica, no
obstant, moltes de les regions desordenades són molt fines i dif́ıcils de veure.

En aquesta secció estudiarem com evoluciona la separació de dues trajectòries
inicialment molt properes. Volem saber si es queden juntes o si divergeixen i, si ho
fan, com de ràpid se separen. Ho podem fer veient la distància cont́ınua entre les
dues trajectòries o també ho podem fer veient la distància entre les seqüències de
punts sobre una superf́ıcie de secció per una aplicació de Poincaré. En el darrer cas,
la distància la prenem com a funció del nombre d’iteracions i no pas com a funció
del temps. Nosaltres ho tractarem com a funció del temps però el cas discret és
anàleg.

Fixem una òrbita X∗(t) i considerem una segona òrbita X∗(t) + U(t) amb U(0)
petit (la segona òrbita queda determinada pel valor inicial U(0)). Si investiguem
com varia la distància U(t) el que s’observa és que la distància creix de forma lineal
en les illes i que creix aproximadament com eλt (on λ és una constant) en regions
desordenades.

Fins aqúı només podem dir que la constant λ queda determinada per les dues
trajectòries escollides però si prenem diferents condicions inicials U(0) totes les pa-
relles (X∗(t),X∗(t)+U(t)) se separen segons eλt, és a dir, λ aparentment caracteritza
l’òrbita X∗(t).
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El següent pas raonable és fer variar X∗(0) per tal de tractar diferents òrbites i
el resultat que s’obté és que λ segueix essent la mateixa per tota una regió desor-
denada. Per tant, λ no només caracteritza una òrbita sinó una regió desordenada
completa. D’aquesta manera podem interpretar el valor de λ com una mesura de
la separació mitjana sobre tota la regió. Si realitzem el mateix per altres regions
desordenades disjuntes el que acabem concloent és que cada regió desordenada té
una λ determinada que la caracteritza.

Anem a veure com calculem λ. Considerem una trajectòria X∗(t) i un des-
plaçament inicial U(0). Si substitüım X(t) = X∗(t) + U(t) en les equacions del
moviment dX

dt
= f(X) i desenvolupem respecte U , obtenim:

dX(X∗(t), U(t))

dt
=

dX(X∗(t), U(0))

dt
+

d

dU

(
dX(X∗(t), U(0))

dt

)
U(t) + . . .

dX∗(t)

dt
+

dU(t)

dt
=

dX∗(t)

dt
+

d

dU

(
dX∗(t)

dt

)
U(t) + o(U2)

Si eliminem dX∗(t)
dt

a banda i banda, ens queda

dU(t)

dt
=

d

dU

(
dX∗(t)

dt

)
U(t) + o(U2)

=
d

dU
(f(X)X=X∗)U(t) + o(U2)

=
df(X)X=X∗

dX

dX

dU
U(t) + o(U2)

=
df(X)X=X∗

dX
U(t) + o(U2)

on hem usat que dX
dt

= f(X) i que dX
dU

= 1. Per U prou petit podem ignorar el
terme o(U2) i ens queda un sistema d’equacions lineals homogeni que en principi té
solució de la forma:

U(t) = M(t)U(0)

on M(t) s’anomena matriu de transició.

Una vegada coneixem l’expressió de U(t) podem donar la definició de λ.

Definició 3.13. Sigui X∗(t) una òrbita i sigui U(0) un desplaçament inicial. De-
finim, λ, l’exponent caracteŕıstic de Lyapunov7 (ECL) de l’òrbita X∗(t) +U(t) com
el ĺımit:

7El teorema d’Osedelec (que no el treballarem) ens assegura l’existència del ĺımit. I també hi
ha un teorema equivalent pel cas discret.
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λ := limt→∞
ln ‖U(t)‖

t
.

A partir de l’ECL, λ, podem donar la següent definició d’òrbita caòtica.

Definició 3.14. Sigui X(t) una òrbita. Diem que l’òrbita X(t) és caòtica si és no
periòdica en el llarg termini i té ECL positiu.

Si calculem l’ECL per l’exemple del pèndol per una trajectòria dins la regió
desordenada obtenim λ ≈ 0.1052 que és major a zero (figura 12), per tant, per
definició, tenim una trajectòria caòtica.

Figura 12: λ contra el temps

Es pot demostrar que, fixada una òrbita X∗(t) i un desplaçament inicial U(0),
λ pot prendre com a màxim tants valors com la dimensió del sistema d’equacions,
N. Si suposem que tots són diferents, tenim λ1 > λ2 > λ3 > . . . > λN associats
a N vectors U1(0), U2(0),..., UN(0) que formen una base. Aquestes λi mesuren la
separació mitjana respecte les corresponents N direccions ortogonals associades.

A partir d’aquesta base podem expressar tot desplaçament inicial com

U(0) =
N∑
i=0

CiUi(0)

i per la linealitat tenim

U(t) =
N∑
i=0

CiUi(t) | Ui(t) = M(t)Ui(0)

En el ĺımit t → ∞, cada component CiUi(t) es comporta com eλit, suposant que
Ci 6= 0. És immediat veure que, a llarg termini, el terme amb la λi més gran serà
el terme dominant. Per tant, en el ĺımit, U(t) es comportarà com eλ1t. Aquest fet
ens permet entendre perquè trobem sempre el mateix valor per λ indiferentment
del U(0) que considerem.
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Definició 3.15. Anomenem a aquest ĺımit λ1 exponent caracteŕıstic de Lyapunov
maximal (ECLM).

De fet, malgrat intentem començar a partir d’un U(0) amb C1 = 0, els errors
generats per la integració numèrica provoquen que C1 6= 0 de manera que al final
acabem obtenint els mateixos resultats.

El càlcul de λ1 l’hem realitzat considerant l’evolució d’un objecte d’una dimensió
(una corba). Per calcular λ2 podem considerar l’evolució d’una esfera de dues di-
mensions que serà dominat pels dos ECL més grans, és a dir, per t→∞ la superf́ıcie
es comportarà com e(λ1+λ2)t; i d’aqúı podem deduir λ2. A més, els eixos principals
de l’el·lipsoide (resultant de l’esfera transformada per la matriu de transició) seran
les direccions ortogonals U1(0) i U2(0) associades a λ1 i λ2 respectivament.

El càlcul de λ3 el podem fer considerant l’evolució d’una esfera de tres dimensions
que es comportarà com e(λ1+λ2+λ3)t. Les direccions ortogonals U1(0), U2(0) i U3(0)
quedaran determinades pels eixos principals de l’el·lipsoide en què evolucionarà la
nostra esfera de partida. I per la resta de λi podem procedir de la mateixa manera
incrementant cada vegada més la dimensió de l’esfera inicial.

En el cas en què la trajectòria X∗(t) té menys de N valors diferents possibles
pels ECL l’anàlisi es complica una mica però els resultats no varien dràsticament.
Senzillament, alguns ECL tenen associats més d’un vector Ui(0).

Tota la teoria que hem tractat fins ara en aquest apartat s’aplica a sistemes
dinàmics en general. Anem a centrar-nos ara en sistemes Hamiltonians. En aquest
cas, els ECL existeixen en parelles, és a dir, si λ és ECL llavors −λ també. Una
conseqüència particular d’això és que la suma de tots els ECL és igual a zero.
Observem també que no és possible que tinguem tots els ECL negatius, per tant,
mai tindrem convergència exponencial en les òrbites dels sistemes Hamiltonians.

En regions desordenades, òrbites molt properes es distancïın de forma exponen-
cial, per tant, amb el pas del temps, les òrbites computades seran completament
diferents. Les desviacions es poden produir per errors numèrics, però, encara que
poguéssim calcular amb precisió infinita tindŕıem dos problemes a part a tenir en
compte.

Primer de tot, hauŕıem de ser capaços de mesurar condicions inicials amb precisió
infinita. I, en segon lloc, les equacions que defineixen els nostres sistemes acostumen
a no ser exactes en el sentit que moltes vegades són aproximades (per exemple, per
linealitzar menyspreant termes petits).

3.4.1 Implementació

Anem a explicar breument com computem l’exponent caracteŕıstic de Lyapunov
λ. Donades les equacions del sistema i les equacions variacionals, usem l’integrador
numèric per calcular les trajectòries i els valors de la distància U(t), respectivament.
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Seguint la definició, tenim λ := limt→∞
ln ‖U(t)‖

t
. Llavors, el càlcul que faŕıem és

λk =
ln ‖U(tk)‖

tk

a cada pas, i ens quedaŕıem amb λkmax després d’haver integrat fins un temps
t = tkmax suficientment gran (per exemple, t = 106). Un dels problemes amb el
qual un es pot enfrontar alhora de calcular λ d’aquesta manera és de caire pràctic:
com que la distància U(t) creix de forma exponencial, després d’uns quants passos
de la integració ja ens trobem amb nombres molt grans i a la llarga podem tenir
problemes de memòria si no treballem amb la cura necessària. Una manera d’evitar
caure en aquesta problemàtica és escalant el vector U(t) fent-lo de mòdul unitari
cada cert peŕıode de temps. Aleshores, el càlcul es realitza de manera semblant
però tenint en compte aquesta petita modificació.
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4 Caos Determinista en Sistemes Dissipatius

En aquest caṕıtol estudiarem l’origen del caos determinista en sistemes que, a di-
ferència dels Hamiltonians, perden energia. Més concretament, estudiarem les equa-
cions de Lorenz: 

ẋ = σ(y − x)
ẏ = rx− y − xz
ż = xy − bz

(4.1)

on σ, r, b són paràmetres. σ s’anomena nombre de Prandtl, r s’anomena nom-
bre de Rayleigh, i b no té cap nom. Aquestes equacions modelitzen la dinàmica
(dràsticament simplificada) dels moviments de convecció de l’atmosfera en tres di-
mensions.

En el caṕıtol anterior hem estudiat sistemes Hamiltonians, i hem partit sem-
pre del Hamiltonià. Aquesta eina ens donava les equacions del moviment i la seva
interpretació com a energia total estava ı́ntimament relacionada amb el caos. Con-
siderant pertorbacions en el sistema en forma de canvis d’energia, apareixien les
òrbites caòtiques.

Aqúı ja no disposem d’aquesta eina tan útil per poder emprendre l’estudi aix́ı
que necessitarem trobar un nou punt de partida. El que farem nosaltres és guiar-
nos dels passos que va seguir Lorenz en el seu moment quan va estudiar aquest
model. Primer de tot veurem les caracteŕıstiques generals del sistema per conèixer
les propietats que presenta. Després, tractarem l’aparició del caos i el comportament
caòtic que poden arribar a tenir les òrbites.

Lorenz va descobrir que aquest model aparentment simple i determinista pot
arribar a tenir un comportament sorprenentment erràtic: les solucions oscil·len de
manera irregular però sempre mantenint-se a dins d’una regió acotada.

Definició 4.1. Un cicle ĺımit és una trajectòria tancada äıllada. Les trajectòries
del voltant són obertes i s’apropen o s’allunyen en espiral al cicle ĺımit. Si s’apropen
diem que el cicle ĺımit és estable i si s’allunyen diem que el cicle ĺımit és inestable.

Lorenz, en l’anàlisi que va realitzar, va demostrar que, per un rang de valors
pels paràmetres (que més endavant especificarem), s’eliminaven tots els possibles
comportaments a llarg termini coneguts fins aquell moment. Va demostrar que,
dins aquest rang, no podia haver punts fixos estables ni tampoc cicles ĺımit estables
però que, a la vegada, totes les variables estaven acotades i eren atretes a un conjunt
de volum zero. Aquest conjunt és el que definirem més endavant com un atractor
estrany i el moviment de les òrbites sobre l’atractor estrany és caòtic.

4.1 Propietats de les equacions de Lorenz

Anem a veure quines propietats ténen les equacions de Lorenz.
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No linealitat

Observem que el sistema és clarament no lineal ja que té els termes quadràtics: xy
i xz.

Simetria

El sistema (5.1) presenta una important simetria. Si substitüım (x, y) per (−x,−y),
les equacions romanen idèntiques. Per tant, si (x(t), y(t), z(t)) és solució, llavors
(−x(t),−y(t), z(t)) també ho és. És a dir, totes les solucions venen aparellades.

Contracció de volums

Proposició 4.2. El sistema de Lorenz és dissipatiu: els volums a l’espai de fase es
contrauen sota el flux.

Demostració. Aqúı tornem a usar el Teorema de Liouville. Pel teorema sabem que
d
dt
vol(t, Ut) = 0 ⇐⇒ divf(t, x) = 0. En el sistema de Lorenz, anem a veure que

divf(t, x) 6= 0. La matriu Jacobiana del flux és−σ σ 0
r −1 0
0 0 −b


per tant, divf(t, x) = −(σ+ 1 + b) < 0. És a dir, el sistema no és conservatiu. I, és
més, com

d

dt
vol(t, Ut) =

∫
Ut

divf(t, x)dx =

∫
Ut

−(σ + 1 + b)dx

concloem que el sistema de Lorenz és dissipatiu. �

La contracció de volums imposa una forta restricció sobre les possibles solucions
de les equacions de Lorenz. Anem a veure que totes les trajectòries tendeixen o bé
a un punt fix, o bé a un cicle ĺımit, o bé (per alguns valors dels paràmetres) a un
atractor estrany.

Definició 4.3. El moviment quasiperiòdic és un tipus de moviment de les solucions
d’un sistema dinàmic que conté un nombre finit de freqüències irracionals.

Proposició 4.4. No hi ha solucions quasiperiòdiques de les equacions de Lorenz.

Demostració. Demostrem per contradicció. Si exist́ıs una solució quasiperiòdica,
hauria de restar sobre la superf́ıcie d’un tor i aquest tor hauria de ser invariant
respecte del flux8. Essent aix́ı, el volum interior del tor hauria de ser constant però
això contradiu la contracció de volums. �

8La justificació d’aquesta afirmació és extensa i per no allargar la demostració no l’explicitarem
i suposarem simplement que és certa.
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Proposició 4.5. No hi ha punts fixos totalment inestables ni tampoc òrbites tan-
cades totalment inestables.

Demostració. La total inestabilitat és incompatible amb la contracció de volums
perquè és causant d’augments de volums. Podem considerar una superf́ıcie tancada
al voltant de la inestabilitat. Si observem l’evolució de la superf́ıcie, per la inestabi-
litat, aquesta ha d’allunyar-se i, per tant, el volum de l’interior ha de créixer. Però
això contradiu la contracció de volums. �

Amb aquest resultat podem concloure que tots els punts fixos han de ser com a
mı́nim parcialment estables, i que totes les òrbites tancades també han de ser com
a mı́nim parcialment estables. Tractem a continuació els punts fixos.

Punts fixos

El sistema de Lorenz té dos tipus de punts fixos. L’origen (0, 0, 0) és un punt fix
per a tots els valors possibles dels paràmetres cosa que és immediat de veure. I, a
part, el sistema també té un parell de punts fixos C+ i C−.

Proposició 4.6. Per r > 1, existeixen dos punts fixos simètrics C+ i C−.

Demostració. Busquem les solucions de

σ(y − x) = 0

rx− y − xz = 0

xy − bz = 0

De la primera equació tenim que y=x. Substituint a la resta ens queda

y = x

rx− x− xz = 0

x2 − bz = 0

que podem reescriure com

y = x

r − 1 = z

x2 = bz

d’on finalment obtenim

C+ = (+
√
b(r − 1),+

√
b(r − 1), r − 1)

C− = (−
√
b(r − 1),−

√
b(r − 1), r − 1)

�
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Definició 4.7. Per un sistema d’equacions diferencials amb un paràmetre k, diem
que un valor k0 és un valor de bifurcació si l’estabilitat de les solucions canvia en
k = k0.

Definició 4.8. Una bifurcació tipus pitchfork és un tipus particular de bifurcació
en què el sistema passa d’un punt fix a tres punts fixos.

Fixem-nos que, en el ĺımit r → 1+, els punts fixos C+ i C− s’uneixen amb
l’origen, és a dir, r = 1 és un valor de bifurcació tipus pitchfork.

Estabilitat dels punts fixos

Ara que coneixem quins són els punts fixos del sistema anem a estudiar-ne l’estabi-
litat. Comencem per l’origen i seguirem amb l’estabilitat de C+ i C− en el cas en
què existeixen.

Estudiem l’estabilitat lineal de l’origen. La linealització de l’origen s’obté ome-
tent els termes quadràtics, i tenim

ẋ = σ(y − x)

ẏ = rx− y
ż = −bz

L’equació per z es troba desacoblada de la resta i ens mostra que z(t)→ 0 a velocitat
exponencial. Les altres dues direccions són governades pel sistema(

ẋ
ẏ

)
=

(
−σ σ
r −1

)(
x
y

)
amb traça τ = −σ − 1 < 0 i determinant ∆ = σ(1− r).

Definició 4.9. Un punt fix tipus sella és un punt fix tal que té com a mı́nim una
direcció dirigida al punt fix per t→∞ i com a mı́nim una altra direcció dirigida al
punt fix per t→ −∞

Si r > 1, l’origen és un punt de sella ja que ∆ < 0. Llavors, juntament amb la z,
la sella té dues direccions que s’apropen a ella i una que s’allunya. I, si r < 1, totes
les direccions són atretes per l’origen i aquest és un punt fix estable.

Anem a demostrar que, per r < 1, totes les trajectòries s’aproximen a l’origen
per t → ∞, és a dir, que l’origen és un punt fix estable global. Una conseqüència
d’aquest fet és que no hi pot haver cicles ĺımits ni tampoc caos al voltant de l’origen.

Proposició 4.10. Per r < 1, l’origen és un punt fix estable global.

Demostració. Considerem V (x, y, z) = 1
σ
x2+y2+z2. Les superf́ıcies amb V constant

són el·lipsoides amb centre a l’origen. Volem veure que V̇ < 0 al llarg de les
trajectòries ja que, essent aix́ı, implicaria que V es va fent cada vegada més petit a
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mesura que passa el temps, és a dir, que totes les trajectòries tendeixen a l’origen.
Considerem la derivada respecte del temps

1

2
V̇ =

1

σ
xẋ+ yẏ + zż

= xy − x2 + yrx− y2 − yxz + zxy − bz2

= (r + 1)xy − x2 − y2 − bz2

Completant quadrats pels dos primers termes tenim

1

2
V̇ = −

(
x− r + 1

2
y

)2

−
(

1−
(
r + 1

2

)2)
y2 − bz2

Com tenim una suma negativa de termes quadrats, les úniques possibilitats són:
V̇ = 0 o bé V̇ < 0. Per tenir V̇ = 0 tots els termes de la dreta s’haurien d’anul·lar
per separat, per tant, y = 0 i z = 0 ja que r < 1 i b > 0. Si y = 0 i z = 0, ens
queda que x = 0. Aix́ı, V̇ = 0 només ocorre en el punt (x, y, z) = (0, 0, 0), i per la
resta de punts tenim V̇ < 0 com voĺıem veure. �

Estudiem l’estabilitat de C+ i C− (suposem r > 1 per tal que existeixin). Con-
siderem la matriu Jacobiana del sistema de Lorenz linealitzat

J =

−σ σ 0
r −1 0
0 0 −b


Calculem les solucions de l’equació∣∣∣∣∣∣

−σ − λ σ 0
r −1− λ 0
0 0 −b− λ

∣∣∣∣∣∣ = 0

Equivalentment,

(−b− λ)((−σ − λ)(−1− λ)− σr) = (−b− λ)(λ2 + (σ + 1)λ+ σ(1− r)) = 0

que té com a solucions

ζ1 =
−(σ + 1) +

√
(σ − 1)2 + 4σr

2

ζ2 =
−(σ + 1)−

√
(σ − 1)2 + 4σr

2
ζ3 = −b

Fixem-nos que tots els valors propis tenen part real negativa, per tant, tenim que
els punts fixos C+ i C− són estables. En particular, existeix una direcció, associada
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a ζ3, que es veu atreta al punt fix. I, és més, es pot arribar a demostrar que al
voltant de cada un dels punts fixos existeix un cicle ĺımit inestable9.

Considerem ara la matriu Jacobiana del sistema de Lorenz no linealitzat

J =

 −σ σ 0
r − z −1 −x
y x −b


Calculem les solucions de l’equació∣∣∣∣∣∣

−σ − λ σ 0
r − z −1− λ −x
y x −b− λ

∣∣∣∣∣∣ = 0

Si desenvolupem l’expressió ens queda

−λ3 − bλ2 − λ2 − bλ− bσ − λ2σ − bλσ − λσ + brσ + λrσ − λx2 − σx2 − σxy − bσz − λσz = 0

que si simplifiquem i substitüım pels valors de C+ (per C− és idèntic), obtenim

λ3 + (b+ 1 + σ)λ2 + b(σ + r)λ+ 2bσ(r − 1) = 0

Si busquem les solucions de la forma λ = iw amb w real (volem conèixer quan els
valors propis tallen l’eix imaginari), llavors tenim

(iw)3 + (b+ 1 + σ)(iw)2 + b(σ + r)(iw) + 2bσ(r − 1) = 0

que, anul·lant la part real i la part imaginària, podem reescriure com

−(b+ 1 + σ)w2 + 2bσ(r − 1) = 0

−w3 + b(σ + r)w = 0

Aı̈llant el terme w2 (evidentment w = 0 no és la solució que busquem), obtenim

w2 =
2bσ(r − 1)

b+ 1 + σ

w2 = b(σ + r)

per tant,

2bσ(r − 1) = b(σ + r)(b+ 1 + σ)

I, finalment, äıllant r obtenim

rH := r =
σ(σ + b+ 3)

σ − b− 1

suposant que σ > b+ 1.

9Aquesta proposició no serà demostrada perquè requereix càlculs complicats i considerem que
no és essencial pels nostres propòsits. Per més informació consultar Marsden i McCracken (1976)
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Hem trobat un parell de solucions

ζ1 = +i

√
2bσ

(σ + 1)

(σ − b− 1)
, ζ2 = −i

√
2bσ

(σ + 1)

(σ − b− 1)

I la solució restant, ζ3, ha de ser necessàriament real ja que els zeros imaginaris van
en parelles. Sabem que el terme independent del polinomi satisfà

2bσ(r − 1) = (−1)3ζ1ζ2ζ3

d’on trobem que

ζ3 = −(r − 1)(σ − b− 1)

(σ + 1)

Si ara fem r = rH

ζ3 = −
(σ(σ+b+3)

σ−b−1 − 1)(σ − b− 1)

(σ + 1)
= −(σ + b+ 1)

el qual és real i negatiu. Per tant, d’entrada podem dir que la direcció que hem vist
que és atreta pel punt fix en el sistema linealitzat no varia de manera important.

Definició 4.11. Una bifurcació respecte un cicle ĺımit s’anomena bifurcació de
Hopf. Hi ha bàsicament dos tipus de bifurcacions Hopf: la bifurcació Hopf su-
percŕıtica que es produeix quan un cicle ĺımit és creat a partir d’un punt fix ines-
table; i la bifurcació Hopf subcŕıtica que es produeix quan un cicle ĺımit és creat a
partir d’un punt fix estable.

El valor rH és un valor de bifurcació Hopf subcŕıtica. Just quan r = rH els
punts C+ i C− perden l’estabilitat associades als valors propis ζ1 i ζ2, i guanyen
inestabilitat.

Recordem que hem demostrat que el sistema de Lorenz és dissipatiu, és a dir, que
les òrbites no poden escapar-se a l’infinit i han de tendir a una superf́ıcie de volum
zero. Però, com acabem de veure, si r > rH , tenim moltes direccions inestables
associades tan a l’origen com als punts C+ i C−. Per tant, amb tot el que hem dit
fins ara, el gran misteri resideix en saber quin és el comportament de les trajectòries
un cop anem perdent de vista les dinàmiques d’atracció conegudes. No queda clar
quins són els destins de les òrbites de les solucions del sistema, ja que , com més
augmentem el valor del paràmetre r, més augmenten les propietats inestables.

Lorenz va usar integració numèrica per observar trajectòries en el llarg termini.
En particular, va estudiar el cas σ = 10 , b = 8

3
i r = 28. Amb aquests valors,

rH ≈ 24.74. Fixem-nos que r > rH de manera que és d’esperar que alguna cosa
estranya hagi de passar. A partir d’aqúı, doncs, seguirem l’anàlisi per aquest cas
en concret.
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4.2 Atractor estrany

Prenent com a condició inicial (0, 1, 0) (propera al punt de sella situada a l’origen)
trobem que l’evolució de, per exemple, y(t) és oscil·lant però que no sembla repetir-
se mai de forma idèntica per molt que deixem córrer el temps, és a dir, que no
presenta periodicitat (figura 13). Per tant, només veient la dinàmica d’una de les
coordenades ja ens podem començar a fer a la idea de que hi ha present certa
complexitat en les trajectòries de les solucions.

Figura 13: y(t) contra el temps per σ = 10, b = 8
3
, r = 28

Si mirem ara la imatge que apareix quan fem la gràfica de la variable x(t) contra
la variable z(t) (figura 14), ens trobem amb el famós patró que ens recorda a les ales
d’una papallona. La solució comença a prop de l’origen, descriu un primer arc per
la dreta i passa ràpidament a l’interior d’una espiral situada a l’esquerra. Se situa
pròxim a un dels punts fixos i, després de dibuixar lentament l’espiral, salta cap a
l’altre costat a l’interior d’una segona espiral on es troba l’altra punt fix. Havent
donat unes quantes voltes, torna a saltar a la banda contrària i aix́ı indefinidament.
El nombre de voltes que realitza a dreta i esquerra varia de forma impredictible.

La trajectòria sembla que s’intersequi amb śı mateixa repetides vegades però, de
fet, no es talla mai. L’òrbita dibuixa una figura molt fina i de gran complexitat que
ens mostra de manera esquemàtica l’atractor estrany.

Definició 4.12. Definim un atractor com un conjunt tancat A que satisfà:

− A és un conjunt invariant: tota trajectòria que comença en A roman en A.

− A atrau a un conjunt obert de condicions inicials: existeix un obert U que
conté A tal que si x(0) ∈ U , aleshores la distància entre x(t) i A tendeix a
zero quan t→∞.

− A és minimal: no existeix un subconjunt propi de A que satisfaci les dues
propietats anteriors.
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Definició 4.13. Definim un atractor estrany com un atractor que presenta sensi-
bilitat respecte condicions inicials.

Figura 14: x(t) contra z(t) per σ = 10, b = 8
3
, r = 28

Amb el que hem dit fins ara no podem afirmar amb tota seguretat que l’atractor
de Lorenz és realment un atractor estrany i no pas un cicle ĺımit estable amb una
periodicitat molt elevada. Anem a veure com va argumentar Lorenz per veure que
l’atractor és un atractor estrany.

4.2.1 Aplicació de Lorenz

Lorenz va trobar una manera d’analitzar la dinàmica sobre l’atractor estrany. Veient
la figura 15 podem observar que, aparentment, la trajectòria deixa una espiral
després de superar una certa distància cŕıtica respecte del centre de dita espiral.
És més, el marge amb què se supera tal distància cŕıtica sembla determinar el punt
pel qual la trajectòria s’insereix a l’altra espiral. Per tant, podem pensar que ha
d’existir alguna caracteŕıstica en cada volta que ens permeti predir la successiva
volta.
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Figura 15: y(t) contra z(t) per σ = 10, b = 8
3
, r = 28

Seguint els passos de Lorenz prendrem aquesta caracteŕıstica com zn, l’enèsim
màxim local de z(t). Si fem la integració numèrica per un temps suficientment gran
i mesurem els màxims locals de z(t) obtenim la següent gràfica

Figura 16: zn contra zn+1 per σ = 10 , b = 8
3

i r = 28

Les dades s’aproximen molt al dibuix d’una corba de manera que mitjançant
aquesta consideració hem aconseguit trobar una mica d’ordre en el caos. L’aplicació
f definida com f(zn) = zn+1 s’anomena aplicació de Lorenz. Donada una condició
inicial z0, les imatges consecutives de z0 per f , {f(z0), f(z0)

2, . . . }, ens aporten
informació sobre el comportament de la trajectòria sobre l’atractor de forma senzilla
i elegant.

Essent rigorosos, hem de dir que f no és una aplicació ben definida perquè
en realitat pot haver-hi més d’una imatge zn+1 per una zn concreta. Tot i això,
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l’aplicació aproxima tan bé una corba i ens resulta tan avantatjós considerar-la com
a tal, que seguirem tractant-la com si ho fos.

Fixem-nos que l’aplicació de Lorenz ens recorda al concepte de l’aplicació de
Poincaré que hem usat anteriorment. En ambdós casos volem simplificar l’anàlisi
de les equacions diferencials reduint el problema usant una aplicació iterativa.
La diferència es troba en què l’aplicació de Poincaré ens dóna les coordenades
d’un punt sobre una superf́ıcie i, en canvi, l’aplicació de Lorenz ens dóna un sol
número. Aquesta simplificació és possible tan sols perquè l’atractor de Lorenz és
pràcticament pla.

Un dels grans avantatges que ens aporta l’aplicació de Lorenz és poder donar
una justificació plausible per refutar la idea de que l’atractor de Lorenz pot ser de
fet un cicle ĺımit estable amb una periodicitat extraordinàriament gran.

Proposició 4.14. Totes les òrbites tancades són necessàriament inestables.

Demostració. La clau d’aquesta demostració resideix en observar que

| ḟ(z) |> 1

per a tot z. En la figura 17 ho podem apreciar bé prenent les diagonals com a
referència.

Figura 17: zn contra zn+1 per σ = 10 , b = 8
3

i r = 28

Sigui f l’aplicació de Lorenz i sigui {zn} la successió de punts corresponent a una
trajectòria tancada qualsevol. Si l’òrbita fos tancada sabem que hauria d’existir un
nombre enter p ≥ 1 tal que zn+p = zn.

Considerem una petita desviació ζn. Si demostrem que | ζn+p |>| ζn |, aleshores
tindrem que la desviació ha crescut després de p iteracions, és a dir, que l’òrbita és
inestable.
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Després d’una iteració, ζn+1 ≈ ḟ(zn)ζn, linealitzant sobre zn. Després de dues
iteracions, de manera similar, tenim

ζn+2 ≈ ḟ(zn+1)ζn+1

≈ ḟ(zn+1)[ḟ(zn)ζn]

= [ḟ(zn+1)ḟ(zn)]ζn

Per tant, després de p iteracions,

ζn+p ≈ [

p−1∏
k=0

ḟ(zn+k)]ζn

Ara, en valor absolut,

| ζn+p | ≈
p−1∏
k=0

| ḟ(zn+k) || ζn |>| ζn |

on hem usat | ḟ(zn+k) |> 1 per tot zn+k. Com | ζn+p |>| ζn |, les òrbites tancades
són inestable. �

Per tant, l’aplicació de Lorenz (per aquest cas concret que estem analitzant) ens
dóna un argument que ens porta a pensar que realment estem davant d’un atractor
estrany i no pas d’algun possible impostor.

Un altre avantatge que ens aporta l’aplicació de Lorenz és que a partir d’ella
podem realitzar unes primeres prediccions sobre l’atractor estrany. Dit això, no
oblidem que treballem amb aproximacions i que fins i tot la definició de l’aplicació
és basada en una aproximació. Per això les prediccions són fiables tan sols en el
curt termini però no fiable en el llarg termini.

4.2.2 Implementació

Expliquem el procediment que hem seguit per aconseguir els resultats anteriors.
Primer de tot, prenem la condició inicial (0, 1, 0) amb t0 = 0 i computem la tra-
jectòria, usant la funció rkf45, fins a t = 500 per tal d’assegurar-nos que ens trobem
a l’atractor estrany.

Un cop sabem que estem sobre l’atractor estrany, comencem a calcular els
màxims que trobem per a la variable z. Per tal de fer-ho simplement hem de
guardar aquells valors zk tals que satisfan

zk−1 < zk

zk+1 < zk

Procedint d’aquesta manera fins que t = 3000 (en general, algun temps suficient-
ment gran) obtenim els resultats que hem mostrat.
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4.3 Capacitat predictiva

Per acabar el caṕıtol tractarem breument la capacitat de predicció que podem
aconseguir en situacions de caos determinista. Ho farem a partir de l’exponent
caracteŕıstic de Lyapunov per una òrbita de les equacions de Lorenz.

El moviment sobre l’atractor presenta sensibilitat respecte condicions inicials,
per tant, dues trajectòries inicialment molt properes divergeixen ràpidament l’una
de l’altra i, al final, totes dues trajectòries es poden trobar en qualsevol punt de
l’atractor. És per això que resulta impossible realitzar prediccions de llarg termini
com ja hem dit anteriorment.

Considerem els valors dels paràmetres σ = 10 , b = 8
3

i r = 28, i la condició
inicial (0, 1, 0). Llavors l’ECL és λ ≈ 0′9056 que, efectivament, és major a zero. Per
tant, per definició, podem dir que l’òrbita seleccionada és certament caòtica.

Figura 18: λ contra el temps σ = 10 , b = 8
3

i r = 28

La separació exponencial també ocorre per t → −∞. Podŕıem dir que les tra-
jectòries obliden els seus estats inicials de forma exponencial. Per tant, malgrat el
sistema dinàmic sigui determinista, només podem deduir l’evolució futura i l’evolu-
ció passada per un cert interval de temps finit centrat en l’instant present.

Anem a veure com determinem aquest interval de temps. Suposem que mesurem
les condicions inicials d’un sistema experimental amb una alta precisió. Natural-
ment, cap mesura és perfecte i existeix un error ‖δ0‖ entre la nostra estimació i el
valor inicial real. Després d’un temps t, l’error creix i ara tenim ‖δ(t)‖ ≈ ‖δ0‖eλt.

Suposem que τ és una mesura de la nostra toleracia, és a dir, que si la nostra
predicció es troba a una distància menor a τ llavors la considerarem acceptable,
i, si ‖δ(t)‖ ≥ τ , la predicció serà intolerable. Com a conseqüència de la separació
exponencial, existeix un temps horitzó a partir del qual es compleix la condició
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‖δ(t)‖ ≥ τ . És fàcil veure que

thoritzo ∼ o

(
1

λ
ln

τ

‖δ0‖

)
La dependència logaŕıtmica de δ0 és el que ens causa problemes. Per molt que ens
esforcem per reduir l’error de la mesura inicial, no podrem predir més enllà d’uns
quants múltiples de 1

λ
.

Veiem-ho amb un exemple, suposem que tenim una tolerància τ = 10−3 i que
aconseguim una primera mesura inicial tal que ‖δ0‖ = 10−7. En tal cas, tenim

thoritzo ≈
1

λ
ln

10−3

10−7
=

1

λ
ln 104 =

4

λ
ln 10

Imaginem ara que podem millorar la nostra mesura inicial i que aconseguim ‖δ0‖ =
10−13. Llavors,

thoritzo ≈
1

λ
ln

10−3

10−13
=

1

λ
ln 1010 =

10

λ
ln 10

Per tant, amb una millora de l’ordre de 106 en la incertesa inicial, només podem
predir un temps 10

4
= 2.5 vegades major.

Aquest exemple il·lustra la futilitat d’intentar predir detalladament el compor-
tament a llarg termini d’una òrbita caòtica. En particular, mostra perquè és tan
dif́ıcil realitzar prediccions del temps atmosfèric.

45



5 Conclusions

Caos determinista en sistemes Hamiltonians

Hem demostrat que els sistemes Hamiltonians són conservatius: els volums a l’espai
de fase es conserven sota el flux.

Quan ens mirem els retrats de fase que obtenim de sistemes Hamiltonians amb
dos graus de llibertat, acostumem a presencià sempre una situació molt similar: una
part del pla on hi trobem anells ennierats de corbes invariants tancades que encerclen
un punt fix el·ĺıptic, i una altra part ocupada per trajectòries desordenades.

Quan augmentem l’energia, algunes corbes invariants es trenquen per formar
noves illes més petites que anomenem illes de segon ordre. De forma anàloga es
formen les illes de tercer ordre a partir de les de segon ordre i aix́ı successivament
de manera que, com més augmentem l’energia, major és el nombre d’illes que tenim.

Respecte les branques de les varietats estable i inestable dels punts hiperbòlics,
sense pertorbacions veiem que s’uneixen per formar una sola corba tancada que
comença i acaba en un punt fix. Ara bé, quan pertorbem el sistema, perdem això i
en la nova situació les dues varietat es tallen en un punt h0 que és un punt homocĺınic
que provoca un conjunt infinit de punts homocĺınics que esdevé més dens a mesura
que ens apropem al punt fix hiperbòlic.

La clau sobre les interseccions homocĺıniques és que essencialment escampen la
sensibilitat respecte condicions inicials per a tot l’espai desponible. En definitiva,
l’existència d’un punt homocĺınic és la que provoca el caos determinista en sistemes
Hamiltonians. L’estructura esdevé tan embolicada que crea una aparent aleatori-
etat i provoca la impossibilitat de realitzar prediccions en el llarg termini malgrat
l’evolució sigui completament determinista.

Una manera de caracteritzar les òrbites caòtiques és a partir de l’exponent ca-
racteŕıstic de Lyapunov λ. Podem interpretar el valor de λ com una mesura de la
separació mitjana sobre tota una regió desordenada.

Caos determinista en les equacions de Lorenz

Aqúı hem demostrat que el sistema de Lorenz és dissipatiu: els volums a l’espai de
fase es contrauen sota el flux.

Hem arribat a demostrar també que:

− No hi ha solucions quasiperiòdiques de les equacions de Lorenz.

− No hi ha punts fixos totalment inestables ni tampoc òrbites tancades totalment
inestables.

− No hi pot haver cicles ĺımits ni tampoc caos al voltant de l’origen.

− L’aplicació de Lorenz ens dóna una justificació plausible per refutar la idea
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de que l’atractor de Lorenz pot ser de fet un cicle ĺımit estable amb una
periodicitat extraordinàriament gran.

Per tant, hem conclòs que podem acceptar la idea de que l’atractor de Lorenz és
un atractor estrany i usant l’exponent caracteŕıstic de Lyapunov hem vist que les
òrbites sobre l’atractor són efectivament caòtiques.

A més, també hem vist fins a quin punt podem realitzar prediccions. Només
podem deduir l’evolució futura i l’evolució passada per un cert interval de temps
finit centrat en l’instant present.
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