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1 Bakgrund till Lorenzsystemet

I ett kaotiskt dynamiskt system, så kan en liten förändring av initialvärden leda till sto-
ra förändringar på sikt och bete sig till synes helt slumpmässigt. Studiet av kaotiska
dynamiska system började troligtvis med den franske matematikern Henri Poincaré i
början av 1900-talet när han försökte finna den allmänna lösningen till rörelsemönstret
av kretsande himlakroppar i solsystemet. I sin forskning med trekroppsproblemet (ap-
pendix 1) kom han att bli den förste som upptäckte ett kaotiskt deterministiskt system
vilket senare lade grunden till modern kaosteori [1]. Han introducerade bl.a geometri
vid studier av differentialekvationer.

De s.k Lorenzekvationerna (1), ställdes upp av Edward Lorenz (appendix 2) 1963
för att beskriva konvektionsströmmar i atmosfären. Differentialekvationssystemet är
icke-linjärt och deterministiskt, dvs senare tillstånd i systemet kan beräknas om alla
värden som beskriver systemets tillstånd är kända.

X ′ = σ(−x+ y)

Y ′ = x(r− z)− y

Z′ = xy−β z
(1)

Ekvationerna är härledda från Saltzmans ekvationer [2] med lämpliga randvillkor. Ef-
tersom tekniken (datakraften) vid denna tid inte möjliggjorde användningen av ekva-
tionerna skapade han en förenklad version [3]. Där parametern σ (appendix 3) och
parametern r (appendix 4) är proportionella mot Prandtl-numret respektive Rayleigh-
nummer vilket båda beskriver olika fysikaliska egenskaper hos mediet som konvek-
tionsströmmarna verkar i, samt β vilken är en geometrisk faktor. Vid normal atmosfär
är σ = 10 och β = 8/3 medan parametern r varierar. Parameter r kommer därför vara den
parameter som tillges olika värden i uppsatsen och ut i från det analyseras resultatet.
Variabeln x motsvarar amplituden hos konvektiva strömmar i luftcellen, y till tempera-
turskillnaden mellan stigande och fallande strömmar, och z avvikelsen av temperaturen
från normal temperatur i cellen.

Lorenz konstaterade att vid hög konvektion att lösningen för systemet pendlade på ett
oregelbundet sätt, och inte upprepade samma mönster, men dock alltid förblev i ett
avgränsat område i fasrymden R3 där x,y,z är en punkt. Han märkte också att lös-
ningarna utgjorde en komplicerad uppsättning icke upprepande banor som nu kallas
Strange attractor . Han konstaterade att när han började sina simuleringar av två något
avvikande begynnelsevillkor blev den resulterande lösningen snart diametralt helt oli-
ka. Slutsatserna som han drog var att små fel i begynnelsevillkor skulle resultera i ett
misslyckande när det gäller förutsägelser om vad som händer i systemet i framtiden.
Han kallade detta beteende: känsligt beroende av begynnelsevillkoren. [4]
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2 Uppsatsens mål och genomförande

Målet för uppsatsen är att beskriva Lorenzekvationerna och matematiskt visa hur be-
teendet och stabiliteten förändras med variation av vissa parametrar. Vidare kommer
uppsatsen att beröra och förklara begreppet kaos och mystisk attraktor samt även visa
på attraktorns existens vilket bevisades av Warwick Tucker från en doktorsavhandling
1998

Uppsatsen inleds med att bestämma jämviktspunkterna för Lorenzekvationerna. Uti-
från jämviktspunkterna kan sedan egenvärden och stabilitet av systemet bestämmas.

Genom att variera vissa parametrar kommer systemet att få olika egenskaper. Dessa
egenskaper kommer att förklaras och beskrivas både i text och bild. Parametern r var
dessutom den storhet som Edvard Lorentz själv modellerade med för att beskriva vä-
dersystem med olika egenskaper avseende konvektionsintensitet.

För att lösa systemet kommer Mathematica att användas, där även procedurerna med
förklaring finns angivna.

Uppsatsen är är inspirerad från läroboken Elementary Differential Equations and Bounda-
ry Value Problems, William E. Boyce, Richard C. DiPrima, där de frågor som finns till
avsnittet 9:6 är de som besvaras och förklaras i uppsatsen.
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3 Det dynamiska systemet

3.1 Fasrummet

Ett fasrum är ett abstrakt rum inom fysik och matematik som kan användas för att visa
förändringar i ett dynamiskt system. Varje frihetsgrad eller parameter i det dynamiska
systemet beskriver systemets konfiguration och rörelse i rummet som spänns upp av
x,y och z. Varje frihetsgrad och dess förändring över tiden är en koordinat. Punkterna i
rummet motsvarar ett fullständigt tillstånd av hela systemet. Systemet av Lorenzekva-
tionena bildar ett tredimensionellt fasrum R3.

3.2 Symmetri och Z- axeln

Lorenzsystemet är invariant under följande symmetri.

(X ,Y,Z)→ (−X ,−Y,Z)

Det finns några egenskaper förknippade med Z-axeln:

• Alla banor som startar på Z-axeln blir kvar och tenderar mot origo

• Alla banor som roterar kring Z-axeln roterar moturs (figur 1) från ett perspektiv
ovan Z-axeln när z = 0. Detta följer av att om x = 0 så är dx

dt > 0 när y > 0 och
dx
dt < 0 när y < 0

Figur 1: Banor roterande moturs Z-axeln
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3.3 Jämviktspunkter

Som ett första steg att analysera Lorentzekvationerna är att hitta den enklast möjliga
lösningen, vilket är att lokalisera jämviktspunkterna för vektorfältet f dvs när f1 =
0, f2 = 0 och f3 = 0. Där f1, f2, f3 representerar högerledet för ekvationssystemet (1)
(från sidan 3) enligt.

f1 = σ(y− x) (2)
f2 = rx− y− xz (3)
f3 =−β z+ xy (4)

Här ger (2) att x=y och genom att eliminera y från den andra ekvationen (3) kan syste-
met reduceras till nedanstående.

x(r−1− z) = 0 (5)

−β z+ x2 = 0 (6)

En lösning till (5) är om x = 0. Av detta följer att y = 0 från (2) samt från (6) att z = 0.

Det andra alternativet som ger att ekvation 5 har lösningen 0, är om
(r− 1− z) = 0 vilket leder till att z = (r− 1). Genom att ersätta z med (r− 1) i (6),
−β (r−1)+ x2 = 0⇒ x =±

√
β (r−1) vilket enligt (2) medför att y =±

√
β (r−1).

Sammantaget leder detta till 3 lösningar, kallad för P1 P2 respektive P3.

P1) (x,y,z) = (0,0,0)

P2) (x,y,z)= (
√

β (r−1),
√

β (r−1),(r−1))

P3) (x,y,z)= ((−
√

β (r−1),−
√

β (r−1),(r−1))

Eftersom lösningar till jämviktspunkterna beskriver fysikaliska storheter som tillhör
det reella talplanet, existerar endast en jämviktspunkt när r < 1 (P1). För r > 1 existerar
jämviktspunkterna (P1,P2,P3)
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3.4 Linjärisering

Inga generella analytiska tekniker finns för att lösa icke-linjära differentialekvationer.
Eftersom praktiskt taget alla dynamiska modeller omfattar olinjäriteter, är det nödvän-
digt att hitta ett sätt att närma dessa icke-linjära ekvationer med linjära ekvationer som
lätt kan lösas. Detta förfarande kallas för linjärisering. Linjärisering består av att ersätta
alla icke-linjära termer i en ekvation med linjära approximationer. Beroende på antalet
variabler som ingår i de icke-linjära termerna, kan dessa linjära approximationer vara
linjer, plan osv.

Det finns olika metoder för linjärisering av en icke linjär funktion. En metod är att
nyttja första ordningens termer av dess Taylor-serie, för en viss punkt (a,b,c). Approx-
imationen ger då.

f (x,y,z)≈ f (a,b,c)+ fx(a,b,c)(x−a)+ fy(a,b,c)(y−b)+ fz(a,b,c)(z− c)

Eftersom f (a,b,c) = 0 (jämviktspunkt) ger det att den första termen försvinner från
polynomet och kvar blir

f (x,y,z)≈ fx(a,b,c)(x−a)+ fy(a,b,c)(y−b)+ fz(a,b,c)(z− c)

Där fx, fy, fz är partiella derivator med avseende på x,y,z enligt ∂ f
∂x , ∂ f

∂y samt ∂ f
∂ z

Genom att ersätta högerledet i Lorenzsystemet med approximationen ger det.

X ′ =
∂ f1

∂x
(x−a)+

∂ f1

∂y
(y−b)+

∂ f1

∂ z
(z− c)

Y ′ =
∂ f2

∂x
(x−a)+

∂ f2

∂y
(y−b)+

∂ f2

∂ z
(z− c)

Z′ =
∂ f3

∂x
(x−a)+

∂ f3

∂y
(y−b)+

∂ f3

∂ z
(z− c)

(7)

Genom att definiera en vektor
−→
U =

x−a
y−b
z− c

går det att skriva (7) på matrisform enligt J
−→
U

Där J är Jacobimatrisen enligt


∂ f1
∂x

∂ f1
∂y

∂ f1
∂ z

∂ f2
∂x

∂ f2
∂y

∂ f2
∂ z

∂ f3
∂x

∂ f3
∂y

∂ f3
∂ z


För punkt (0,0,0) i Lorenzsystemet efter linjärisering ger det:


∂ f1
∂x

∂ f1
∂y

∂ f1
∂ z

∂ f2
∂x

∂ f2
∂y

∂ f2
∂ z

∂ f3
∂x

∂ f3
∂y

∂ f3
∂ z

=

−σ σ 0
r− z −1 0

y x −β
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Beräkna egenvärdena

Jämviktspunkt P1

Efter linjärisering kan den linjära teorin tillämpas för att bestämma egenvärdena i jäm-
viktspunktern. Med σ = 10 och β = 8/3 för systemet X ′ = AX ger detx

y
z

′ =
−10 10 0

r −1 0
0 0 −8/3

x
y
z


För att konstruera en allmän lösning av systemet ovan söks en lösning på formen

X = eλ t (8)

Där exponenten λ (egenvärdet) skall bestämmas. Med substution från ekvation X ′ =
AX enligt ovan för X i systemet ger det.

λeλ t = Aeλ t (9)

Med förkortning av den nollskilda faktorn eλ t ger det att A = λ eller omskrivet

(A−λ )I = 0 (10)

Där I är n×n enhetsmatrisen. Ekvationen har en icke trivial lösning om och endast om
determinanten av koefficienterna är noll d.v.s. om

det

−10−λ 10 0
r −1−λ 0
0 0 −8/3−λ

= 0

Detta ger tre stycken egenvärden enligt nedan:

λ1 =−8
3

λ2 =
−11

2 +
√

81+40r
2

λ3 =
−11

2 −
√

81+40r
2
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Jämviktspunkter P2, P3

För jämviktspunkten P2, utförs samma procedur, där först punkten linjäriseras enligt


∂ f1
∂x

∂ f1
∂y

∂ f1
∂ z

∂ f2
∂x

∂ f2
∂y

∂ f2
∂ z

∂ f3
∂x

∂ f3
∂y

∂ f3
∂ z

=

 −σ σ 0
1 −1 −

√
β (r−1)√

β (r−1)
√

β (r−1) −β


Resultatet av beräkning av egenvärdena för punkt P2 ges av ekvation 11. För utförlig
beräkning av egenvärdena (appendix 5)

3λ
3 +λ

241+8(r+10)λ +160(r−1) = 0 (11)

Eftersom punkt P2 och P3 är varandras konjugat så kommer lösningen att bli den sam-
ma för punkten P3

Den allmänna lösningen är komplicerad och löses med hjälp av Matematica och finns
återgivet i sin helhet i (appendix 6) Egenvärden för små r är dock följande (Tabell 1).

Tabell 1: Egenvärden vid små r
λ1 λ2 λ3

r=1 -11 -8/3 0
r=1.3 -11.0766 -1.77729 -0.812745
r=1,4 -11.1014 −1.28265−0.52583ı −1.28265+0.52583ı

Ekvationen 11 står på formen λ 3 +Aλ 2 +Bλ +C = 0 där A = 41
3 ,B = 8(r+10)

3

,C = 160(r−1)
3 , vilka är positiva och reella.

Antalet reella rötter beror av diskriminanten (Appendix 7).

För diskriminanten med avseende på r för Lorenzekvationerna ger det

∆(r) = 18 41
3

8(r+10)
3

160(r−1)
3 −4( 41

3 )2 160(r−1)
3 +( 41

3 )2( 8(r+10)
3 )2− (4 8(r+10)

3 )3−

27( 160(r−1)
3 )2

För r ≈ 1,346 är diskrimenanten för ekvationen = 0 detta medför att beroende av pa-
rameter r ger det följande beteende.

• tre reella rötter för 1 < r . 1,346

• en multipelrot varav alla är reella r ≈ 1,346

• en reell och två komplexa konjugerade rötter för r >≈ 1,346
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3.5 Stabilitet och beteende

Bifurkationer

Många ekvationer som beskriver fysikaliska system har parametrar som kan resultera
i betydande förändringar i de kvalitativa strukturerna vid olika värden på parametern.
Om dessa medför en signifikant betydande förändring dvs. när parametern når över ett
visst tröskelvärde, så uppstår en så en bifurkation.

Det värde där bifurkationer inträffar kallas bifurkationsvärde µ Se ekvationen nedan:

dx
dt

= f (x,µ),x ∈ Rn (12)

Lösning för jämviktspunkter till ekvation 12 ges av lösningaen f (X ,µ) = 0. Om µ

varierar, kan stabiliteten hos jämviktspunkten förskjutas med ändrade egenvärden som
följd.

Det finns flera typer av bifurkationer i Lorenzsystemet beroende av hur parameter-
värdet påverkar jämviktspunkterna [5]:

• Sadelnod Bifurkation: En fast punkt skapas och förstörs i denna typ av bifur-
kationer. Exempel:

En endimensionell differential ekvationen ẋ = µ + x2, där µ kan vara positivt,
negativt eller noll. När µ < 0, finns det två punkter, en stabil och en instabil. När
µ = 0, existerar en mycket känslig halv-stabil punkt vid origo men ingen punkt
för µ > 0 .

• Transkritisk Bifurkation: I denna typ av bifurkationen, existerar en punkt för
alla parametervärden och dess stabilitet förändras när parametern varieras. Ex-
empel:

På en endimensionell differentialekvation visar transkritiskt bifurkation när ẋ =
µx− x2. Det finns en fast punkt vid origo för alla värden på µ .

Det är en stabil fast punkt vid x̄ = 0 och en instabil fast punkt vid x̄ = µ för
µ < 0.

Förändringen av stabilitet sker vid µ = 0 när origo blir en halv stabil fast punkt.
Origo blir instabil för µ > 0 och är en stabil fast punkt vid x̄ = µ .

• PitchforkBifurkation: Denna typ av bifurkuation är vanlig i fysikaliska system
som har symetri. Exempel det två dimensionella systemet:{

ẋ = µx− x3

ẏ =−y

För µ < 0 är origo enda jämviktpunken vilken består av en stabil nod. For µ > 0
är systemet instabilt med ett egenvärde som är noll. Origo förlorar stabiliteten
till en sadelpunkt för µ < 0 och två jämviktspunkter (x̄1, x̄2) = (±√µ) ) uppstår
som stabil nod.
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• HopfBifurkation: Är en typ av bifurkaration där jämviktspunkten är en stabil
inåtgående spiral som ändrar karaktär till en instabil subkritisk omloppsbana.
Vilket betyder att stabiliteten försvinner och övergår till en instabil periodisk
omloppsbana.

För Lorenzsystemet sker först en Pitchforkbifurcation vid µ = 1 (r = 1) samt en Hopf-
bifurcation: µ = 24,74 (r = 24,74) enligt figur 2 nedan.

Figur 2: Pitchfork- och Hopfbifurkation för Lorenzsystemet

När parameter r ökar efter den horisontala linjen når parametern en punkt (r=1 )bifur-
kationspunkten. Den stabila jämviktspunkten P1 förlorar då sin stabilitet och två nya
stabila jämviktspunkter P2,P3 kommer till existens. Efter linjerna på bilden existerar
jämviktspunkterna och beroende av initialvärdet hamnar jämviktspunkten på den övre
eller nedre linjen. När sedan r ökar kommer också P2,P3 att tappa sin stabilitet i nästa
bifurkationespunkt rH .

Stabilitet

Punkterna P123 är jämviktspunkter till Lorenzssystemet. Dessa punkter är stabila om
det finns ett positivt tal R, (R = den sfäriska radien från de jämviktspunkterna), samt ett
tal r som ligger innanför radien enligt d(P123,r) ≤ d(P123,R)). Varje bana som befinner
sig innanför sfären med radien r vid någon tidpunkt t = to förblir innanför sfären med
radien R för alla t > t0.

En jämviktspunkt är med andra ord stabil om varje bana som kommer tillräckligt nära
den blir kvar i närheten av punkten. Dessutom sägs jämviktspunkten vara asymptotiskt
stabil om den är stabil och om det finns en sfär med en begynnelseradie r0 sådan att al-
la banor som befinner sig innanför sfären vid någon t = t0 närmar sig jämviktspunkten
när t→+∞

Om jämviktspunkten inte är stabil eller asymptotiskt stabil är den instabil.
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Stabilitet för jämviktspunkten P1 (x,y,z) = (0,0,0) (Origo)

För punkten existerar det 3 egenvärden:

λ1 =−8
3

λ2 =
−11

2 +
√

81+40r
2

λ3 =
−11

2 −
√

81+40r
2

Om alla tre egenvärden är reella samt λ1,λ2, och λ3 < 0 betyder att punkten är en stabil
nod

Om alla tre egenvärden är reella samt λ2 > 0 är punkten instabil ,vilket betyder att
punkten är en sadelpunkt.

Att punkten går från stabil till instabil inträffar när λ2 =0 enligt.

λ2 =− 11
2 +

√
112

22 −10+10r > 0√
112

22 −10+10r > 11
2

112

22 −10+10r > ( 11
2 )2

−10+10r > 0
r > 1

Eftersom ovan redovisade resultat är baserad på en linjärisering för jämviktspunkterna
finns det en viss tvekan huruvida punkt P1 verkligen är stabil. För att visa att P1 för
(0 < r < 1) är en stabil punkt nyttjas därför Lyaponovs (appendix 8) teorem, vilket bör
visa att P1 är en stabil eller en asymptotiskt stabil punkt.

Lyaponovs teorem allmänt

Lyaponovs teorem bygger på teorin att om den totala energin i ett fysikaliskt system
har ett lokalt minimum i en viss jämviktspunkt så är punkten stabil. Om det finns en
Lyaponovfunktion för ett system av differentialekvationer, är den kritiska punkten sta-
bil.

En Lyaponovsfunktion är en skalär funktion V (x,y,z) definierad på en region som är
kontinuerlig, positivt definit V (x,y,z) > 0 eller positiv semidifit V (x,y,z) ≥ 0. Antag
att U ⊆ R3 innehåller origo, och att V : U → R uppfyller V(0, 0, 0) = 0.

V är positivt semi-definit om V (x,y,z)> 0,(x,y,z) ∈U.

V är positivt definit om V (x,y,z)> 0,(x,y,z) ∈U,(x,y,z) 6= (0,0,0).

För alla (x,y,z) > 0, och som har kontinuerliga första ordningens partiella derivator
vid varje punkt i regionen. Derivatan med avseende på systemet V ′(x,y,z). Lyaponovs
teorem betecknas V ∗(x;y;z) och definieras som den skalära produkten:

V ∗(x,y,z) = ∇V (x,y,z) f (x,y,z)
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Det svåra med metoden är att hitta en lyaponovfunktion som passar men om detta lyc-
kas så är beräkningarna sedermera enkla.

Stabiliteten med Lyaponovs Teorem för Lorenzsystemet

Som kandidat för Lyaponovsfunktion ansätts V = α1x2 +α2y2 +α3z2, vilken är posi-
tiv definit och där α1,α2,α3 är konstanter, som skall bestämmas. Ett villkor är att r < 1.

V ′(x,y,z) ger: ∂V
∂x = 2α1x, ∂V

∂y = 2α2y, ∂V
∂y = 2α3z

Derivaten efter banorna ges av den skalära produkten av gradienten och funktioner-
na enligt:

V ∗(x,y,z) = ∇V (x,y,z)

 f1(x,y,z)
f2(x,y,z)
f3(x,y,z)

=
[
2α1x 2α2y 2α3z

] σ(y− x)
rx− y− xz

xy−β z


=−2α1σx2−2α2y2−2α3β z2 + xy(2α1σ +2rα2)+(2α3−2α2)xyz

Vid val av α2 och α3 = 1 och α1 =
1
σ

ger det:

V ∗ =−2(x2 + y2 +β z2− (1+ r)xy)

Med (x,y,z) 6= 0 ger att V ∗ < 0 och därför definit i hela R3. Enligt Lyaponovsteorem,
att V ∗ är negativt defenit medför att den kritiska punkten P1 är global asymptotiskt sta-
bil när t→ ∞ går (x,y,z)→ (0,0,0).

r = 1

När r = 1, börjar punkterna P2 och P3 uppstå vid Origo (0,0,0). Enligt ekvationen
ovan är egenvärdena då λ1 = −8/3, λ2 = 0, ; λ3 = −11 Stabiliteten av origo ändras
med λ2 = 0 och vid r = 1 inträffar en Pitchforkbifurkation (se figur 3).
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Figur 3: Pitchforkbifurkation vid r = 1

När r ökar efter den horisontala linjen når parametern en punkt (r=1 )bifurkationes-
punkten. Den stabila punkten P1 förlorar då sin stabilitet och två nya stabila fixpunkter
P2,P3 uppstår. Efter Linjerna på bilden existerar jämviktspunkterna och beroende av
initialvärdet hamnar jämviktspunkten på den övre eller nedre linjen.

När r passerar förbi r = 1, blir λ2 positiv medan λ1 och λ3 förblir negativ. Stabiliteten
i Origo blir en sadelpunkt med en 2 dimensionell stabil mångfaldsyta och en endimen-
sionell ostabil mångfaldyta. De kritiska punkterna P2 och P3 åker sedan i väg från origo
när r > 1.

Jämviktspunkter P2,P3

Vid r = rh =
σ(σ+β+3)

σ−β−1 sker en Hopfbifurkation [5]

Hopfbifurkation uppstår när den reella delen av de komplexa egenvärdena byter tec-
ken från negativ till positiv genom en ökning av parameter r. (Figur 4 nedan).
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Figur 4: λ2 och λ3 som funktion av r i det komplexa talplanet.

Figuren visar punkten λ2 och λ3 som är komplexa med konjugerade imaginärdelar. När
r ökar kommer vid en punkt imaginärdelen att vara noll och då sker Hopfbifurkuratio-
nen.Detta betyder att den reella delen av de komplexa rötterna är = 0 och har formen
±iω där ω 6= 0. Med substitution av iω till ekvationen nedan.

λ 3 +λ 2(1+β +σ)+λβ (σ + r)+2σβ (r−1) = 0

ger det.

(iω)3 +(iω)2(1+β +σ)+(iω)β (σ + r)+2σβ (r−1) = 0

=−iω3−ω2(1+β +σ)+ iβω(σ + r)+2σβ (r−1)

Med uppdelning mellan reella och imaginära delar ger det

−ω
2(1+β +σ)+2σβ (r−1) = 0 (13)

−iω3 + iωβ (σ + r) = 0 (14)

Från ekvation 14 med förkortning av i ges ω(−ω2 +β (σ + r)) = 0

Vilket ger att ω = 0 eller att (−ω2)+β (σ + r) = 0,

men eftersom ω 6= 0 så är (−ω2)+β (σ + r) = 0 eller ω2 = β (σ + r)

Med substution av β (σ + r) till ekvation 13 ger det

0 =−β (σ +r)(1+β +σ)+2σβ (r−1) = σ−βσ2−rβ −rβ 2−rβσ +2σβ r−2σβ
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och via omskrivningar ger det r = σ(3+β+σ)
σ−1−β

För att r skall vara poitivt krävs att σ > β +1 där σ är 10 och β är 8/3.

Med stöd av härledningen inträffar Hopfbifurkationen vid r = 10(10+8/3+3)
10−8/3−1 = 470/19

≈ 24,74

Vid t.ex r = 2 är egenvärdena λ1 ≈ −13.1641 , λ2 ≈ −0.25126− 1,99707i , λ2 ≈
−0.25126+1,99707i

Egenvärdena är negativa och punkterna P2 och P3 är därför stabila tills att Hopfbifurka-
tionen inträffar vid r≈ 24,74. Bifurkationen är subkritiskt vilket betyder att stabiliteten
försvinner och övergår till en instabil periodisk omloppsbana [5]

r = 24,74

Eftersom punkt P1 är instabil redan vid r = 1 (enligt härledning sid 12) kommer al-
la jämviktspunkter att vara instabila när r > 24,74

Eftersom komplexa egenvärden ger upphov till att banorna får ett spiralroterande be-
teende kommer banorna vid Hopfbifurkation (r > 24,74) att börja rotera utåt [5] i ett
så kallat subkritiskt tillstånd och därför kan systemet komma att divergera t → ∞. För
att visa att varje bana i systemet stannar kvar i en avgränsad region nyttjas Lyaponovs
teorem. Med Lyaponovfunktion enligt [5]:

V (x,y,z) = rx2 +σy2 +σ(z−2r)2 (15)

Funktionen 15 beskriver en ellipsoid med centrum vid (0,0,2r). Om det finns ett V
som är negativ infinit medför det att varje bana stannar kvar i den avgränsade regionen.

V ∗(x,y,z) = ∇V (x,y,z)

 f1(x,y,z)
f2(x,y,z)
f3(x,y,z)

=
[
2rx, 2σy, 2σ(z−2r)

] σ(y− x)
rx− y− xz

xy−β z

=

=2rxσ(y− x)+2σyσ(rx− y− xz+2σ(z−2r)σ(xy−β z) Med förenkling ger det

−2σ(rx2 + y2 +β (z− r)2−β z2) , där även rx2 + y2 +β (z− r)2 = E beskriver en el-
lipsoid om E > 0. Vid val av E > β z2 kommer V ∗ < 0 vara avtagande in mot centrum
av ellipsoiden och kommer därför inte att divergera. Dvs.om systemet växer tillräckligt
mycket så kommer det att nå en gräns när E > β z2 vilket medför att V ∗ < 0 och banor-
na i systemet kommer därför att attraheras in mot centrum av ellipsoiden, V bör därför
vara tillräckligt stort för att rymma E.

stora r

Vid r= 100,7, 126,55 samt 167 sker en sadelnodbifurkation med efterkommande peri-
odiska omloppsbanor som inte är stabila. Vid r = 313 har det genom numeriska expe-
riment vistas att de periodiska banorna är stabila. [5]
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3.6 Simulering för lösning av systemet

Lorenzssystmet löses med hjälp av Mathematica med kodningsprocedur enligt nedan:

1. Deklarera x,y,z.
xyz = { x[t], y[t], z[t] }
→ out = {x[t],y[t],z[t]}

2. Differentiera x, y, z
Dxyz = D[xyz, t]
→ out = {x′[t],y′[t],z′[t]}

3. Deklarera högerledet av Lorenzekvationerna
Hxyz = {σ(y[t]− x[t]),−y[t]+ x[t](r− z[t]),x[t]y[t]−β z[t] }
→ out = {σ(y[t]− x[t]),−y[t]+ x[t](r− z[t]),x[t]y[t]−β z[t]}

4. Sätt parametrar
parset = β → 8/3,σ → 10,r→ 28
→ out = {β → 8

3 ,σ → 10,r→ 28 }

5. Sätt initialvärden
Ini = {x[0] == 5,y[0] ==−5,z[0] == 20}
→ out = {x[0] == 5,y[0] ==−5,z[0] == 20 }

6. Substituering av initalvärden och parametervärden
ekv = Join[Table[Dxyz[[ j]] == Hxyz[[ j]],{ j,Length[Dxyz]}], Ini]/.parset
→ out = {x′[t] == 10(−x[t]+y[t]),y′[t] ==−y[t]+x[t](25−z[t]),z′[t] == x[t]y[t]−
8z[t])

3 ,x[0] == 5,y[0] ==−5,z[0] == 20}

7. Tid för lösning av systemet
tsim = 50
→ out = 50

8. Numerisk lösning av systemet med NDSolve
sim = Flatten[NDSolve[ekv,{x,y,z},{t,0, tsim},MaxSteps→ 100000]]
→ out = {x→ InterpolatingFunction[{{0.,50.}},<>]
→ out = {y→ InterpolatingFunction[{{0.,50.}},<>]
→ out = {z→ InterpolatingFunction[{{0.,50.}},<>]

9. Plotta resultatet i 3D
3Dplot = ParametricPlot3D[xyz/.sim,{t,0, tsim},PlotRange→ All,
PlotPoints→ 1000,PlotStyle→ Red]

Med plottade figurer (5,6,7,8) enligt nedan syns det tydligt vad som har förutsetts i fö-
regående avsnitt.

Vid ett parametervärde r < 1 så konvergerar systemet till den kritiska punkten P1 (0,0,0)
(figur 5). Initialvärdena är x = 5, y =−5, z = 20 och r = 0,9 dvs. långt ifrån jämvikts-
punkten. Efter iterationen som beskrivs av banan hittas jämviktspunkten och stannar
där.
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Figur 5: Initialvärden x = 5,y =−5,z = 20 och r = 0,9

Vid ett parametervärde r > 1 (figur 6) rör sig banorna från P1 som blivit instabil mot en
av de kritiska punkterna P2,P3 beroende av initialvärden, i detta fall kritiska punkten
P2

Figur 6: Initialvärden x = 5,y =−5,z = 20 och r = 2

Systemet fortsätter att konvergera mot denna punkt när t→ ∞ (figur 7),
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Figur 7: Initialvärden x = 5,y =−5,z = 20 och r = 24

för att vid ett parametervärde r > 24,73 bli instabil och skapa omloppsbanor kring
attraktorerna.(figur 8).

Figur 8: Initialvärden x = 5,y =−5,z = 20 och r = 25
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4 Attraktor och kaos

4.1 Attraktor

En attraktor är en sluten mängd A med följande egenskaper;

1. A är en invariant sluten mängd. Alla banor X(t) som startar i A stannar i A för
all tid.

2. Det existerar en öppen mängd U innehållande A så att om x(0) ∈U så tenderar
distansen från X(t) till A att närma sig 0 när t→∞ Den största mängden U kallas
för bäckenet av attraktor av A.

3. A är minimal dvs det finns ingen delmängd i A som har egenskaper enligt 1 och
2.

4.2 Bevis av Attraktors existens

Det har länge varit osäkert om verkligen Lorenzattraktorn existerar, fram tills att War-
wick Tucker bevisade dess existens genom en doktorsavhandling 1998 [6]
I sitt arbete kombinerade han rigorös Intervallaritmetik och normalformsteori.

Intervallaritmetik

Intervallaritmetik är ett sätt att producera stringenta feluppskattningar vid numeriska
beräkningar. Man får med andra ord inte bara en numerisk approximation av svaret,
utan en undre och en övre gräns som det garanterat ligger mellan. Enkelt exempel: om
x ligger mellan a och A, och y ligger mellan b och B, så måste x+y ligga mellan a+b
och A+B. Vid flyttalsaritmetik avrundar man a+b neråt och A+B uppåt för att garan-
tera inklusion.

Som ett alternativ till att producera ett traditionellt matematiskt bevis valde han att kon-
struera en algoritm som användes för databeräkningarna. Koden för algoritmen finns
dokumenterad i sin helhet i beviset och det enda som egentligen inte kan kontrolleras
är om datorn och dess programvara gör som de är instruerad att göra.

Eftersom det endast är möjligt att se på flödet i en nära omgivning kring jämvikts-
punkterna använder han sig av den geometriska flödesmodellen som Guckenheimer
och Williams [7] konstruerade, vilken har de globala egenskaperna som krävs.
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4.3 Systemets känslighet för små skillnader av initialvärden

I ett kaotiskt system är variationen för känslighet beroende av de ursprungliga förut-
sättningarna. Antag att det finns två närliggande begynnelsevärden X1(0), och X2(0),
som utvecklats framåt med tiden t i det dynamisk systemet och skapar omloppsbanor
X1(t) och X1(t), enligt figur 9 nedan.

Figur 9: Utveckling av 2 närliggande banor i fasrymden

Så ges separationen av vid tiden t > 0 av ∆X(t) = X2(t)−X1(t).

Lyaponovexponenten för ett dynamiskt system är en mängd som kännetecknar graden
av separation av nära banor. Kvantitativt två banor i fasrummet med initial separation
skiljs (förutsatt att skillnaderna kan behandlas inom linjäriserade approximation) med
en hastighet som ges av

| ∆X(t) |≈ eλ t | ∆X(0) | Där λ är Lyaponovexponenten.

Spektrummet av Lyaponovexponenter är lika i antal som dimensionalitet i fasrum-
met. Det är vanligt att hänvisa till den största som den maximala Lyaponovexponenten
(MLE), eftersom den bestämmer en föreställning om förutsägbarhet för ett dynamiskt
system. En positiv MLE brukar tas som en indikation på att systemet är kaotiskt (för-
utsatt att vissa andra villkor är uppfyllda, t.ex. fasrummets kompakthet).

För att visa hur känsligheten beror på de initiala villkoren för Lorenzsystemet an-
vändes två punkter som initialvärden som nästan är identiska X1 = (x1,y1,z1) där
x1 = y1 = z1 = 5,00 samt X2 = (x2,y2,z2) där x2 = 5,0000001;y2 = z2 = 5,00. Med
plottning av x-koordinatens utveckling som en funktion av tiden , går det tydligt att se
att de två banor utvecklats tillsammans för att efter en tid (25 ms) bli helt oberoende av
varandra.(Figur 10)

Detta innebär att oavsett hur stor den första separationen är, så kommer omloppsba-
norna så småningom att skilja sig från varandra. Innebörden av detta är att långsiktiga
förutsägelser inte är möjliga i ett kaotiskt system. När det gäller att förutse och be-
räkna väderprognoser går helt enkelt inte att ge exakta initialvärden när exempelvis
temperaturen aldrig går att mäta med tillräcklig noggrannhet.
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Figur 10: Känsligheten för Lorenzsystemet av initialvärden X1 och X2

4.4 Kaos

Det finns egentligen ingen enhetlig accepterad definition av kaos, dock är de flesta
överens om följande [8]:

kaos är ett aperiodiskt långsiktigt beteende i ett deterministisk system som uppvisar
känslighet beroende av begynnelsevillkor

1. med ett aperiodiskt långsiktigt beteende menas att det är banor som inte avbildas
till fasta punkter, periodiska eller kvasiperiodiska omloppsbanor när t→ ∞

2. ett deterministiskt system är ett system där ingen slumpmässighet är involverad
i utvecklingen av framtida tillstånd av systemet. En deterministisk modell kom-
mer således alltid ge samma resultat från en visst starttillstånd eller ursprungligt
tillstånd.

3. med känslighet beroende av begynnelsevillkor menas att närstående banor diver-
gerar exponentiellt snabbt, detta betyder att systemet har minst en positiv Lyo-
ponov exponent.
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A Appendix

1.Trekropparsproblem

I trekropparsproblem antas att man studerar ett universum med endast tre kroppar med
givna massor, och vid en given tidpunkt antas att man känner deras lägen, hastigheter
och rörelseriktningar. Dessa tre kroppar påverkar varandra enligt lagarna inom klassisk
mekanik. Trekropparsproblemet består i att för en godtycklig tidpunkt i framtiden eller
förfluten tid bestämma de tre kropparnas lägen, hastigheter och rörelseriktningar. En
fullständig analytisk lösning till detta allmänna problem har det inte lyckats att finna.
Dock har 2 specialfall kunnat fullständigt utredas:

• då kropparna vid rörelsens början befinner sig på samma räta linje på vissa, av
massornas värden betingade avstånd och vidare hastigheterna vid rörelsens bör-
jan är vinkelräta mot föreningslinjen samt ha vissa bestämda värden, som stå i
beroende av massornas storlek: kropparna förhåller sig då i varje följande ögon-
blick på alldeles samma sätt som vid rörelsens början.

• då kropparna vid rörelsens början befinner sig i spetsarna av en liksidig triangel
och deras hastigheter är på speciellt sätt avpassade, de fortsätter då att bilda en
under rörelsen till läge och storlek föränderlig liksidig triangel.

2. Edward Lorenz

Edvard Lorenz var en Amerikansk matematiker, meteorolog, och pionjär inom Kaos
teorin. Han föddes i West Hartford, Connecticut 23 maj 1917 och dog i Cambridge 16
april, 2008. Han studerade matematik vid både Dartmouth College i New Hampshire
och Harvard University i Cambridge, Massachusetts. Från 1942 till 1946 tjänstgjorde
han som meteorolog för Amerikanska flygvapnet. Efter sin återkomst från kriget, be-
stämde han sig för att studera meteorologi.

Under 1950-talet blev Lorenz skeptisk till lämpligheten av de linjära statistiska model-
ler som fanns inom meteorologi, eftersom de flesta atmosfäriska fenomen som ingår
i väderprognoser är icke-linjära. Hans arbete i ämnet kulminerade i publiceringen av
hans artikel Deterministic non-periodic flow. Journal of Atmospheric Science, och lade
i och med det grunden för kaosteorin.

Lorenz studerade vädermönster och han började inse att de inte alltid förändras som
det förutspåtts. Mycket små variationer i de initiala värdena på i hans tolv variabler
skulle resultera i kraftigt avvikande vädermönster. Denna känslighet beroende av de
ursprungliga villkoren kom att kallas The Butterfly Effect

För sin framgångrika forskning fick han bl.a Kyoto Priset 1991, Ballot Award 2004
och Tomassoni Award år 2008.

Under sina senare år levde han i Cambridge, Massachusetts och var i princip verk-
sam tills bara några veckor innan sin död i cancer. Han var en ivrig friluftsmänniska,
som tyckte om vandring, klättring och längdskidåkning.
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3. Prandtl-talet

Prandtl-talet är uppkallat efter den tyska fysiker Ludvig Prandtl, född 4 Februari 1875
i Freising, Germany, död 15 augusti 1953 i Göttingen. Prandtl ägnade mycket av sin
forskning åt strömningsfenomen och införde begreppet gränsskikt inom strömnings-
mekaniken

Prandtl-talet (Pr) är ett dimensionslöst tal och beskriver förhållandet mellan kinema-
tik viskositet och termisk diffusivitet.

Pr = ν

α
= kinimatiskviskositet

termiskdi f f usion =
Cpν

ρ

ν : kinematiskviskositet,ν = µ/ρ , SI enhet m2/s
α : termiskdi f f usitet,α = k/(ρcp), SI enhet m2/s
ν : dynamisk viskositet, SI enhet Pas = (Ns)/m2

k : termisk konduktivitet, SI enhet : W/(mK)
cp : specifik värme, SI enhet : J/(kgK)
ρ : densitet, SI enhet : kg/m3

4. Rayleigh talet

Rayleigh talet är uppkallad efter John William Strutt, 3:e Baron Rayleigh, (född 12
November 1842 död 30 June 1919). Talet är ett dimensionslös uttryck som används i
beräkningen av naturlig konvektion.

Ra = gβ

α
(Ts−T∞)x3 = GrPr

Där:

x = karekteristiskt längd
Ra = Rayleigh tal
Grx = Grashof tal
Pr = Prandtl tal
g = tygndaccelerationen
Ts = omgivningstemperaturen
T∞ = mediats temperatur
ν = kinimatisk viskositet
α = termisk diffusitet
β = termisk expansion koefficient

Storleken av Rayleigh-numret är oftast stor 106−108 och en god indikation på huruvi-
da den naturliga konvektionen i gränsskiktet är laminärt eller turbulent. För en vertikal
yta, till exempel, sker en övergång från mellan kinematik till turbulent när Ra∼ 109.

5. Beräkning av egenvärden för P2, P3

Egenvärden för jämviktspunkten P2 ges om och endast om:
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det

−10−λ 10 0
1 −1−λ −H
H H −8/3−λ

= 0

där H =
√

8(r−1)/3

Beräkning av determinanten utförs genom kofaktorprincipen med utveckling av rad 1
och teckentabell ger det

(−10−λ )((−1−λ )(− 8
3 −λ )− (−H2))−10(1(− 8

3 −λ )− (−H2)) = 0

(− 80
3 −10λ − 80

3 λ −10H2− 8
3 λ −λ 2− 8

3 λ 2−λ 3−λH2 + 80
3 +10λ −10H2) = 0

med förenkling ger det

−λ 3 − λ 2(10+ 8
3 + 1)− λ (H2 + 80

3 + 8
3 )− 20H2 = 0 substituera tillbaka H till ek-

vationen och multiplicera med -1 ger. λ 3 +λ 2 41
3 +λ (88+3 8(r−1)

3 )+20 8(r−1)
3 = 0

med förlängning med 3 och omskrivning ger det slutligen

3λ
3 +λ

241+8(r+10)λ +160(r−1) = 0 (16)

6. Allmänna lösningen för egenvärden

λ1(r) =
(−15012r−1501+36

√
288r3+162357r2+274410r+663930)1/3

9 −
9( 8r

9 −
961
81 )

(−15012r−1501+36
√

288r3+162357r2+274410r+663930)1/3
− 41

9

λ2(r) =− (−15012r−1501+36
√

288r3+162357r2+274410r+663930)1/3

18 +
9( 8r

9
961
81 )

2(−15012r−1501+36
√

288r3+162357r2+274410r+663930)1/3
− 41

9

+ 1
2 ı
√

3( (−15012r−5201+36
√

288r3+162357r2+274410r+663930)1/3

9 +

9( 8r
9

961
81 )

2(−15012r−1501+36
√

288r3+162357r2+274410r+663930)1/3
)

λ3(r) =− (−15012r−1501+36
√

288r3+162357r2+274410r+663930)1/3

18 +
9( 8r

9
961
81 )

2(−15012r−1501+36
√

288r3+162357r2+274410r+663930)1/3
− 41

9

− 1
2 ı
√

3( (−15012r−5201+36
√

288r3+162357r2+274410r+663930)1/3

9 +

9( 8r
9

961
81 )

2(−15012r−1501+36
√

288r3+162357r2+274410r+663930)1/3
)
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7. Diskriminanten

Diskriminanten är en funktion av ett polynoms koefficienter som ger information om
dess rötter.

Dess symbol brukar betecknas med stora delta ∆

För exempel ges 2:a grads polynomet ax2 +bx+ c av diskrimenanten av

∆ = b2−4ac

• om ∆ > 0 så har polynomet 2 reella rötter

• om ∆ = 0 så har polynomet 2 reella dubbelrötter

• om ∆ < 0 så har polynomet komplexa rötter

Diskriminanten för en kubisk funktion ax3 +bx2 + cx+D ges diskriminanten av

∆ = 18ABC−4A2C+A2B2−4B3−27C2

• om ∆ < 0 så har ekvationen en reell och två komplexa konjugat rötter

• om ∆ = 0 så har ekvationen en multipelrot varav alla är reella

• om ∆ > 0 så har ekvationen tre reella rötter

8. Lyaponov

Alexander Michailovitj Lyaponov (1857-1918) var en rysk matematiker och maskin-
ingenjör. Lyaponov har bidragit till flera områden inom matematiken, bland annat dif-
ferentialekvationer, potential teori, dynamiska system och sannolikhetslära. Hans hu-
vudsakliga arbete rörde stabiliteten, jämvikt och rörelse av mekaniska system. Hans
klassiska avhandling (Stability of Motion, academisk press New York) skriven 1899 på
ryska, innefattar modern teori om stabiliteten i dynamiska system och gör det därför
möjligt att definiera stabiliteten hos system av ordinära differentialekvationer.
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