
Luku 8

Kaaosteoriaa

Kurssin aiemmissa luvuissa olemme keskittyneet tarkastelemaan systee-
mejä, joiden liike voidaan kuvata integroimalla aikaansaadut liikeyhtä-
löt, kuten kahden kappaleen ongelma, lineaariset oskillaattorit jne. Täl-
laisia systeemejä kutsutaan integroituviksi. Keplerin liikkeen yhtey-
dessä todettiin kuitenkin, että jo kolmen kappaleen tapauksessa ei enää
ole olemassa yleistä integroituvaa ratkaisua. Myöskään epälineaariset os-
killaattorit eivät integroituneet vaan niille kehiteltiin erilaisia likimää-
räisiä ratkaisukikkoja. Tässä kurssin viimeisessä luvussa tarkastellaan
integroituvuuden puutetta kaaosteoriana tunnetun mekaniikan sivu-
haaran näkökulmasta.

Vaikka kaaosteoria onkin fysiikan nuorimpia tutkimuskohteita, sen
juuret ovat jo Poincarén tutkimuksissa 1890-luvulla. Poincaré huoma-
si, että useamman kappaleen ongelmilla ei ole integroituvia ratkaisuja
ja näissä tapauksissa kappaleiden radat ovat hyvin herkkiä alkuarvoille.
Kaoottisten systeemien tutkimus jäi kuitenkin menneen vuosisadan al-
kuvuosikymmeninä kvanttifysiikan, suhteellisuusteorian ja statistisen fy-
siikan sankaritarinoiden varjoon. Se oikeastaan keksittiin uudelleen vas-
ta 1960-luvulla. Yksi tärkeimmästä tapahtumista oli Edward Lorenzin
havainto liittyen yksinkertaistettuihin mutta epälineaarisiin yhtälöihin,
joilla hän yritti kuvata ilmakehän liikettä. Yhtälöt osoittautuivat kaoot-
tisiksi ja tämä johti kuuluisaan ajatukseen ”perhosefektistä”. Koska pie-
nikin häiriö voi aiheuttaa suuren muutoksen myöhemmin, voisi ajatel-
la, että perhosen siipien heilahdus jossain Amazonasin sademetsässä voi
johtaa hirmumyrskyyn Euroopassa.

Ennenkuin menemme kaaosteorian käsittelyyn on hyvä tehdä pari
asiaa selväksi. Kaaos ei ole sama asia kuin satunnaisuus tai stokastisuus.
Tarkasteltavat yhtälöt ovat deterministisiä eli annetut alkuarvot mää-
räävät systeemin kehityksen yksikäsitteisesti. Toisaalta systeemit ovat
hyvin herkkiä näille alkuarvoille ja jo pienikin virhe alkuarvoissa joh-
taa jossain vaiheessa suureen eroon lopputilojen välillä. Tämän vuoksi
kaoottisista ilmiöistä ei voi tehdä luotettavasti pitkän aikavälin ennus-
teita. Sitävastoin yhtälöiden deterimistisyys takaa, että lyhyellä aikavä-
lillä systeemin kehitystä voi laskea hyvinkin tarkasti eteenpäin. Mikäli
sääilmiöt todella ovat kaoottisia, tämän voi tulkita siten, että lyhyen
aikavälin ennusteet kehittyvät yhä paremmiksi, mutta pitkät ennusteet
jäävät tulevaisuudessakin enemmän viihteen puolelle. Tätä ei kuiten-
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kaan pidä tulkita siten, että tulevaisuuden ilmaston ennustaminen olisi
välttämättä yhtä toivotonta kuin yksittäisten sääilmiöiden.

8.1 Periodinen liike

Kahden kappaleen Keplerin ongelma ja harmoninen oskillaattori ovat
meille jo tuttuja esimerkkejä periodisesta liikkeestä. Keplerin ongelmassa
sekä vaihekulma että kiertolaisen etäisyys voimakeskuksesta ovat perio-
disia muuttujia. Tässä tapauksessa molemmat periodit ovat yhtä pitkät
ja periodin löytämiseksi riittää tarkastella jompaa kumpaa muuttujista.
Ratkaisu on integroituva, joskin elliptinen integraali tuottaa teknisesti
hankalia erikoisfunktioita.

Edellisessä luvussa tutustuttiin vaikutus- ja kulmamuuttujiin. Vai-
kutusmuuttuja J =

∮
p dq on liikevakio ja sitä vastaava kanoninen kon-

jugaatti w on ajan lineaarinen funktio w = νt + β. Tarkastellaan kon-
servatiivista systeemiä, jossa on paljon muuttujia qi, pi, joiden suhteen
liike on rajoitettua. Systeemin Hamiltonin funktio on siten muotoa

H(q1, . . . , qn, p1, . . . , pn, t).

Jos nyt H muunnetaan kanonisesti koordinaatteihin Qi, Pi, joista kaikki
Qi:t ovat syklisiä eli K = K(P1, . . . , Pn, t), niin edellisen luvun tiedoin
Hamiltonin liikeyhtälöt integroituvat ratkaisuinaan

Qi(t) = wi(t) = νit+ βi

Pi(t) = αi . (8.1)

Tässä integrointivakiot (βi, αi) ovat systeemin liikevakiot. Siis silloin,
kun tällainen kanoninen muunnos on olemassa, systeemi on integroituva.

Olemme jo aiemmin osoittaneet, että harmoninen oskillaattori voi-
daan muuntaa kanonisiin muuttujiin, jotka ovat muotoa (8.1). Siten
myös mikä tahansa periodinen systeemi, jolla on tällaiset kanoniset muut-
tujat Qi(t), Pi(t), voidaan muuntaa joukoksi harmonisia oskillaattoreita!
(Tällaisia systeemejä ovat siis ainakin ne, joiden Hamiltonin prinsipaali-
funktio S(q, t;α) oli täysin separoituva; näillehän todistimme ko. kanoni-
sen muunnoksen olemassaolon luvussa 7.) Muunnoksen jälkeen esimer-
kiksi kahden vapausasteen (n = 2) tapauksessa systeemin Hamiltonin
funktio on

H =
p2
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Tämä kuvaa kahta vapaata harmonista oskillaattoria. Hamiltonin funk-
tio antaa kokonaisenergian

H = H1 +H2 = E . (8.3)

Vaikutusmuuttujien avulla kirjoitettuina H1 ja H2 ovat

H1 =
J1ω1

2π
= E1 ; H2 =

J2ω2

2π
= E2 . (8.4)
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Skaalaamalla muuttujat pi ja qi sopivasti

pi →
p′i√
2mi

ja qi → q′i

√
miω2

i /2 (8.5)

kumpikin Hamiltonin operaattoreista vastaa faasiavaruudessa (qi, pi) ym-
pyrää

p2
i + q2

i = Ei . (8.6)

q2

p2

p1q1

E1
E2

Kuva 8.1. 4-dimensioinen faasiavaruus.

Oletetaan, että toisen oskillaattorin taajuus on paljon suurempi kuin
toisen (ω2 � ω1). Nyt tätä neliulotteista faasiavaruutta voi tarkastella
seuraavasti. Olkoon hitaan oskillaation (ω1) faasiavaruus (q1, p1) taso,
jossa systeemi kiertää siis ympyrää, jonka säde on

√
E1. Faasiavaruus

(q2, p2) on puolestaan joka paikassa kohtisuorassa tätä ympyrää vastaan
oleva taso ja systeemi tekee tässä tasossa ympyräliikettä suuremmalla
taajuudella (ω2) (Kuva 8.1). Yhdistettynä systeemin liike on siis spiraa-
lin muotoinen rata toruksen pinnalla.

Jos taajuuksien suhde on kokonaisluku ω2/ω1 = n, niin rata sulkeu-
tuu jokaisen pidemmän periodin τ1 = 2π/ω1 jälkeen. Jos taajuuksien
suhde on rationaaliku, niin rata edelleen sulkeutuu, kunhan kierroksia
on tehty niin monta, että kierrosluku on molempien taajuuksien mo-
nikerta. Jos taajuuksien suhde on puolestaan irrationaaliluku, rata ei
sulkeudu koskaan itseensä. Tällöin sanotaan, että taajuudet ovat yhteis-
mitattomat. Tällainen rata on yhä rajoitettu toruksen pinnalle muttei
suljettu.

Tämä tarkastelu on yleistettävissä useampaan ulottuvaisuuteen. Jos
oskillaattoreita on n kappaletta, niin faasiavaruus on 2n-ulotteinen, mut-
ta liike tapahtuu n-ulotteisen toruksen pinnalla.

8.2 KAM-teoreema

Luvussa 7 käsiteltiin ei-integroituvia systeemejä käyttäen kanonista häi-
riöteoriaa. Menetelmä toimii, jos häiriö on pieni. Jäljelle jäävät kuitenkin
kysymykset, onko näin saatu ratkaisu stabiili ja jäävätkö häirityt rat-
kaisut lähelle häiriöttömiä ratkaisuja pitkiksi ajoiksi. Fysikaalinen esi-
merkki näistä kysymyksistä on, kuinka stabiili aurinkokuntamme on ja
kuinka pitkään. Suuret häiriöt tietenkin rikkovat säännöllisen liikkeen.
Esimerkiksi liian lähelle Jupiteria joutuvan asteroidin tai komeetan rata
saattaa muuttua ratkaisevasti toiseksi.
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Yksi kaaosteorian perusteoreemoista on Kolmogorovin-Arnoldin-
Moserin (KAM) teoreema, joka antaa ehdot säännöllisen liikkeen säi-
lymiselle. Teoreema sanoo seuraavaa:

Oletetaan, että rajoitettua liikettä kuvaavaa integroituvaa Hamiltonin
funktiota H0 häiritään sellaisella häiriöllä ∆H, joka tekee systeemistä
integroitumattoman. Oletetaan lisäksi, että (1) häiriö ∆H on pieni
ja (2) häiriöttömän systeemin taajuudet ωi ovat yhteismitat-
tomat. Tällöin liike rajoittuu n-ulotteiselle torukselle lukuunottamatta
häviävän pientä joukkoa alkuehtoja, joista seuraa polveileva liike ener-
giapinnalla.

KAM-teoreeman todistus on matemaattisesti vaativa tehtävä. Se löy-
tyy pidemmälle menevistä kaaosteorian oppikirjoista. Teoreema kertoo,
että pienet häiriöt eivät aiheuta suuria muutoksia kvasiperiodiseen liik-
keeseen. Mikäli KAM-teoreeman oletukset eivät ole voimassa, kaaos on
mahdollinen.

Mainittu poikkeus häviävän pienelle joukolle alkuehtoja ei ole käy-
tännössä merkittävä ongelma. Energiapinnalla tarkoitetaan tässä ehdon
E = vakio kiinnittämää 2n − 1 ulotteista pintaa 2n ulotteisessa faasia-
varuudessa.

8.3 Attraktorit, oudot attraktorit ja fraktaalit

Tutustuimme attraktoreihin lyhyesti jo epälineaaristen oskillaattoreiden
yhteydessä luvussa 4, jossa tarkasteltiin mm. van der Polin oskillaatto-
ria. Siinä oli kyse oskillaattorista, jonka värähtely ei ala stabiililta faa-
siavaruuden radalta, mutta hakeutuu sellaista kohti. Tällöin voi olla ky-
seessä kiintopiste (fixed point) tai rajasykli (limit cycle). Nämä ovat
esimerkkejä attraktoreista.

Attraktorin dimensio voi olla 0, jolloin kyseessä on siis faasiavaruu-
den kiintopiste, johon systeemi hakeutuu. Jos dimensio on 1, kyseessä
on rajasykli. 2-ulotteinen attraktori voi olla esimerkiksi toruksen pinta
ja niin edelleen. Sitten on olemassa vielä nk. outoja attraktoreita. Ne
liittyvät kaoottisiin ilmiöihin ja muodostuvat eri tavoin faasiavaruuteen
levinneistä pisteistä. Oudoilla attraktorijoukoilla ei ole klassista dimen-
siota vaan niiden dimensiot ovat fraktaalisia.

Vaimennettu lineaarinen oskillaattori on esimerkki systeemistä, jon-
ka attraktori on piste. Lopulta heiluri hakeutuu lepotilaansa.

Tarkastellaan sitten luvussa 4 esiteltyä van der Polin oskillaattoria ja
kirjoitetaan sen differentiaaliyhtälö dimensiottomassa muodossa (x0 →
1, m→ 1, ω0 → 1)

d2x

dt2
− ε(1− x2)

dx

dt
+ x = F cosωDt , (8.7)

missä F ja ωD ovat pakkovoiman amplitudi ja taajuus. Tätä yhtälöä
käytetään kuvailemaan erilaisia mekaanisia ja sähköisiä systeemejä ja
onpa sitä sovellettu myös sydämen rytmihäiriöiden tutkimiseen.
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Jos ε = 0, kyseessä on pakotettu harmoninen oskillaattori, jonka
ominaistaajuus (ja resonanssitaajuus) on 1 (= ω0) ja pakkovoiman taa-
juus ωD. Jos pakkovoiman taajuus on lähellä resonanssitaajuutta, liike
toistaa itseään pakkovoiman taajuudella.

Jos otetaan mukaan pieni vaimennustermi ε(1−x2) dx/dt mutta ase-
tetaan F = 0, niin liike faasiavaruudessa ajautuu kohti rajasykliä, joka
on ensimmäisessä approksimaatiossa 2-säteinen ympyrä, kuten luvussa
4 todettiin. Tällöin vaimennus on positiivista, kun |x| > 1, ja negatiivis-
ta, kun |x| < 1, mutta sen arvo yhden kierroksen aikana on keskimäärin
nolla.

Jos ε on riittävän iso, vaimennustermi kasvaa samaan suuruusluok-
kaan muiden termien kanssa. Tällöinkin liike lähenee rajasykliä joko si-
sään tai ulospäin, mutta sykli itsessään vääristyy ympyrämuodostaan.
Suuren vaimennuksen tapauksessa oskillaation muoto (x, t) avaruudessa
alkaa poiketa sinikäyrästä ja deformoitua kohti kanttiaaltoa. (HT: etsi
kirjallisuudesta tai internetistä kuvia van der Polin oskillaattorin radas-
ta faasiavaruudessa! Esim. www.cmp.caltech.edu/∼mcc/Chaos Course/ .)

Oudot attraktorit ovat otuksia, joita voidaan kuvailla käyttäen frak-
taaleja. Matematiikassa tällaisia joukkoja on tutkittu modernin joukko-
opin kehityksen alkuajoista 1800-1900-lukujen taitteesta alkaen, mut-
ta varsinaisesti fraktaalit tulivat kuuluisiksi Benoit Mandelbrotin tutki-
musten myötä 1970-luvun puolivälin jälkeen. Tuskinpa kukaan matema-
tiikasta, fysiikasta tai tietokonegrafiikasta kiinnostunut on onnistunut
välttymään näkemästä yksikertaisten algoritmien tuottamia fraktaalisia
kuvioita, joiden yksi perusominaisuus on itsesimilaarisuus. Fraktaali
näyttää olennaisilta osiltaan samanlaiselta mentäessä yhä syvemmälle
ja syvemmälle systeemin hienorakenteeseen.

Yksinkertainen esimerkki fraktaalisen pistejoukon rakentamiseksi on
nk. Cantorin joukko (Kuva 8.2). Otetaan yhden pituusyksikön mit-
tainen jana. Poistetaan siitä keskimmäinen kolmasosa. Tämän jälkeen
poistetaan jäljellä olevien janojen keskimmäiset kolmasosat ja jatketaan
näin loputtomiin. Äärettömällä rajalla jäljellä on pistejoukko, jonka ele-
menttien etäisyyksillä on tiettyjä matemaattisesti mielenkiintoisia omi-
naisuuksia. Systeemi on sikäli itsesimilaarinen, että tarkasteltaessa sitä
konstruktion missä tahansa vaiheessa se näyttää samalta. Mutta mikä
on tällaisen pistejoukon dimensio? Jananpätkät ovat varmasti yksiulot-
teisia (d = 1) ja pisteet nollaulotteisia (d = 0). Näitä kutsutaan eukli-
disiksi dimensioiksi dE , mutta kumpaan luokkaan Cantorin joukko
kuuluu?

jne.

Kuva 8.2. Cantorin joukko.

Lähdetään etsimään vastausta tavallisen karteesisen tai euklidisen
avaruuden dimensioista. Yksiulotteinen jana, jonka pituus on a0 voi-
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daan jakaa moneen yhtä pitkään pätkään a � a0. Kaksiulotteinen ne-
liö, jonka sivu on a0 voidaan jakaa yhtä suuriin neliöihin, joiden sivut
ovat a � a0, samoin kuutio kolmessa ulottuvuudessa ja niin edelleen
korkeampiulotteisiin avaruuksiin. Kaikissa näissä tapauksissa saatujen
uusien osasten lukumäärä on

N(a) = (a0/a)d , (8.8)

missä d on avaruuden dimensio d = 1, 2, 3, . . . . Tekemällä kyseinen jako
ja laskemalla palikat voidaan määrätä dimensio ratkaisemalla d

d =
lnN(a)
ln(a0/a)

. (8.9)

Tätä menetelmää voidaan soveltaa myös patologisemmalla tavalla teh-
tyihin jakoihin kuten edellä määriteltyyn Cantorin joukkoon. Näin mää-
riteltyä dimensiota kutsutaan matematiikassa Hausdorffin dimensiok-
si tai fraktaaliseksi dimensioksi dF .

Ennen kuin lasketaan Cantorin joukon fraktaalinen dimensio ote-
taan käyttöön vielä kolmaskin dimensio, jota kutsutaan topologiseksi
dimensioksi dT . Cantorin joukko muodostuu irrallisista pisteistä, jo-
ten sen topologinen dimensio on dT = 0. Tarkastellaan Cantorin joukon
konstruktiota, kun aluksi a0:n mittaista janaa on pätkitty n kertaa. Täl-
löin viivanpätkien pituus on a = a0/3n ja niitä on kertynyt N(a) = 2n

kappaletta. Siispä Cantorin joukon fraktaalidimensioksi tulee

dF =
ln 2
ln 3

= 0.6309 . . . . (8.10)

Fraktaalidimensio on siis joukon topologisen ja euklidisen dimension vä-
lissä

dT < dF < dE . (8.11)

Toinen esimerkki yksinkertaisesta fraktaalikonstruktiosta on Sier-
pinskin matto. Se konstruoidaan jakamalla neliö yhdeksään yhtäsuu-
reen osaneliöön ja poistamalla niistä keskimmäinen. Sama prosessi teh-
dään jokaiselle jäljelläolevalle neliölle ja niin edelleen jälleen loputtomiin.
Alkuperäisen objektin euklidinen dimensio on 2. Lopputulos on puoles-
taan äärettömän ohuiden janojen verkosto, jonka topologinen dimensio
on 1. Alkuperäinen pinta-ala on A0 = a2

0. Ensimmäisen jaon jälkeen ne-
liöiden pinta-alat ovat A = (a0/3)2. n:nnen jaon jälkeen neliön sivun
pituus on a = a03−n. Koska jokaisen yksittäisen neliön jaon jälkeen on
poistettu yksi neliö, niitä on jäljellä N(a) = 8n. Fraktaalidimensioksi
tulee siten

dF =
ln 8
ln 3

= 1.8928 . . . . (8.12)

Yleensä kaoottiset systeemit eivät ole aivan näin yksinkertaisia eikä
dimension laskeminen on mikään triviaali tehtävä. Esimerkiksi pakote-
tulle vaimennetulle oskillaattorille dimensiot ovat välillä 1.2–1.4 riippuen
vaimennuksen tehokkuudesta.



LUKU 8. KAAOSTEORIAA 146

8.4 Kaoottinen liike ja Ljapunovin eksponentit

Edellä käsiteltyjen systeemien radat peittävät vain pienen osan faasi-
avaruudesta. Harmoninen oskillaattori tekee ainoastaan ympyrää (tai
ellipsiä) ja pakottamaton van der Polin oskillaattorikin löytää äkkiä att-
raktorinsa ja pysyttelee sen lähellä. Pakotettu van der Polin oskillaattori
taas on useimmiten rajasyklillä tai kvasiperiodisella radalla. Systeemi on
tiettävästi kaoottinen vain hyvin rajoitetuilla alkuarvoilla.

Kaoottisilla systeemeillä rata faasiavaruudessa kuitenkin näyttää vael-
televan satunnaisesti sinne tänne. Liike ei kuitenkaan ole aivan satun-
naista vaan faasiavaruudessa on pisteitä, jotka säätelevät systeemin ke-
hitystä. Ne eivät muodosta yhtenäisiä käyriä vaan fraktaalisen pistejou-
kon. Nämä pisteet ovat edellä mainittuja outoja attraktoreja.

I1

I2
p

q

Kuva 8.3. Kaoottinen
liike.

Kaoottiselle liikkeelle ovat ominaisia sekoit-
tuminen (mixing), tiheä kvasiperiodisuus
ja herkkyys alkuarvoille. Tarkastellaan si-
tä osaa faasiavaruudesta, missä systeemi liik-
kuu. Olkoot I1 ja I2 kaksi mielivaltaisen pientä,
mutta äärellistä aluetta tässä osassa faasiava-
ruutta. Sekoittuminen tarkoittaa, että I1:n läpi
kulkeva systeemi tulee jossain vaiheessa kulke-
maan myös I2:n läpi. Radat ovat kvasiperiodi-
sia siinä mielessä, että ne kulkevat toistuvasti

ja epäsäännöllisesti koko systeemin kattavassa faasiavaruuden alueessa
kuitenkaan koskaan sulkeutumatta itseensä ja ilman erityistä taajuutta
samalle tienoolle saapumisten välillä. Tiheitä radat ovat sikäli, että ne
jossain vaiheessa kulkevat mielivaltaisen läheltä jokaista alueen pistettä.

Herkkyys alkuarvoille tarkoittaa sitä, että pieni muutos alkuehdoissa
voi johtaa suureen poikkeamaan joskus myöhemmin. Esimerkiksi pieni
muutos voi muuttaa parabolisen Keplerin radan joko suljetuksi ellipsiksi
tai äärettömyyteen pakenevaksi hyperbeliksi. Näin esimerkiksi aurinko-
kunta voi kaapata kaukaa saapuvan komeetan lyhytperiodiseksi muuta-
man vuoden välein palaavaksi komeetaksi.

KAM-teoreema on voimassa pienille häiriöille. Kun häiriöt kasvavat,
niiden vaikutus liikkeeseen kasvaa ja lopulta liike voi muuttua kaootti-
seksi. Vaikka pari ensimmäistä rataa kaoottisessa jaksossa vielä voivatkin
olla lähellä toisiaan, jokainen uusi kierros joutuu kauemmaksi ja kauem-
maksi edellisistä ja erkaantuminen saattaa kiihtyä eksponentiaaliseksi.
Tätä erkaantumista kuvataan mitalla λ, jota kutsutaan Ljapunovin
eksponentiksi (englanninkielisessä kirjallisuudessa nimi translitteroi-
daan joko Liapunov tai Lyapunov).

Usein kaoottisille systeemeille on voimassa seuraava ominaisuus: Jos
s0 on pieni kahden radan etäisyys hetkellä t = 0, niin hetkellä t etäisyys
on

s(t) ∼ s0 e
λt . (8.13)

Jos λ > 0, liike on kaoottista ja Ljapunovin eksponentti λ antaa ai-
kaskaalan poikkeaman kasvulle τ = 1/λ. Lopulta s(t) kasvaa samaan
suuruusluokkaan kuin systeemin käytössä oleva osa koordinaattiavaruu-
desta eikä voi enää kasvaa sen suuremmaksi. Tämän jälkeen s(t) vaihte-
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lee näennäisen satunnaisesti ajan funktiona. Jos Ljapunovin eksponentti
on puolestaan negatiivinen, se antaa mittakaavan nopeudelle, jolla sys-
teemi lähestyy tavallista attraktoria.

Yksi menetelmä oudon attraktorin fraktaalidimension laskemisek-
si perustuu Ljapunovin eksponenttien käyttämiseen. Tarkastellaan esi-
merkkinä sellaista outoa attraktoria, jonka muodostuminen alkaa a0 si-
vuisesta neliöstä. Oletetaan, että se kapenee ja venyy jatkuvasti ajan mu-
kana siten, että sen pinta-ala kuitenkin pienenee, mikä vastaa dissipatii-
vista fysikaalista systeemiä. Venyvä attraktori kykenee kiemurtelemaan
käytettävissä olevassa faasiavaruuden alueessa (Kuva 8.4). Attraktorin
euklidinen dimensio on tietenkin dE = 2 ja venyttyään rajattomasti ky-
seessä on topologisesti yksiulotteinen käyrä (dT = 1). Kuvataan kehitys-
tä leveyssuunnassa (x) Ljapunovin eksponentilla λ1 ja pituussuunnassa
(y) eksponentilla λ2

ax(t) = a0e
−|λ1|t

ay(t) = a0e
λ2t , (8.14)

jolloin pinta-alaksi tulee

A(t) = A0e
(λ2−|λ1|)t . (8.15)

Koska λ2 > 0, täytyy olla |λ1| > λ2, jotta pinta-ala pienenisi ajan myötä.

a0

a0

a    tx (  )

a    ty (  )

Kuva 8.4. Oudon attraktorin fraktaalidimension määritys.

Oletetaan, että hetkellä t venynyt pinta-ala A(t) pitää sisällään N(t)
kappaletta pieniä neliöitä, joiden pinta-alat ovat ∆A = a2

x eli

∆A(t) = a2
0e
−2|λ1|t (8.16)

ja

N(t) =
A(t)

∆A(t)
=
a2

0e
(λ2−|λ1|)t

a2
0e
−2|λ1|t

= e(λ2+|λ1|)t . (8.17)

Analogisesti edellisten esimerkkien mukaan oudon attraktorin frak-
taalidimensioksi tulee

dF =
lnN(t)

ln(a0/ax(t))
= 1 +

λ2

|λ1|
. (8.18)

Siis jos Ljapunovin ekspononetit onnistutaan jotenkin mittaamaan saa-
daan niiden avulla lasketuksi attraktorin fraktaalidimensio. Tässä ta-
pauksessa siis |λ1| > λ2, joten

1 < dF < 2 . (8.19)
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Tässä on yksi syy kutsua outoja attraktoreita oudoiksi. Säännöllisen liik-
keen attraktorit ovat joko pisteitä tai säännöllisiä käyriä, mutta kaoot-
tisen liikkeen attraktorit ovat sikäli outoja, että niiden dimensio ei ole
kokonaisluku.

Palataan sitten takaisin luvun alussa tarkasteltuun kahden toisiinsa
kytkeytymättömän oskillaattorin systeemin kuvailuun. Systeemin liik-
kenhän voitiin kuvailla tapahtuvan neliulotteisen faasiavaruuden kaksiu-
lotteisen toruksen pinnalla. Siinä tapauksessa, että oskillaattorien taa-
juudet ovat yhteismitattomat, rata ei koskaan sulkeudu. Toisaalta, kos-
ka liike on säännöllistä, rata muodostaa yksiulotteisen käyrän, joka ei
koskaan voi peittää kaksiulotteista pintaa.

Oudon attraktorin tapauksessa dimensio on kuitenkin enemmän kuin
1, joten se kykenee täyttämään pintaa ikäänkuin maalaamalla sitä ää-
rellisen levyisellä pensselillä. Mikäli systeemi on dissipatiivinen, niin mi-
tä enemmän attraktori pintaa täyttää, sitä pienemmäksi sen valtaama
pinta-ala kuitenkin käy kuten edelläolevista esimerkeistä kävi ilmi.

Planeettakunnan stabiilisuudesta

Tarkastellaan esimerkkinä planeettojen liikettä aurinkokunnassa. Pla-
neettojen toisilleen aiheuttamat häiriöt ovat epälineaarisia ja rikkovat
keskeisliikkeessä tärkeän symmetrian eli planeetan liikemäärämomen-
tin säilymisen, joten systeemi ei ole integroituva. Häiriöt ovat kuitenkin
yleensä pieniä, joten voisi ajatella, että KAM-teoreema takaa systeemin
stabiilisuuden. Tämä ei ole totta.

Ensinnäkin aurinkokunnan monien taajuuksien välillä saattaa olla
resonansseja eli siltä osin KAM-teoreeman oletukset eivät ole välttä-
mättä voimassa. Tästä ovat esimerkkejä esimerkiksi taivaankappaleiden
pyörimisliikkeen lukkiutuminen rataliikkeeseen. Kuu näyttää aina sa-
man puolen Maahan. Venuksen pyörähdysaika on noin yksi Venuksen
vuosi, Merkuriuksen 59 Maan vuorokauden mittainen pyörähdysaika on
puolestaan 2/3 planeetan kiertoajasta Auringon ympäri. Myös trojalais-
ten asteroidien joutuminen Jupiterin L4 ja L5 pisteiden ympäristöön on
esimerkki resonanssien seurauksista.

Vaikka häiriön (esim. Jupiterin) jakso ei ole resonanssissa tarkastel-
tavan taivaankappaleen (esim. asteroidin tai komeetan) kanssa, voi kap-
pale kuitenkin jossakin vaiheessa päätyä häiritsijän läheisyyteen. Näin
käy ennen pitkää, jos esimerkiksi asteroidin rata leikkaa Jupiterin radan.
Tällöin häiriö kappaleen rataan ei enää ole pieni. Niinpä komeettoja ja
asteroideja ponnahtelee aurinkokunnassa sinne tänne ja kokonaisuutena
systeemi käyttäytyy kaoottisesti.

Koko systeemin stabiilisuudelle kaikkein kriittisimpiä ovat ulommat
jättiläisplaneetat. Ne ovat ilmeisesti marginaalisesti stabiileilla radoilla,
jonne ne ilmestyivät noin 4,5 Ga (Gigavuotta) sitten. Mikään ei kuiten-
kaan takaa, että ne pysyisivät siellä ikuisesti. Venus ja Maa vuorovai-
kuttavat toisiinsa kaoottisesti, mutta niiden periodien muutokset ovat
pieniä. Pienemmät kappaleet Merkurius, Mars ja Pluto ovat arvatenkin
herkimpiä muutoksille.
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Ratojen pitkän aikavälin stabiilisuusennusteet ovat tietenkin hyvin
epäluotettavia, sillä pieni virhe alkuehdoissa voi johtaa miljardien vuo-
sien aikaskaaloissa täysin vääriin tuloksiin. Joidenkin laskelmien mukaan
Merkurius saattaa karata aurinkokunnasta tai mahdollisesti jopa törmä-
tä Venukseen 3,5 Ga:n aikaskaalassa. Tämä vastaisi Ljapunovin ekspo-
nenttia 3 · 10−10 per vuosi eli tapahtumasarjan ei vielä tarvitse olla ha-
vaittavissa. Pluto puolestaan näyttää olevan kaoottisella mutta rajoite-
tulla radalla, jonka dynamiikkaa säätelee Neptunus. Pluton perihelihän
on Neptunuksen radan sisäpuolella.

8.5 Poincarén kuvaukset

Jaksossa 8.1. tarkasteltu kahden vapaan oskillaattorin periodisen liik-
keen kuvailu toruksen pinnalla oli varsin yksinkertaista. Jos oskillaattorit
kytkeytyvät toisiinsa vaikkapa muotoa q2

1q2 olevalla termillä, liikkeestä
tulee hyvin monimutkaista neliulotteisessa faasiavaruudessa. Liikkeestä
voi kuitenkin saada olennaista tietoa keräämällä siitä näytteitä jollain
säännöllisellä tavalla. Tämä on usein tapana tehdä keräämällä näytteet
jollakin faasiavaruuden leikkauspinnalla.

Kun kytketyn kaksoisoskillaatorin kokonaisenergia E on kiinnitetty,
ongelman ulottuvaisuudet laskevat yhdellä, tässä tapauksessa kolmeksi.
Liike rajoittuu siis neliulotteisen avaruuden kolmiulotteiselle energiapin-
nalle. Tämäkään ei vielä ole havainnollinen tarkastelutapa. Käytännöl-
lisempää on tarkastella tämän energiapinnan kaksiulotteista leikkausta.
Tällaista leikkausta kutsutaan Poincarén leikkaukseksi ja liikettä ku-
vaillaan määräämällä pisteet, joissa radat kulkevat tämän leikkauksen
läpi. Käytännöllisintä on valita leikkaukseksi joko p1q1- tai p2q2-taso.
Liikkeen kuvaamista näiden pisteiden avulla kutsutaan Poincarén ku-
vaukseksi.

Prekessoiva ellipsi

Tarkastellaan esimerkkinä Poincarén kuvauksista suljettua Keplerin lii-
kettä (E < 0), jossa ellipsin isoakseli prekessoi. Käytetään karteesisia
koordinaatteja (x, px = mẋ, y, py = mẏ). Energia on säilyvä suure ja
sen lauseke on

E =
1
2
mẋ2 +

1
2
mẏ2 − k√

(x2 + y2)

=
p2
x

2m
+

p2
y

2m
− k√

(x2 + y2)
. (8.20)

Olkoon radan alkuperäinen apsidiviiva x-akselilla. Tehdään Poincarén
leikkaus siten, että asetetaan ratatasoa vastaan kohtisuoraan taso y =
0 ja olkoon tason pystysuora akseli px-akseli. Poincarén kuvaus teh-
dään merkitsemällä tälle tasolle aina piste, kun massapiste kulkee x-
akselin läpi. Pisteen x-koordinaatiksi tulee x-akselin leikkauspiste ja px-
koordinaatiksi sen hetkinen px = mẋ (Kuva 8.5).

Mikäli kyseessä olisi häiriötön Keplerin rata, kuvaukseksi tulisi vain
kaksi pistettä, sillä px olisi leikkauspinnalla aina nolla ja rata menisi yh-
dessä pisteistä leikkauksen läpi yhteen suuntaan ja toisessa toiseen. Kun
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y

x x

px px

apsis
apo−

Kuva 8.5. Prekessoiva ellipsi ja sen Poincaren kuvaus.

otetaan huomioon prekessoinnin aiheuttava häiriö, tulevat leikkauspis-
teet kahdelle suljetulle silmukalle (Kuva 8.3). Mikäli prekessiotaajuus
ja kiertoaika eivät ole yhteismitalliset, täyttyy silmukka ajan mittaan
tiheästi leikkauspisteistä.

Poincarén leikkauksista on visuaalista hyötyä ainoastaan kaksiulot-
teisissa tapauksissa. Jos systeemillä on useampia vapausasteita, sen vi-
sualisointi on perin juurin hankalaa.

8.6 Hénonin ja Heilesin Hamiltonin funktio

Hénon ja Heiles tutkivat 1960-luvun lopulla tähtien liikettä galaksin kes-
kuksen ympäri. Tässäkin tapauksessa on kaksi luonnollista liikevakiota,
liikemäärämomentti ja energia. Ongelman ratkaiseminen käyttäen ga-
laksin oikeaa potentiaalia on käytännössä mahdotonta. Hénon ja Hei-
les yksinkertaistivat tilannetta tarkastelemalla liikettä (x, y)-tasossa ja
käyttivät keinotekoista potentiaalia U(x, y), joka valittiin kuvaamaan
ongelman yleisiä ominaisuuksia. Tämä johti Hamiltonin funktioon

H =
p2
x

2m
+

p2
y

2m
+
k

2
(x2 + y2) + λ(x2y − 1

3
y3) , (8.21)

missä λ on pieni kerroin ja termi, jota sillä kerrotaan, voidaan ajatel-
la häiriönä, joka tekee integroituvasta Hamiltonin funktiosta integroitu-
mattoman. Kirjoitettuna napakoordinaateissa Hamiltonin funktio näyt-
tää vähän yksinkertaisemmalta

H =
p2
r

2m
+

p2
θ

2mr2
+

1
2
kr2 +

1
3
λr3 sin 3θ . (8.22)

Tässä tapauksessa on siis kyse potentiaalista, joka riippuu sekä etäisyy-
destä että suunnasta.

Ongelmaa on arvatenkin tarkasteltava tietokonelaskuilla, joten suu-
reet on normitettava dimensiottomiksi. Valitsemalla yksiköt siten, että
k = λ = 1, systeemin (dimensioton) energia voidaan kirjoittaa muodossa

E =
1
2
ẋ2 +

1
2
ẏ2 +

1
2
x2 +

1
2
y2 + x2y − 1

3
y3 . (8.23)

Liikeyhtälöt saa joko Lagrangen tai Hamiltonin yhtälöistä ja ne tulevat
muotoon

ẍ = −x− 2xy
ÿ = −y − x2 + y2 . (8.24)
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Tämä on kytketty epälineaarinen yhtälöryhmä, jolla ei ole suljettua rat-
kaisua.

Tarkastelemalla potentiaalifunktiota

U(r, θ) =
1
2
r2 +

1
3
r3 sin 3θ (8.25)

nähdään, että annetulle potentiaalienergialle U(r, θ) saavutta r maksi-
minsa, kun sin 3θ = −1 ja miniminsä kun sin 3θ = +1.

Kuva 8.6. Henonin ja Heilesin potentiaali.

Nyt voidaan piirtää tasapotentiaalikäyrät (x, y)-tasoon (Kuva 8.6).
Tällöin energia E = 1/6 muodostaa rajatapauksen. Sitä vastaava käyrä
on tasasivuinen kolmion, jonka kärjet ovat suunnissa θ = 90◦ (y-akselin
suunta), θ = 210◦ ja θ = 330◦. Energioille E < 1/6 käyrät ovat kol-
mion sisällä. Ne ovat suljettuja ja niiden kulmat pyöristyvät pienenevän
energian mukana. Kun E � 1/6, vuorovaikutustermi x2y on merkityk-
settömän pieni ja käyrät ovat lähes ympyröitä orgion ympäri. Kolmion
sisällä on siis potentiaalikuoppa, jossa tarkasteltavat kappaleet (tässä
tapauksessa tähdet) liikkuvat. Kolmion ulkopuolella tasaenergiakäyrät
ovat avoimia ja tähdet pääsevät pakenemaan galaksista.

Tarkastellaan sitten kokonaisenergioita E < 1/6. Nyt täytyy olla

U(x, y) ≤ E

1
2
ẋ2 +

1
2
ẏ2 ≤ E . (8.26)

Tästä seuraa, että jokainen rata, joka alkaa suljetun tasapotentiaalikäy-
rän U(x, y) = E sisäpuolelta on loukussa käyrän sisäpuolella. Tehdään
sitten Poincarén leikkaus faasiavaruuden (y, ẏ) tasossa x-akselia pitkin.
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Se leikkauksen osa, johon systeemi pääsee, löytyy asettamalla x = 0 ja
ẋ = 0, jolloin

1
2
ẏ2 +

1
2
y2 − 1

3
y3 = E . (8.27)

Maksiminopeus saadaan tästä asettamalla y = 0 ja y-koordinaatin ää-
riarvot asettamalla ẏ = 0.

Tarkastellaan kaaoksen ilmestymistä tähän systeemiin (asiaan liit-
tyvät kuvia löytyy sekä kirjallisuudesta, että internetistä, josta niiden
etsiminen on hyödyllistä tietolähteisiin perehtymistä!) Seuraten Hénonin
ja Heilesin esimerkkiä aloitetaan energiasta E = 1/12. Tällöin systee-
min käytettävissä oleva alue Poincarén leikkauksella jakautuu neljään
eri osaan, eräänlaisiin saarekkeisiin, joissa ratkaisut muodostavat sul-
jettuja vääristyneiden ellipsien muotoisia käyriä. Riippuen alkuarvoista
jokaisen elliptisen saarekkeen keskellä on yksi kiintopiste, jota kutsutaan
elliptiseksi kiintopisteeksi. Saarekkeita erottava käyrä puolestaan leikkaa
itseään kolmessa hyperboliseksi nimitetyssä pisteessä. Liike on kuitenkin
säännöllistä.

Jos energiaa kasvatetaan arvoon E = 1/8, niin leikkaus näyttää jo
aivan erilaiselta. Siitä on yhä tunnistettavissa edellä mainitut neljä sään-
nöllisen liikkeen saareketta, joiden keskipisteissä on elliptiset kiintopis-
teet. Saarekkeita ei kuitenkaan enää erota toisistaan säännöllisen liikkeen
määräämä rajakäyrä vaan pisteet ovat levittäytyneet sikin sokin saarek-
keiden ympärille samalla, kun saarekkeiden peittämä osa leikkauksesta
on selvästi pienentynyt. Saarekkeiden välisessä alueessa liike on ilmeisen
kaoottista ja leikkauksen pisteet muodostavat oudon attraktorin. Kun
energiaa nostetaan lähemmäs kriittistä arvoa E = 1/6, kaoottinen alue
kasvaa ja säännöllisen liikkeen saarekkeet pienenevät ja lopulta koko sys-
teemi käyttäytyy kaoottisesti.

Kaaos ilmestyy kuvaan arvoa E = 1/9 lähellä olevilla energioilla.
Tätä pienemmillä energioilla systeemiä kuvaavat yhtälöt ovat integroi-
tuvia kaikilla alkuarvoilla, sen jälkeen tietyillä alkuarvoilla ja energialla
E = 1/6 integroituvuus on käytännössä kadonnut.

Alun alkaen elliptiset saarekkeet syntyvät pienistä ympyränmuotois-
ten ratojen häiriöistä jo paljon arvoa E = 1/12 pienemmillä energioilla.
Systeemin kehittyessä kohti kaaosta kaoottisen alueen sisään alkaa syn-
tyä uusia pieniä säännöllisen liikkeen saarekkeita. Nämä näkyvät par-
haiten tarkasteltaessa liikettä (x, y)-tasossa. Saarekkeita ilmenee aina
uudelleen mentäessä pienempiin ja pienempiin struktuureihin. Uusien
saarekkeiden ilmiasu on kuitenkin mittakaavaa lukuunottamatta saman-
kaltainen kuin suurempien saarekkeiden. Eli tämä systeemi käyttäytyy
tässä mielessä itsesimilaarisesti.

8.7 Bifurkaatiot

Minimivaatimus sille, että ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälöt
kuvaavat kaoottista liikettä, on, että ne ovat epälineaarisia ja niissä on
vähintään kolme muuttujaa. Hénonin ja Heilesin Hamiltonin funktio to-
teuttaa nämä minimikriteerit. Kirjoitetaan sen kaksi toisen kertaluvun
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liikeyhtälöä neljänä ensimmäisen kertaluvun yhtälönä. (Vrt. n:n kpl La-
grangen toisen kertaluvun liikeyhtälön muuttamista 2n:ksi Hamiltonin
ensimmäisen kertaluvun yhtälöksi.)

dx

dt
= vx

dy

dt
= vy

dvx
dt

= −x− 2xy

dvy
dt

= −y − x2 + y2 , (8.28)

joissa on nyt neljä muuttujaa (x, y, vx, vy). Näistä yhtälöistä kaksi on
epälineaarisia.

Tarkastellaan toisena esimerkkinä pakotettua vaimennettua harmo-
nista oskillattoria

d2θ

dt2
+

1
q

dθ

dt
+ sin θ = g cos(ωDt) , (8.29)

missä pakkovoiman taajuus ωD ei riipu ajasta. Yhtälössä kulma ja aika
on normitettu siten, että siinä ei näy ongelman kannalta epäolennaisia
vakioita. q−1 on tässä vaimennuskerroin ja g pakkovoiman amplitudi di-
mensiottomissa yksiköissä. Tämä epälineaarinen toisen kertaluvun diffe-
rentiaaliyhtälö voidaan kirjoittaa kolmen ensimmäistä kertalukua olevan
yhtälön ryhmäksi

dϕ

dt
= ωD

dθ

dt
= ω

dω

dt
= −ω

q
− sin θ + g cosϕ , (8.30)

missä ϕ on pakkovoimatermin vaihe. Tässä on kolme ajasta riippuvaa
muuttujaa ϕ(t), θ(t) ja ω(t) sekä yksi riippumaton muuttuja t. Viimei-
nen yhtälöistä on epälineaarinen, joten on odotettavissa, että yhtälöllä
on kaoottisia ratkaisuja. Tätä odotusta perustelee myös se, että yhtälöis-
sä kytkeytyy kaksi taajuutta, oskillaattorin taajuus ω ja pakkovoiman
taajuus ωD. Mikäli nämä ovat yhteismitallisia, KAM-teoreeman oletuk-
set eivät tietenkään ole voimassa. Huomaa, että tässä pakkovoima toi
systeemiin tavallaan uuden vapausasteen. Tämä mahdollistaa sen, että
systeemin radan projektio tasoon (θ, ω) voi kulkea itsensä yli (vrt. Kuva
8.2), mikä ei kaksidimensioisessa tapauksessa (ωD = 0) ole mahdollista.

Valitaan q = 2 ja pidetään pakkovoiman amplitudia kuvaavaa g:tä
muunneltavana kontrolliparametrina. Tehdään Poincarén leikkaus ta-
soon (ω, θ) (huom. ω = θ̇). Kontrolliparametrin arvolla g = 0.9 Poincarén
kuvaus on siisti soikio, joten liike on säännöllistä. Jos valitaan g = 1.15,
pisteet jakautuvat satunnaisemmin tasoon ja liike on selvästi kaoottista.
Kuvien etsiminen kirjallisuudesta jääköön jälleen omakohtaiseksi harjoi-
tustehtäväksi.

Tutkittaessa, kuinka oskillaattorin taajuus ω riippuu g:n arvosta
kiinteällä vaiheella ϕ, havaitaan kaksi asiaa. Ensinnäkin kaoottisen ja
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säännöllisen liikkeen alueet tulevat ja menevät g:n kasvaessa. Toisek-
si systeemi kokee taajuuksien bifurkaatioita. Jokaisessa bifurkaatiossa
mahdollisten taajuuksien lukumäärä kaksinkertaistuu. Nämä bifurkaa-
tiot tapahtuvat ei-kaoottisen liikkeen vaiheissa. Tätä on tapana ku-
vat nk. Feigenbaumin kuvioiden avulla. Näistä näkyy bifurkaatioille
tyypillinen ilmiö, jonka mukaan bifurkaatiokohtien ympäristöt näyttä-
vät samanlaisilta mentäessä pienempiin ja pienempiin yksityiskohtiin.
Kyseessä on samantapainen itsesimilaarinen ominaisuus kuin edellä kä-
sitellyssä Hénonin ja Heilesin esimerkissä.

Luvussa 4 tutustuttiin lyhyesti parametriseen resonanssiin. Tarkas-
tellaan samaa ilmiötä nyt hieman toisesta näkökulmasta. Kirjoitetaan
parametrisen oskillaattorin yhtälö muodossa

m
d2x

dt2
+G(t, τ)x =

d2x

dt2
+
(
mω2

0 + k(t)
)
x = 0 . (8.31)

Tässä G(t, τ) on oskillaatorin parametri ja k(t) = k(t+τ) on periodinen
häiriö.

Hyvin monenlaiset häiriöfunktiot tuottavat parametrisen resonans-
sin. Esimerkiksi jäykkävartiselle heilurille saadaan parametrinen reso-
nanssi siten, että lyhennetään vartta hieman, kun heiluri on pohjalla ja
sen kineettinen energia on suurimmillaan. Vastaavasti pidennetään vart-
ta samalla mitalla, kun heiluri on ääripäissään. Pohjalla lisätty energia
on suurempi kuin ääripäissä vähennetty, joten heilurin energia kasvaa.
Tämähän on juuri jaksossa 4.5 mainittu lasten keinu (joka tosin ei oi-
keasti ole yleensä jäykkävartinen). Siirtelemällä painopistettään ylös-
alas keinuja efektiivisesti lyhentää tai pidentää keinun vartta eli massa-
pisteen ja ripustuksen välistä etäisyyttä.

No miksi tästä sitten tuli puhe kaaoksen yhteydessä? Syy on se että
tämänkin oskillaattorin aikakehitys voi olla hyvin herkkä muutoksille
alkuehdoissa ja funktion k(t) muodolle. Siis kaaosta on odotettavissa
täälläkin.

8.8 Logistinen yhtälö

Edellisten esimerkkien yksityiskohtainen analyysi edellyttää pitkälle vie-
tyjen numeeristen menetelmien käyttöä ja niitä varten on olemassa työ-
kaluja tietokonematematiikan ohjelmistoissa. Tutustutaan tässä lyhyesti
hieman yksinkertaisempaan kaoottisen dynamiikan malliin nk. logisti-
seen yhtälöön. Sen ratkaisuina on sekä säännöllistä että kaoottista lii-
kettä. Vaikka malli onkin riittävän yksinkertainen laskettavaksi taskulas-
kimella, se ei ole pelkkä lelu vaan sitä on sovellettu lukuisissa erilaisissa
yhteyksissä fysiikasta populaatiodynamiikkaan ja taloustieteisiin.

Logistinen yhtälö määritellään lausekkeella

xn+1 = axn(1− xn) , (8.32)

missä a on kontrolliparametri ja x on rajoitettu alueeseen 0 ≤ x ≤ 1.
Tämä on siis epälineaarinen (x2

n) diskreetti malli, jolla edellisestä ar-
vosta saadaan iteroiduksi seuraava. Peräkkäiset iteraatiot tuovat xn+1:n
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lähemmäs ja lähemmäs raja-arvoa x∞. Tämä on siis kiintopiste ja se
löytyy sijoittamalla logistisessa yhtälössä xn = xn+1, jolloin

x∞ =
a− 1
a

. (8.33)

Tämän perusteella kontrolliparametri a ≥ 1. Koska yhtälön (8.32) mu-
kaan määritelty xn+1 on maksimissaan kohdassa xn = 1/2 ja saa tuolloin
arvon a/4, tarkasteltava kontrolliparametrin alue on 1 ≤ a ≤ 4.

Nyt voidaan kysyä, kuinka stabiili kiintopiste on. Tämä tarkoittaa si-
tä, iteroituuko lähellä kiintopistettä oleva xn+1 lähemmäs kiintopistettä
kuin mitä xn oli. Valitaan siis piste läheltä kiintopistettä

xn =
a− 1
a
± δ , (8.34)

missä δ � 1. δ:n ensimmäisessä kertaluvussa

xn+1 = (a− 1± aδ)(1− a− 1
a
∓ δ) = x∞ ± (2− a)δ +O(δ∈) . (8.35)

Jotta systeemi konvertoituisi kohti kiintopistettä, täytyy edellyttää, että
1 < a < 3. On triviaali mekaaninen lasku näyttää, että esim. tapauksessa
(a = 2, x0 = 0.3) jo neljän iteraation jälkeen suhteellinen poikkeama on
alle kymmenestuhannesosa kiintopisteestä x∞ = 0.5.

Lähdetään liikkeelle samasta alkupisteestä (x0 = 0.3), mutta tarkas-
tellaan tilannetta a = 3.2. Tällöin liike säilyy yhä säännöllisenä, mutta
lopputulos alkaa heilahdella kahden kiintopisteen

xn = 0.51304 ; xn+1 = 0.79946

välillä. Sanotaan, että liike bifurkoituu kohti kahta kiintopistettä. Kont-
rolliparametrin arvolla a = 3.5 tapahtuu kaksi bifurkaatiota neljän kiin-
topisteen läheisyyteen. Arvolla a = 3.55 kiintopisteitä on 8 ja arvolla
a = 3.566 jo 16 kpl ja niin edelleen. Lopulta kontrolliparametrin arvon
a∞ = 3.5699456 . . . jälkeen liike muuttuu kaoottiseksi. Tätä kutsutaan
Feigenbaumin pisteeksi.

Peräkkäisten bifurkaatioiden etäisyydet konvergoivat kohti lukua δ

δ = lim
n→∞

an − an−1

an+1 − an
= 4.6692016 . . . . (8.36)

Tätä lukua kutsutaan Feigenbaumin luvuksi. Se on useista kaootti-
sista systeemeistä löytyvä universaali luku.

Feigenbaumin diagrammia tarkastelemalla havaitaan, että kaootti-
sessakin alueessa on aina tietyillä kontrolliparametrin arvoväleillä sään-
nöllisen liikkeen vyöhykkeitä, joissa liike jälleen bifurkoituu samalla ta-
voin kuin alueessa a < a∞. Tämä ominaisuus on arvatenkin sukua Hé-
nonin ja Heilesin potentiaalin ja pakotetun vaimennetun oskillaattorin
yhteydessä havaitulle uusien säännöllisen liikkeen alueiden ilmestymisel-
le kaoottisen liikkeen keskelle.

Ljapunovin eksponenttien avulla säännöllinen alue voidaan kuvata
yhtälöllä

|xn − x∞| = enλ = e−n|λ| (8.37)
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ja kaoottinen liike yhtälöllä

|xn − x′n| = enλ = en|λ| , (8.38)

missä x0 ja x′0 vastaavat kahta hieman toisistaan poikkeavaa alkuarvoa.
Nyt λ on negatiivinen säännöllisissä aluessa, nolla bifurkaatiokohdissa ja
positiivinen kaoottisessa liikkeessä. Mainitaakoon, että logistisen yhtälön
fraktaalidimensioksi on saatu dF = 0.538.

On ehkä hieman yllättävää, että näennäisen sekavista systeemeis-
tä löytyy sellaisia universaaleja ominaisuuksia, kuten bifurkoituminen
Feigenbaumin lukuineen, itsesimilaarisuus jne. Kaoottisuus on siis ai-
nakin tietyntyyppisten matemaattisten yhtälöjoukkojen syvällinen omi-
naisuus. Kuinka hyvin se sitten vastaa fysikaalisen luonnon ilmiöitä, on
toinen ja varmasti vaikeampi kysymys, joka liittyy siihen selittämättö-
mään tosiasiaan, että fysiikka on ylipäänsä kuvattavissa matematiikan
kielellä.

Kaaoksesta ja fraktaaleista on kirjoitettu lukemattomia populaari-
kirjoja ja näihin liittyviä tietokoneohjelmia on saatavana valmiina ja
yksinkertaisia malleja voi toki ohjelmoida itsekin. Näihin kannattaa tu-
tustua lisää omin päin, siitä voi olla sekä huvia että hyötyä.

Tähän on hyvä lopettaa tämänkertainen seikkailu klassisen mekaniikan
maailmassa. Toivottavasti saat jatkossa silloin tällöin ahaa-elämyksiä,
kuin tulevilla kursseilla törmäät Eulerin kulmiin, harmonisiin oskillaat-
toreihin, Hamiltonin funktioihin, Legendren muunnoksiin, outoihin att-
raktoreihin ynnä muuhun sellaiseen.


