
Caṕıtulo 8

Direcionamento de Trajetórias

O direcionamento de trajetórias pode ser decisivo para viabilizar uma alteração rápida

no comportamento de um sistema. Como exemplo, muito citado na literatura, mencionamos

o direcionamento de um satélite para o encontro dele com um asteróide [155].

Para efetuar esse direcionamento várias técnicas têm sido propostas [22, 23, 156, 157, 24,

158, 159, 20].

Uma outra aplicação, mencionada nos caṕıtulos anteriores, diz respeito à evolução de

uma trajetória, que pode ser lenta, em direção a uma órbita que se deseja controlar. Para

evitar essa demora, alguns métodos de direcionamento têm sido utilizados [22, 23, 156, 157,

24, 158, 159, 20].

Neste caṕıtulo, nós perturbamos os sistemas dinâmicos considerados de forma que as suas

trajetórias sejam dirijidas rapidamente para determinados alvos.

A perturbação sobre o parâmetro de controle escolhido P só pode assumir valores fixos,

ou seja, P varia entre três valores: P -δ, P e P+δ. δ pode ser uma perturbação de pe-

quena intensidade, caso não queiramos modificar a dinâmica do sistema considerado, ou de

intensidade alta, caso desejemos alterar a dinâmica.

Este método de direcionamento é aplicado ao mapa Loǵıstico e ao mapa de Hénon.

Usando o mapa Loǵıstico nós mostramos a robustez do método face a presença de rúıdo.

Usando o mapa de Hénon, apresentamos dois exemplos de como criar uma órbita periódica

instável, usando-se o método de direcionamento apresentado. Em seguida, essa órbita

periódica instável é estabilizada através do método OGY.

Embora outros métodos de direcionamento só possam ser aplicados a sistemas experimen-

tais cuja dinâmica seja conhecida ou modelada por uma equação unidimensional, nós usamos

o sistema de Matsumoto para demonstrar o uso do método de direcionamento proposto para
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sistemas com mais de uma dimensão. Neste caso, ao aplicarmos esse método, usamos ape-

nas as séries temporais calculadas, com um procedimento que poderia ser aplicado a séries

temporais experimentais.

8.1 Métodos de Direcionamento

O método de direcionamento de trajetórias, inicialmente proposto por Shimbrot na re-

ferência [22], usa a propriedade de dependência de condições iniciais para, através de uma

pequena perturbação, levar rapidamente a trajetória de um ponto inicial X0 para um alvo

desejado, representado por uma esfera (no espaço de dimensão n) de raio ǫ ao redor do ponto

final Xf .

Dado um mapa Xn+1=F (Xn,b), onde b é um parâmetro de controle, itera-se uma condição

inicial, usando não somente o valor original b=b0, mas muitos outros valores perturbados

compreendidos no intervalo [b0-δb, b0+δb]. Dessa maneira, de um dado ponto inicial, obtém-

se, como resultado da primeira iteração, não apenas um ponto, mas outros pontos que

formam um intervalo obtido através da iteração do intervalo inicial.

Esse intervalo de valores é novamente iterado, considerando-se o valor do parâmetro de

controle original b0. Devido à depêndencia das condições iniciais, a partir do ponto inicial,

em poucas iterações, todo o espaço do atrator é atingido. Como o que desejamos é somente

determinar uma trajetória que passa perto de um determinado alvo, só precisamos iterar o

intervalo considerado até ele atingir o alvo.

Experimentalmente, quando não temos conhecimento das equações que descrevem o sis-

tema, é posśıvel utilizar esse método [23]. Para isso, constroi-se o mapa de retorno do sistema

ajustando-o por uma expressão anaĺıtica. Esse ajuste nós dá a informação da iteração pos-

terior através da anterior: Xn+1 = F (b, Xn). Mas, pelo método citado, devemos conhecer

não só o valor do mapa para um determinado valor de b, mas para um intervalo de valo-

res. Assim, detemina-se o mapa para dois valores de b, Xn+1 = F (b + d, Xn) e Xn+1 =

F (b − d, Xn). Os mapas, para valores do parâmetro compreendidos nesse intervalo, através

de interpolação desses dois mapas determinados.

Shimbrot [22] mostrou ser posśıvel, mesmo para um mapa mal modelado, ter sucesso

no direcionamento da trajetória a um determinado alvo. O método ainda funciona para

sistemas muito ruidosos, mas, ao invés de aplicar somente uma perturbação na primeira

iteração, usa-se o algoŕıtmo em todas as iterações, de maneira que a cada iteração calcula-se

uma determinada perturbação.
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É importante frisar que, mesmo tendo conhecimento das equações do sistema, este método

só tem eficácia comprovada para sistemas com apenas um coeficiente de Lyapunov positivo,

podendo até ter mais de uma dimensão quando se souber as equações do sistema. Caso não

se conheçam as equações, então o método só é aplicavel a sistemas unidimensionais ou a

sistemas que podem ser modelados por mapas unidimensionais [156]. Isso é devido ao fato

de, nesse caso, só conseguirmos obter o mapa de retorno em uma dimensão.

No entanto, o método funciona mesmo com uma modelagem pouco precisa do sistema.

Dessa maneira, para fluxos m-dimensionais, que podem ser aproximados ou descritos através

de mapas unidimensionais, como é o caso do atrator de Lorenz, o método pode ser aplicado

[156].

Uma aplicação desse método, para se dirigir um fluxo para o estado estacionário, pode

ser vista na referência [157]. Uma generalização desse método para sistemas com dimensão

alta (sistemas não só com mais de um grau de liberdade, mas também com mais de um

coeficiente de Lyapunov positivo), foi feita por Kostellich [24].

Apesar deste método funcionar para sistemas com dimensão alta, ele só pode ser aplicado

a mapas para os quais se conhece as equações que regem a dinâmica. Outro problema é que

são necessárias longas trajetórias para se atingir a variedade estável do alvo o que faz com

que o direcionamento da trajetória seja lento. Devido a este fato, o autor propôs a criação de

uma malha de posśıveis órbitas que, juntas, possam levar a órbita da condição inicial mais

rapidamente ao alvo (35 iterações).

Essa malha é constrúıda coletando-se muitas posśıveis trajetórias, saindo do ponto inicial

e se aproximando da variedade estável do alvo em diferentes lugares. Com essa malha, então,

é posśıvel determinar muitas outras condições iniciais a partir das quais se atinge o alvo.

Inclusive, essas malhas podem ser determinadas experimentalmente, para sistemas reais cujas

equações não são bem conhecidas. Entretanto, até o presente momento não foi apresentada

nenhuma aplicação experimental deste método.

Discutimos métodos que consideram o alvo como sendo uma esfera de raio ǫ. Caso

queiramos determinar um alvo exatamente, ou então dirigir um sistema que não é caótico,

podemos usar o método da referência [158]. Este método foi apenas aplicado em mapas onde

a posição inicial X0 é conhecida e o alvo Xf também. Simplificadamente, a idéia consiste

em iterar o mapa F em questão, ou seja obter o n-ésimo valor, F n(X0, b), de forma que

| F n(X0, b) − Xf | < ∆, onde ∆ ≈| (b − b0)F
n(X0, b0) | e b=b0+δ. Quando isso acontece,

sabemos que a trajetória pode ir do ponto Xn−1 para o alvo Xt, fazendo-se Xt=F (Xn−1, b).

Este método foi aplicado ao mapa de Hénon e ao mapa Loǵıstico.
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No entanto, como levar o ponto inicial X0 até o alvo no menor tempo posśıvel? Na

referência [159] este problema é resolvido usando-se a teoria de controle ótima. Mostra-

se nesta referência como levar um ponto inicial do mapa de Hénon até um alvo em nove

iterações. Todo o trabalho é feito somente para determinar essa única trajetória, o que

mostra que a aplicação deste método é relativamente trabalhosa. Outro problema é que

todos os cálculos foram feitos para levar um único ponto inicial para um único alvo, e em

sistemas reais não há como começar um experimento de forma que a condição inicial já esteja

sobre o ponto X0. Neste caṕıtulo mostraremos como podemos, em um experimento, forçar

o sistema para se dirigir ao ponto X0.

Os métodos apresentados até agora exigem que seja posśıvel variar pelo menos um dos

parâmetros, dentro de um determinado intervalo exigindo uma grande precisão nos valores

dos parâmetros usados. Mas, há sistemas para os quais isso não é posśıvel. Por exemplo,

um resistor digital que só possa assumir poucos valores discretos, ou um pulso de tensão

representado por um bit (1,0). Nesses casos não podeŕıamos aplicar os métodos expostos.

Apresentamos, a seguir, o método de direcionamento de trajetórias através de per-

turbações constantes [20].

8.2 Novo Método para Mapas

Suponha, inicialmente, que lidamos com um mapa unidimensional Xn+1 = F (Xn, b),

onde b é o parâmetro de controle dispońıvel para perturbação, podendo ser alterado por

uma perturbação ±δ. Assim, o parâmetro b pode assumir apenas três valores: b + δ, b e b -

δ.

Para dirigir a trajetória de um ponto inicial X0 para as redondezas de Xf , em N iterações,

nós fazemos os seguintes passos. Através do mapa F , nós obtemos X1 a partir de X0,

usando os três valores posśıveis que o parâmetro b pode assumir. Portanto, do ponto X0,

três novos pontos são obtidos na primeira iteração: X+δ
1 = F (b+δ, X0), X0

1 = F (b, X0), X−δ
1

= F (b − δ, X0).

Nós continuamos este procedimento para cada um dos três pontos obtidos após a primeira

iteração. Portanto, na segunda iteração (X2) nós obtemos nove novos pontos. Além disso,

para a N -ésima iteração nós obtemos 3N pontos.

Se um desses 3N pontos atingir as redondezas do alvo, isto é, se ele estiver no intervalo

[Xf − ǫ , Xf + ǫ], então consideramos que o alvo foi atingido. Sabemos então que é posśıvel

atingir o alvo em N iterações. A questão agora é determinar as N perturbações que foram
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dadas para atingir o alvo. Uma representação de como resgatar a sequência das duas per-

turbações aplicadas ao parâmetro b (+δ,−δ), para levar o ponto inicial para o alvo, pode ser

vista na figura 8.1.

X0

X1

+

X1

0

X1

-

X2

++

X2

+0

X2

+-
=Xf

X2

0+

X2

00

X2

0-

X2

-+

X2

-0

X2

--

Ponto inicial

N=1

N=2

+δ

+δ

-δ

0

+δ

+δ

0

0

0

-δ

-δ

-δ

Figura 8.1: Representação dos caminhos posśıveis para atingir o alvo a partir de diversas

combinações das três perturbações permitidas.

Os ı́ndices superiores i1, i2, . . ., iN , dos pontos X
i1i2...iN
N , indicam como mudar o parâmetro

b para, a partir de X0, atingir o alvo. Estes ı́ndices representam a sequência de perturbações

aplicadas no parâmetro b.

Ao calcular a iteração N=10, usamos os 39 valores obtidos na iteração N=9. A partir

desses 39 valores, nós calculamos os 310 valores da iteração N=10.

Assim, para calcular os pontos da iteração N , devemos alocar um espaço de memória que

quarde todos os pontos calculados, ou seja, um vetor que tenha uma área capaz de alocar
∑N

i=1
3i números reais. Com todos esses pontos guardados, podemos facilmente determinar

o caminho de volta para determinar a sequência de perturbações para atingir o alvo.

No entanto, essa quantidade, além de deixar o procedimento numérico lento, não é ne-

cessária, pois nós desenvolvemos um algoŕıtmo para guardar apenas os valores da última
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iteração considerada.

8.2.1 Procedimento Numérico Para o Cálculo das Perturbações

Na figura 8.2 está representada a maneira como montamos o nosso algoŕıtmo para recu-

perar as perturbações. Do ponto inicial X0, obtemos os três pontos X1, X2 e X3. Cada um

desses três pontos gera outros três.
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Figura 8.2: Representação dos caminhos posśıveis para atingir o alvo a partir de diversas

combinações das três perturbações permitidas.

A partir do ponto X1 da primeira iteração, obtemos os pontos X1, X2, X3 pela segunda

iteração do mapa (N=2). Do ponto X2 da primeira iteração, obtemos X4, X5, X6 da segunda

iteração, e, também, os pontos X7, X8, X9 provenientes da aplicação do mapa perturbado

ao ponto X3 da iteração N=1.

Segue-se a regra: o ponto com maior ı́ndice em cada conjunto é obtido de um ponto

anterior aplicando-se o mapa com o parâmetro dado por b + δ. Já o ponto intermediário

(nesse grupo) foi obtido de uma aplicação do mapa não perturbado, ou com o parâmetro b
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sem perturbação. Analogamente, o ponto com o menor ı́ndice é obtido usando-se o parâmetro

b − δ.

Por exemplo, consideremos que o ponto que atingiu o alvo foi o ponto Xf=X3 da iteração

N=2. Para determinar a sequência de perturbações (−δ, +δ), aplicadas ao ponto inicial X0,

só necessitamos de dois números: 3 e 2. Estes representam, respectivamente, o ı́ndice do

número que atingiu o alvo e o número de iterações necessárias para que isso acontecesse.

Para simplificar o procedimento idealizado para obter uma sequência de perturbações,

vamos nomear cada um dos conjuntos de pontos formado por três números. Assim, no

esquema da figura 8.2, para N=2, há três grupos denominados de grupos 1, 2 e 3.

Tendo-se os valores ı́ndice=3 e N=2, identificamos o grupo ao qual o ponto X3 pertence,

e que é o grupo 1. O ponto X3 tem o maior ı́ndice do grupo 1, portanto ele veio da aplicação

do mapa Loǵıstico com o parâmetro dado por b + δ. A vantagem de se agrupar os pontos

é evidenciar que qualquer ponto, pertencente ao grupo x da N -ésima iteração, veio de um

ponto com ı́ndice=x, obtido na iteração (N -1).

Consequentemente, para o caso que estamos analisando, concluimos que o ponto X3, com

N=2, veio do ponto X1 com N=1. Este ponto pertence ao grupo 1, da iteração N=1, e, por

ter o menor ı́ndice, é resultante da aplicação do mapa sobre X0, com o valor do parâmetro

dado por b − δ. Dessa maneira, é posśıvel reconstruir todo o caminho inverso da trajetória

que atingiu o alvo.

8.2.2 Aplicação ao Mapa Loǵıstico

As aplicações ao mapa Loǵıstico (equação (2.1)) são feitas com o parâmetro ajustado em

b=3,780, com variações δ= ± 0,005, ou seja, b pode assumir também os valores b=3,775 ou

b=3,785. O alvo considerado é o intervalo [Xf − ǫ, Xf + ǫ] com a precisão ǫ=0,0001.

Desejamos deslocar uma órbita do ponto X0=0,330 para o ponto Xf=0,816. Nesse caso,

verificamos que, sem direcionamento, são necessárias 2406 iterações para a trajetória atingir

o alvo. A evolução dessa trajetória pode ser vista na figura 8.3. O que desejamos é, através

da introdução da sequência de perturbações (+δ, −δ) no parâmetro do mapa, fazer com que

partindo do ponto inicial X0 ele atinja Xf em poucas iterações.

Usando o nosso método, em apenas oito iterações (N=8) o alvo pode ser atingido (figura

8.4). Isso significa que para cada uma das oito iterações usamos um dos três posśıveis valores

do parâmetro b. Assim, a sequência de perturbações para a trajetória atingir o alvo é: (0,

+δ, +δ, 0, +δ, 0, 0, −δ).
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Figura 8.3: Sem direcionamento, com b=3,780 e X0=0,330, a trajetória atinge o alvo, loca-

lizado ao redor do ponto Xf=0,816, após N=2446 iterações.

Podemos usar o nosso método para atingir pontos fora do atrator do mapa não pertur-

bado, como é o caso do ponto Xf=0,75, o qual pode ser atingido do ponto X0=0,50 em dez

iterações.

Para entender como o método funciona, vamos mostrar como o mapa Loǵıstico evolui

para um conjunto de 400 condições iniciais diferentes, igualmente espaçadas no intervalo [0,

1]. Assim, para cada valor de X0 são geradas 3N trajetórias. Vemos na figura 8.5 como o

mapa evolui após um número de iterações p. Cada linha com diferentes cores representa a

evolução da trajetória para diferentes números de iterações. Fizemos nessa figura um número

p de iterações pequeno (p ≤4), mas, com o aumento de p, o conjunto dessas linhas vai ficando

cada vez mais denso.

A maneira como as linhas aparecem para p maiores segue um determinado padrão. As

linhas se esticam e então se dobram para permanecer dentro do espaço do diagrama. Isso

significa que as extremidades das linhas se aproximam, fazendo com que elas tenham uma

inclinação cada vez maior. Por exemplo, na figura 8.6, feita para um número p=9 de iterações,
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Figura 8.4: Usando o nosso método nós podemos direcionar o ponto X0=0,330 para o alvo

Xf=0,816 em somente 8 iterações, aplicando um conjunto de 8 perturbações no parâmetro

b=3,780 do mapa Loǵıstico. A amplitude da perturbação é δ=0,005. Assim, o parâmetro b

só pode assumir os valores b-δ, b e b + δ.

já é dif́ıcil identificar a própria linha, de tão dobrada sobre si mesma que ela está.

Isso mostra como pequenas diferenças, nas condições iniciais, levam a resultados cada

vez mais diferentes a medida que o número de iterações aumenta. E é exatamente através

dessa propriedade que o método de Shimbrot se sustenta.

No entanto, ao invés de mudar a condição inicial ou aplicar uma pequena mas precisa

perturbação no parâmetro de controle, como feito por Shimbrot, resultados similares são

obtidos caso a perturbação sobre o parâmetro seja feita de forma que este só possa assumir

três valores diferentes, como proposto no nosso método. Assim, ao perturbarmos o parâmetro

b do mapa Loǵıstico em cada iteração, como proposto para a aplicação do nosso método de

direcionamento, geramos, a cada iteração, não mais uma linha como a mostrada na figura

8.5, mas três linhas. Na figura 8.7 é mostrada a posição de cada ponto dessas linhas em

função da posição inicial X0.
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Figura 8.5: Evolução das trajetórias, com 400 condições iniciais (igualmente espaçadas) X0

aplicadas ao mapa Loǵıstico para b=3,780. As linhas de diferentes cores indicam o número

p de iterações diferentes.

No diagrama da figura 8.7, mostramos como uma condição inicial X0 pode ser dirigida

para um alvo Xf em p iterações. Assim, considerando p = 1, geramos três linhas (que na

figura não são distinguiveis) que correspondem a aplicação do mapa a todas as condições

iniciais no intervalo [0,1], para os três valores do parâmetro b. Analogamente, para p = 2,

temos agora 9 linhas. Nessa figura é mostrada a posição de cada ponto dessas linhas em

função da posição inicial X0. Vemos, na figura 8.7, 3p linhas para cada valor de p, ao invés

de apenas uma linha para cada p, mostrada na figura 8.5. Para p=3, as linhas já passam a

se distanciar uma das outras tornando-se distingúıveis.

Isso mostra ser posśıvel, a partir de uma condição inicial X0, a trajetória atingir o alvo

Xf , após um número de iterações p (que corresponde ao número de perturbações N) para

um valor da perturbação δ=0,005. Assim, nessa figura, podemos reconhecer a trajetória

(com uma condição inicial X0) que pode atingir o alvo Xf . Portanto, para que isso ocorra,

basta que o alvo esteja ao redor de uma das 3N linhas da iteração p.
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Figura 8.6: Evolução da trajetória, com 400 condições iniciais (igualmente espaçadas) X0

aplicadas ao mapa Loǵıstico para b=3,780, considerando p=9.

A partir de uma condição inicial X0, a órbita pode atingir o alvo Xf , desde que o

número p de iterações seja suficientemente alto. Para mostrar que essa afirmação é plauśıvel,

mostramos, na figura 8.8, todas as curvas obtidas em cada uma das iterações p (p ≤ 12)

para o mesmo conjunto de condições iniciais X0 (considerado nas figuras anteriores). Nessa

figura vemos que qualquer intervalo de interesse em torno do ponto Xf , escolhido como

alvo, pode ser atingido a partir de qualquer ponto inicial X0. Isso é uma consequência do

atrator considerado ser caótico. E o mais importante é que o valor δ não influi no sucesso

do direcionamento da órbita a partir de um ponto X0. No entanto, quanto menor o valor de

δ maior deverá ser o número de perturbações p consideradas.

Uma causa imediata na análise visual do diagrama 8.8, quando consideramos uma ampli-

tude δ grande, é que os 3p conjuntos de linhas, que aparecem para as regiões de peŕıdo p, vão

ficando cada vez mais distanciados e a estrutura final do diagrama no espaço de parâmetros

fica difusa, com as cores cada vez mais misturadas.

O conjunto com N perturbações que determina o direcionamento pode não ser único.
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Figura 8.7: Diagrama mostrando a evolução da órbita da condição inicial X0 considerando

diferentes números de iterações p. Cada condição inicial (400 valores igualmente espaçados)

produz na iteração p um número de trajetórias 3p, correspondente ao número de perturbações

com amplitude δ=0,005.

Mas as trajetórias dos vários conjuntos, que podem direcionar a órbita de X0 para Xf ,

sempre estão ao longo da variedade estável do alvo.

Pode-se determinar a variedade estável do alvo iterando o mapa não perturbado para

trás; ou seja, iterar o ponto Xf através do mapa Loǵıstico inverso. Na figura 8.9 mostramos

a trajetória (linha preta) aplicando a sequência de perturbações (0, +δ, +δ, 0, +δ, 0, 0,

−δ) ao parâmetro b. Esta trajetória está muito perto da variedade estável (linha vermelha

pontilhada) do alvo Xf . Isto significa que a trajetória dirigida caminha ao longo da variedade

estável do alvo. Nesta figura, a variedade estável do alvo e a trajetória dirigida não podem

ser distinguidas claramente.
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Figura 8.8: Diagrama mostrando a evolução da órbita da condição inicial X0 considerando

diferentes números de iterações p. Cada condição inicial (400 valores igualmente espaçados)

produz na iteração p um número de trajetórias 3p, correspondente ao número de perturbações

com amplitude δ=0,005. Neste diagrama, são mostradas, para cada condição inicial, todos

os caminhos que levam ao alvo em Xf .

Aplicação “Experimental” do Método

Usamos o mapa Loǵıstico para realizar uma simulação de como seria aplicado o nosso

método se a dinâmica do sistema fosse obtida através de uma série temporal. Assim, nós

coletamos uma série temporal do mapa para b=3,780, sendo adicionado à variável Xn um

ńıvel de rúıdo.

Considerando que o mapa real é dado por F (X, b=3,780), calculamos a trajetória pelo

mapa com rúıdo: G(x, b’) = F (x, b) + ∆r, onde ∆r é o rúıdo com módulo máximo dado

por 0,005. Iterando o mapa F (X, b = 3, 790), que é o mapa com parâmetro b=3,780+δ

obtivemos a função G(X, b=b1). Fizemos o mesmo para F (X, b=3,780) e F (X, b=3,770),

otendo G(X, b=b2) e G(X, b=b3).
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Figura 8.9: Direcionamento da trajetória do mapa (8.2) do ponto X0=0.330 para o alvo

Xf=0.816 em 8 iterações, aplicando um conjunto de 8 perturbações ao parâmetro de controle

do mapa Loǵıstico b=3,780. A amplitude da perturbação é δ=0,005. A trajetória (linha

preta) está muito perto da variedade estável (linha vermelha pontilhada) do alvo.

Em seguida utilizamos o nosso método, supondo que o mapa Loǵıstico era representado

pelas funções G, para calcular o conjunto de perturbações com a qual seria posśıvel levar a

trajetória do ponto X0=0,330 até Xf=0,816, com ǫ = 0, 0012. Um dos posśıveis conjuntos

encontrados foi (−δ, 0, +δ, 0, +δ, −δ, 0, −δ). Essas perturbações, mesmo tendo sido

obtidas através de um mapa diferente do real, deveriam levar a trajetória do ponto 0,330

ao ponto 0,816, quando aplicadas ao mapa Loǵıstico verdadeiro. E foi exatamente isso o

que aconteceu. Ao aplicarmos esse conjunto de perturbações ao mapa conseguimos atingir

o ponto 0,8172, que se localiza no alvo.

8.2.3 Aplicação ao Mapa de Hénon

Reapresentamos o mapa de Hénon, considerado no caṕıtulo 7:
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Xn+1 = a + 0, 3Yn − X2

n (8.1)

Yn+1 = Xn (8.2)

onde o parâmetro a ser variado, para a aplicação do nosso método, é a=1,40.

Para o primeiro exemplo, usamos δ = ±0, 01 e ǫ = 0, 0005. Ou seja, o parâmetro a poderá

assumir os valores 1,39, 1,40 ou 1,41. Antes de aplicarmos o nosso método explicaremos como

determinar o número máximo nmax (aproximado) de iterações para dirigir a trajetória para

o alvo desejado, dados os parâmetros δ e ǫ.

O atrator de Hénon para a=1,40, pode ser visto na figura 8.10, é um atrator bidimensional

com um intervalo sobre o qual o mapa oscila, dado aproximadamente por Xn → [-2, 2] e

Yn →[-2, 2].

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

-1,0

0,0

1,0

2,0

Xn

Y
n

Figura 8.10: Atrator de Hénon, gerado pela equação (8.2) para a=1,4.

Para um dado número n de iterações são gerados um número de pontos dados por N=3n.

Esses N pontos são então espalhados na região do atrator, de maneira que para um n não

muito grande podemos considerar, fazendo uma aproximação, que esse conjunto de N pontos

se distribui uniformemente sobre a região do atrator.

Imaginemos agora que estamos considerando o caso de um mapa unidimensional. Cha-

mando de I o intervalo correspondente ao regime de oscilação do sistema, ou o tamanho do
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atrator, então o número de iterações necessárias para que o nosso método preencha todo o

intervalo I deve ser tal que
I

3nmax

< ǫ. (8.3)

Para o caso de sistemas bidimensionais, o tamanho I do atrator deve ser considerado

como a área compreendida pelos intervalos de oscilação de cada coordenada; no caso do

mapa de Hénon A ≅ 4×4=16.

Mas os atratores de sistemas dissipativos são confinados em uma região que não compre-

ende toda a área dada pelo intervalo de variação das coordenadas do mapa. Consideramos

então a área A’ ocupada pelo atrator, que pode ser aproximada por

A’ =
Ad

m2
(8.4)

onde d é a dimensão fractal do sistema e m=2 é a dimensão do espaço das variáveis1.

Também para os parâmetros usados não temos o valor exato de d, mas podemos considerar

aproximadamente d=1,2. Portanto, a equação (8.3) para casos bidimensionais é

A’

3nmax

< ǫ2. (8.5)

Para alcançar um alvo com uma precisão ǫ=0,005, o primeiro valor de n estimado pela de-

sigualdade (8.5) é n=12. Assim, para o mapa de Hénon ser dirigido de um ponto inicial para

um alvo devem ser necessárias 12 iterações. Entretanto esse número deve ser pensado como

uma estimativa do número máximo de iterações necessárias, mesmo porque nesta fórmula

não é considerado a amplitude da perturbação, que estamos considerando não ser pequena.

Uma perturbação seria pequena se para um número n de iterações, dado pela equação (8.5), o

nosso método gerasse um conjunto de pontos que não estivessem suficientemente espalhados

pelo atrator.

Usamos o nosso método considerando os pontos (Xo, Y0)=(0,4772 , 1,188) e (Xf , Yf)=

(0,1371 , -1,328) e constatamos ser posśıvel atingir o alvo em 10 iterações com a seguinte

sequência de perturbações (−δ, +δ, +δ, −δ, +δ, +δ, +δ, 0, −δ, 0). A trajetória obtida pode

ser vista na figura 8.11. Caso deixássemos o sistema atingir o alvo sem nenhuma perturbação,

isso levaria 6062 iterações.

Esses pontos foram escolhidos, por terem sido usados na referência [22] para exempli-

ficação do método de Shimbrot, o qual faz o ponto inicial atingir o alvo em 12 iterações,

duas a mais do que no nosso caso. No entanto, são diferentes os valores de δ e ǫ usados em

1Note que estamos considerando a área efetiva do atrator como um retângulo de lados 4,0 e d=1,2.
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Figura 8.11: Direcionamento de uma trajetória do mapa de Hénon para levar a trajetória

do ponto inicial X0 ao alvo em apenas 10 iterações.

Tabela 8.1: Valores dos parâmetros δ e ǫ usados para o direcionamento de trajetórias no

mapa de Hénon.

δ ǫ

Troy 0,001 0,0019

Nosso método 0,010 0,0005

cada caso. Pela tabela 8.1, vê-se que embora o tamanho do alvo no nosso caso seja menor,

a variação que utilizamos sobre o parâmetro é maior. Isso ocorre pois o tamanho do atra-

tor de Hénon é relativamente grande e o valor da perturbação deve ser tal que em poucas

iterações seja atingido todo o espaço do atrator. Portanto, devemos ter em mente que a

perturbação do parâmetro deve ser suficiente para que a região do atrator seja ocupada em

10 iterações. Apesar da perturbação usada no nosso método ter sido maior, a precisão com

que conseguimos atingir o alvo foi melhor.

Na introdução deste caṕıtulo mencionamos uma referência [159] que trata a maneira

ótima de se dirigir uma trajetória no mapa de Hénon, aplicando um conjunto de perturbações

para levar a trajetória de X0 ao alvo, no menor número de iterações posśıveis. Nessa re-
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ferência o autor calcula um conjunto de perturbações que leva a trajetória do ponto (0,6 ,

0,2) para o ponto (0,63135 , 0,18941) com uma precisão de ǫ = 0, 02 em 9 iterações. Usando

o nosso método para ǫ = 0, 02 e δ = 0, 01, conseguimos atingir o alvo em 13 iterações. Além

disso, para o mesmo exemplo, esse autor calcula outro conjunto de 3 perturbações.

Porque o nosso método demora pelo menos 13 iterações para dirigir o ponto inicial para

o alvo? Isto é devido ao fato de que, nesse caso, o alvo está próximo do ponto obtido na

terceira iteração do mapa de Hénon a partir do ponto inicial. Portanto, um método que

considera um ajuste ótimo, como o da referência [159], ou mesmo o da referência [22], pode

ser mais útil nesses casos, uma vez que perturbações constantes (usadas no nosso método)

podem afastar a trajetória do alvo.

É também posśıvel usar este método de direcionamento para criar órbitas periódicas

instáveis. Para isso, nós escolhemos o ponto inicial do mapa como sendo a posição onde está

alocado o alvo.

Assim, nós escolhemos o ponto inicial X0 da figura 8.11. Como este ponto está fora da

região compreendida pelo atrator original (a=1,4) do mapa (8.2), qualquer órbita que passe

por ele é uma órbita periódica nova. Assim, nós queremos dirigir a trajetória do ponto X0 =

(0,4772, 1,1880) para ele mesmo, com precisão ǫ = 0,005 e amplitude δ = 0,02. O conjunto

de perturbações para isso é (+δ, 0, +δ, +δ, +δ, 0, +δ, +δ, 0). Assim, nós criamos uma nova

órbita periódica instável com peŕıodo p=9. Apesar desta nova órbita ser instável é posśıvel

torná-la periódica aplicando métodos de controle. Um exemplo de como proceder para o

controle dessas novas órbitas foi apresentado no caṕıtulo 7 na seção 7.3.

8.2.4 Aplicação ao Sistema de Matsumoto

Apresentaremos aqui a adaptação do nosso método de direcionamento para o caso em

que estamos tratando de um fluxo, como o da equação (5.2).

Como previamente mencionado, quando podemos modelar o sistema considerado ou

quando o sistema pode ser, aproximadamente, modelado por uma função unidimensional,

não há dificuldades em se realizar tal direcionamento, tanto pelo nosso método, como pe-

los outros presentes na literatura. No entanto, queremos mostrar que o direcionamento é

posśıvel mesmo quando o sistema considerado não é unidimensional e também quando este

não pode ser modelado. Para tanto, estaremos considerando que, embora conheçamos as

equações que regem a dinâmica do sistema de Matsumoto, ela só será usada para gerar

dados, como se estivessemos coletando dados de uma experiência.

Além disso, nenhuma tentativa de modelagem unidimensional será realizada. Portanto,
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tudo que será mostrado nesta seção pode ser feito em uma experiência, já que estamos

nos utilizando das equações apenas para obter dados que poderiam estar sendo obtidos

experimentalmente.

Reapresentaremos o sistema de Matsumoto, pois o perturbaremos de duas maneiras di-

ferentes e não só de uma maneira como vinha sendo feito até agora. Assim,

C1

dVC1

dt
=

1

R
(Vc2 − VC1) − iNR(VC1)

C2

dVc2

dt
=

1

R
(VC1 − Vc2) + iL (8.6)

L
diL

dt
= −Vc2 − q(t)

onde q(t) pode assumir diferentes formas como veremos a seguir.

Os parâmetros da equação (8.6) usados de agora em diante podem ser vistos em (7.44)

Queremos que o sistema tenha sua trajetória dirigida de um ponto inicial Z0 para um alvo

em Zf , através de um conjunto de perturbações aplicadas em um parâmetro desse sistema.

As coordenadas do alvo são

V
f
C1

= −1, 5000 V
f
C2

= 0, 2380 i
f
L = 1, 7230 (8.7)

e a precisão com que queremos atingir esse alvo é

ǫa = 0, 001 (8.8)

No entanto, esse conjunto de perturbações só é eficaz para o deslocamento de Z0 a Zf .

Ele não funcionaria para condições iniciais diferentes.

Quando estamos utilizando um sistema de equações qualquer, como por exemplo o sis-

tema de equações (8.6), podemos colocar a qualquer instante o sistema na posição da condição

inicial escolhida. Partindo dessa condição inicial é posśıvel determinar o conjunto de per-

turbações que irá colocar o sistema no alvo.

No entanto, durante um experimento com o circuito de Matsumoto, não podemos ligar

o circuito na posição inicial desejada. Teŕıamos de esperar o circuito atingir a posição

inicial desejada e depois aplicar o método de direcionamento, para o cálculo do conjunto de

perturbações. Isso poderia tornar o método inviável.

Assim, faremos uma adaptação no método de direcionamento. Isso pode ser feito para o

circuito eletrônico, ou qualquer outro experimento, para o qual não se possa ajustar o ińıcio

da experiência de maneira que sistema tenha a condição inicial desejada.
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Para não haver necessidade de se esperar o circuito de Matsumoto atingir uma determi-

nada condição inicial, forçamos o circuito a oscilar de uma determinada maneira, a fim de

que este se dirija para uma determinada posição que passaria a ser considerada como uma

condição inicial. Para isso, podemos aplicar ao circuito uma perturbação do tipo colocada

no sistema (6.2), já que sabemos previamente que uma perturbação senoidal q, de frequência

f e amplitude Vg, pode fazer com que o sistema (8.6) se comporte de maneira previśıvel, ou

seja, periodicamente. O comportamento periódico, às vezes, é prefeŕıvel, como na situação

que estamos lidando, na qual precisamos colocar o sistema em uma determinada condição

inicial.

Para tanto, fazemos q(t) = Vg sin(2πft), com Vg e f tal que o sistema se comporte

periodicamente. Embora possa parecer ser um procedimento não trivial (forçar o sistema a

oscilar periodicamente), sabemos pelo caṕıtulo anterior que isto é posśıvel.

Fazendo o sistema se comportar de maneira desejada, a condição inicial Z0 passa a ser

qualquer ponto da trajetória obtida. No caso desta aplicação, a condição inicial escolhida é

determinada da seguinte maneira. Força-se o sistema (8.6), introduzindo uma determinada

perturbação q, que faça o sistema se comportar periodicamente. Em seguida, determina-se

qual a posição em que a trajetória irá cruzar a seção de Poincaré escolhida.

Após um determinado transiente, sabemos que a trajetória perturbada passará através do

mesmo ponto da seção de Poincaré escolhida (já que esta órbita é periódica). Acrescentando,

sabemos que, sendo a órbita periódica, ela voltará a cruzar a seção no mesmo lugar. Dessa

maneira, a nossa condição inicial é dada pelas coordenadas do ponto de cruzamento entre a

órbita periódica e a seção de Poincaré escolhida. A partir dessa condição inicial, passamos

a aplicar o nosso método de direcionamento.

Assim, quando a órbita periódica for obtida, ao se detectar o cruzamento dessa órbita com

a seção de Poincaré escolhida, a perturbação senoidal é desligada, ou melhor, a amplitude é

tornada nula (Vg=0).

Em seguida, passaremos a usar o nosso método de direcionamento para determinar um

conjunto de perturbações que irá direcionar a trajetória para o alvo. Nessa etapa, as per-

turbações introduzidas não são mais da forma da equação (6.1), mas constantes que apre-

sentam apenas três valores. Assim, o termo q(t) da equação (8.6), passa a ter um dos três
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valores

q = +δ

q = 0 (8.9)

q = −δ,

onde δ pode assumir qualquer valor que permaneça constante durante o experimento.

Antes de continuar, mencionamos um outro problema, apresentado no caṕıtulo 6, que

é a coexistência de atratores diferentes. Assim, antes de desligar a perturbação senoidal

para introduzir as perturbações constantes, temos de verificar se o atrator esperado (órbita

periódica) foi atingido. Caso não se tenha atingido o atrator esperado, desligamos a per-

turbação senoidal e logo em seguida a ligamos novamente, até que consigamos direcionar

(8.6) para o atrator periódico desejado.

Sabemos que há um transiente para o sistema (8.6) atingir o atrator desejado. Dessa

maneira, para o sistema (8.6) ser direcionado para a condição inicial desejada, devemos

esperar algum tempo. No entanto, o que foi verificado é que, mesmo com uma certa impre-

cisão na condição inicial escolhida, é posśıvel direcionar a trajetória para o alvo desejado.

Assim, iremos desligar a perturbação senoidal quando o sistema (8.6) atingir o intervalo

(Z0 − ǫ0, Z0 + ǫ0), onde ǫ0=0,0005 é a precisão do ponto inicial.

A seção de Poincaré escolhida é VC1= -1,5 (como foi definida anteriormente). A condição

inicial desejada é

V 0

C1 = −1, 5000

V 0

C2 = 0, 3361 (8.10)

i0L = 2, 0289,

onde o ı́ndice 0 significa ińıcio. Assim, a condição inicial depende da órbita que conseguimos

obter através da estabilização do sistema, introduzindo uma perturbação senoidal, e a posição

da seção de Poincaré. Denominaremos este processo de ligar a perturbação senoidal de forma

a dirigir o sistema (8.6) para o ponto inicial desejado de posicionamento.

Terminada a fase de posicionamento, passamos a aplicar o método de direcionamento,

denominado de fase de direcionamento. Assim, devemos, inicialmente, estudar um pouco

o sistema perante perturbações do tipo (8.9). Em primeiro lugar precisamos definir o número

de perturbações N , que introduziremos no sistema. Ou seja, quantas vezes iremos alterar o

valor do parâmetro q.
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Definido o número N de perturbações necessárias, devemos agora definir um intervalo de

tempo t, em que cada uma das N perturbações consideradas será introduzida no sistema.

Nos mapas em que aplicamos o nosso método de direcionamento, o intervalo de tempo

considerado para se atingir o alvo é interpretado pelo número de iterações n. Analogamente

ao caso de mapas, o número de vezes, Tn, que a trajetória cruza a seção de Poincaré em

VC1=-1,5, depois do processo de posicionamento, será considerado o nosso marcador do

tempo.

A questão agora é como determinar o conjunto de perturbações e também como definir

os parâmetros N , t e δ do método.

Em primeiro lugar, devemos estimar o número N de perturbações a serem introduzidas

no sistema. Isso é feito considerando-se o espaço visitado do sistema (8.6) para q=0 e

a precisão com que queremos atingir o alvo, que a partir de agora passaremos a chamar

de ǫa (ǫ0 é a precisão da condição inicial). Como o atrator de (8.6) é aproximadamente

plano (a sua dimensão fractal é aproximadamente 2) e a região da seção de Poincaré que

o atrator visita é aproximadamente unidimensional (com uma largura de aproximadamente

L=0,5), a área A visitada pelo atrator pode ser considerada como o máximo comprimento

multiplicado pela máxima largura do atrator nessa seção. Podemos, então, estimar o número

N de perturbações a partir da equação

A

3N
< ǫ2

a (8.11)

o que da N=8, já que A ≈0,0091.

Agora, nós precisamos determinar um intervalo de tempo t. Para isso, nós verificamos

que o intervalo de tempo que a trajetória leva para ir do ponto Z0 (equação (8.10)) até

novamente cruzar a seção de Poincaré é aproximadamente τ = 16. Neste caso, o intervalo

de tempo t em que as perturbações serão aplicadas é

t =
τ

N
(8.12)

o que nós dá t=2.

Nesta aplicação nós escolhemos δ= Vg= 0,022, isto é, a onda senoidal (na fase de posici-

onamento) e a perturbação no parâmetro têm a mesma amplitude. É importante frisar que

δ pode ter outro valor qualquer. A frequência escolhida é f=0,3.

Então, fazemos o seguinte. Posicionamos a trajetória do sistema (8.6) na condição inicial

Z0, fazendo q(t) assumir a forma senoidal (fase de posicionamento). Em seguida, dado que

serão introduzidas N perturbações, sendo que cada uma dessas N perturbações pode assumir
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três valores distintos, sabemos que podemos formar 3N conjuntos diferentes de perturbações.

Então, escolhemos um dos 3N conjuntos de perturbações, e aplicamos essa sequência de N

perturbações ao sistema, considerando que cada perturbação é aplicada por um intervalo de

tempo t. Verificamos então se o alvo foi atingido. Caso não tenha sido, posicionamos a tra-

jetória sobre a condição inicial e, então, perturbamos o sistema usando um outro conjunto de

perturbações. Esse procedimento é realizado para todos os 3N conjuntos de N perturbações.

Caso o alvo tenha sido atingido, consideramos que o tempo da fase de direcionamento

corresponde a quantos cruzamentos Tn a trajetória efetuou sobre a seção de Poincaré, ao ir

de Z0 para o ponto Zf .

Para um intervalo de tempo t=2, N=8 e δ = 0, 0022, nós encontramos que o alvo pode

ser atingido aplicando-se o seguinte conjunto de perturbações: (−δ, -δ, 0, 0, -δ, 0, 0, δ),

com Tn=5. Um outro conjunto também foi determinado: (+δ, -δ, +δ, +δ, 0, -δ, −δ, −δ),

com Tn=6. Para um número maior N encontra-se cada vez mais conjuntos posśıveis de

perturbações.

Apesar de conseguirmos direcionar o sistema usando os parâmetros N e t estimados, nós

podemos considerar outros parâmetros. Assim, nós consideramos o mesmo valor de N = 8

e δ = 0, 0022, mas usamos t=1,2. Neste caso o conjunto de perturbações determinado é

(−δ, 0,−δ,−δ,−δ,−δ, +δ,−δ). (8.13)

O resultado dessa mudança nos parâmetros é que o alvo pode ser atingido mais rapidamente,

já que obtivemos Tn=2.

Esse exemplo do método de direcionamento pode ser visto na figura 8.12, na qual a

órbita periódica obtida pelo posicionamento do sistema (8.6), por uma onda senoidal, pode

ser visto em preto (o transiente e a existência dos outros atratores não foram considerados

nessa figura). Ao atingir o ponto inicial dado por (8.10), desligamos a perturbação senoidal

e consideramos que o termo q no sistema de equações (8.6) assume os valores do conjunto de

8 perturbações calculadas pelo nosso método (a atrajetória perturbada é vista em vermelho

na figura). Dadas as 8 perturbações, esperamos a órbita dar Tn=2 voltas ao redor da seção

VC1=-1,5 até que ela atinga o alvo desejado nas coordenadas (8.7) com precisão dada por

(8.8). Em azul, está representada a região que podemos atingir a partir do ponto inicial dado

por (8.10) , com o mesmos parâmetros, t,Tn,N e δ, caso considerássemos todos os posśıveis

3N conjunto de perturbações que é posśıvel montar.

Há uma razão por termos escolhido o alvo nas coodenadas dadas por (8.7). No caṕıtulo

7 mostramos uma aplicação do método OGY usando o sistema de Matsumoto. Para po-

dermos aplicar o método OGY deveŕıamos esperar que a trajetória do sistema passasse nas
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Figura 8.12: Direcionamento da trajetória da equação (8.6), do ponto inicial dado por (8.10)

ao ponto Zf com coordenadas dadas por (8.7), aplicando o nosso método de direcionamento.

redondezas do ponto fixo, localizado na seção de Poincaré VC1=-1,5 com coordenadas VC2

e iL dadas por (7.56). Após o sistema atingir este ponto utilizamos o método OGY para

calcular perturbações ao parâmetro q de forma que isto estabilize o sistema de Matsumoto

sobre a órbita periódica da figura 7.31A.

No entanto, o tempo necessário para o sistema atingir esse ponto fixo pode ser muito

grande. Para resolver este problema, usamos o método de direcionamento de trajetórias para

fazer o sistema de Matsumoto ser rapidamente dirigido para o ponto fixo (7.56). Acontece

que o ponto (7.56) é o mesmo ponto do alvo (8.7) considerado no exemplo de direcionamento

de trajetórias do sistema de Matsumoto.

Portanto, mostramos agora o uso do método de direcionamento para dirigir a trajetória

para o ponto fixo desejado para o controle do sistema usando-se o método OGY.
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A aplicação do método de direcionamento para a otimização do método OGY pode ser

vista na figura 8.13, na qual as diferentes cores das trajetórias indicam as fases do processo

pelo qual o sistema (8.6) está sendo perturbado.

Nesta figura, a trajetória em preto indica a fase de posicionamento do sistema através

de uma onda senoidal (com Vg=0,022 e f=0,3), para dirigir o sistema (8.6) para o ponto

inicial dado por (8.10). Em seguida, terminada a fase de posicionamento, iniciamos a fase de

direcionamento, indicada pela trajetória em vermelho, para dirigir a trajetória para o alvo,

posicionado em (8.7). A posição do alvo é vizinha do ponto ξ∗q=0. Assim sendo, o método

OGY pode ser aplicado logo que a trajetória atinge o alvo e a trajetória do sistema (8.6),

sendo perturbado através da fórmula (7.59), pode ser identificada pela cor em amarelo.

A trajetória em amarelo é a órbita periódica instável apresentada na figura 7.31A, que

através do método OGY passa a se comportar periodicamente.


