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Kaos, fraktaler och dynamiska system
Så långt vi kan minnas tillbaka har människan försökt förstå sig på världen runt omkring
oss. Varför ter den sig som den gör? Vilka lagar styr den? Vart är den på väg? Vart är
vi på väg?

Figur 1: Den så kallade Lorenzattraktorn.
Källa: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Lorenz_attractor_yb.svg

Dynamiska system

Grovt uttryckt kan man säga att ett dynamiskt system är ett tidsförlopp (eller annan
process som upprepas) som utvecklas enligt en viss lag. Som matematiker kräver vi att
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systemet, och lagen enligt vilken det ändras, kan uttryckas matematiskt. Dessutom vill
vi gärna kunna studera dessa förlopp med de metoder vi har tillgängliga.

Det är här matematisk modellering av problemet kommer in i bilden. Här blir det en
kamp mellan vår strävan att korrekt återge problemet (högre komplexitet) och vår strä-
van att kunna faktiskt studera problemet med våra metoder och tekniker (lägre kom-
plexitet).

Rent matematiskt kan vi säga att ett dynamiskt system är en mängd X av tillåtna
värden, samt en funktion f : X → X som tar ett tillåtet värde x (begynnelsevillkoret) i
X och producerar ett nytt värde f(x) i X. Detta tillåter oss att titta på ”nästa” värde
för processen, nämligen f(f(x)). Detta upprepas och ger oss punkterna

f3(x) = f(f(f(x))),
...

fn(x) = f(f(· · · f︸ ︷︷ ︸
n gånger

(x))).

Vad händer då med vår startpunkt x när n blir stort? Generellt sett är dett svårt att säga
någonting över huvud taget för ett givet x. Om vi börjar med ett givet x och ”färglägger”
alla punkterna x, f(x), f2(x), . . . , fn(x), . . . kan vi för relativt enkla system få bilder så
som fig. ?? (den så kallade Lorenzattraktorn). Dynamiska system kan också ges av en
differentialekvation, om man vill modellera ett så kallat kontinuerligt förlopp.

Den komplexa geometriska strukturen hos Lorenzattraktorn kan tyvärr inte helt fångas
av datorsimuleringar, men den har beskrivits matematiskt och är minst sagt väldigt
komplicerad.

Vi stöter på dynamiska system dagligen, som till exempel:

• vårt solsystem (himlakroppar som rör sig enligt gravitationens lagar),

• väderleksrapporten (temperatur, vindhastighet o.s.v. som lyder under fysikens la-
gar),

• vårt ekosystem (djur, växter, miljö o.s.v. som påverkas av både inifrån, men även
utifrån av vårt moderna samhälle),

• vår kropp (balans av signalsubstanser, cellens funktion o.s.v.),

• kemiska reaktioner (föreningar kan reagera med varandra), och

• utveckling av nya flygplan (hur dess yttre konstruktion och motorer påverkar luft-
flödet runt omkring).
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Du kan säkert komma på många fler exempel. En svårighet är att utveckla en matematisk
modell som är precis, men som också kan studeras med dagens verktyg.

Kaos och fjärilseffekten

Det visar sig att det, även om vi har hittat en lämplig modell för vårt problem, återstår
många problem. Ett av dem är hur precis vår mätutrustning är. Även om vi har modeller
för hur planeter rör sig, kan vi inte med fullständig precision mäta en himlakropps
position och hastighet.

Vi kan hantera detta genom att följa alla punkterna inom ett visst avstånd från vårt
uppmätta värde x (som motsvarar felmarginalerna). Om vi exempelvis uppmätt x = 0.3
med precisionen ±0.01, så kan vi följa utvecklingen av samtliga punkter i intervallet
[0.29, 0.31].

Dessvärre uppvisar många intressanta system ett kaotiskt beteende, som representerar
idén att små förändringar i begynnelsevillkoren kan ge oproportionerligt stora konsekven-
ser för den framtida utvecklingen. Det vill säga, även om x och y börjar nära varandra
så blir det svårt att förutse vilken relation fn(x) och fn(y) har till varandra, för stora
värden på n. Funktionen f(x) = x2 på den reella tallinjen R är inte kaotisk, men uppvi-
sar en del av denna känslighet runt punkten 1 (testa att iterera punkter på olika sidor
om 1). Ibland kan det till och med vara svårt att särskilja mellan kaos och stokastik
(slumpmässighet).

Kaos är en av anledningarna till att vädret är svårt att förutspå. Felmarginalerna i
mätdatan kommer att dominera förutsägelsen för vädret efter bara några dagar. Det är
även härifrån uttrycket ”Kan en fjärils vingslag i Brasilien orsaka en tornado i Texas?”
kommer.

Exempel på möjliga projekt
Nedan presenteras några exempel på områden där man kan tillämpa metoder från dy-
namiska system. De kan vara lämpliga projekt, eller ge inspiration till att hitta ett helt
annat projekt att jobba med. Vissa projekt kan genomföras helt utan datorer och pro-
grammering, medan andra förutsätter datorns hjälp. Även om datorer inte alltid behövs
för att fullfölja projektet, kan de ofta hjälpa oss att förstå problemet lite bättre.
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Fraktaler och itererade funktionssystem

Betrakta funktionerna

f1(x) = x

3 , och f2(x) = x

3 + 2
3 .

Dessa till synes enkla funktionerna kan generera en fraktal mängd på följande sätt:

Börja med intervallet X0 = [0, 1] och låt

X1 = f1(X0) ∪ f2(X0),

det vill säga, låt X1 vara unionen av {f1(x) : x ∈ [0, 1]} med {f2(x) : x ∈ [0, 1]}. Vi
fortsätter på samma sätt och får mängderna

X2 = f1(X1) ∪ f2(X1),
...

Xn+1 = f1(Xn) ∪ f2(Xn),

och så vidare. Det visar sig att mängden Xn kommer att i allt högre grad likna den så
kallade Cantormängden, i takt med att antalet iterationer n växer (se fig. ??).

X0 0 1
X1 0 1/3 2/3 1

...

Xn

Figur 2: Mängderna X1, X2 och så vidare ...

Med hjälp av andra funktioner kan man generera andra fraktaler, som till exempel
Sierpinskitriangeln.
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Figur 3: Sierpinskitriangeln

Spridning av sjukdomar (epidemiologi)

En dödlig sjukdom har just brutit ut och du har fått ansvaret att minska spridningen
av den i resten av världen. Vad gör du? Vi kan modellera problemet som en så kallad
graf, där varje nod representerar en region och har ett värde som representerar hur stor
andel av befolkningen som redan smittats. Mellan noderna finns kanter (anslutningar)
som representerar transporter och olika smittvägar mellan regionerna. Varje kant har
ett värde som representerar smittorisken den vägen. Är mänskilghetens dagar räknade?
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Figur 4: Ett virus har infekterat 30 % av jordens befolkning, men ännu inte hunnit sprida
sig till Mars. Eftersom fler resor sker från jorden, är smittorisken störst i riktning från
jorden. I vårt exempel är smittorisken på Mars och månen högre än på jorden (kanske
för att miljön är främmande för oss).

Kvadratiska avbildningar (populationsmodell)

Du kanske redan har sett exponentiella tillväxtmodeller, där populationen vid tidpunkten
n växer som xn = rnx0. Det blir snabbt tydligt att populationen växer obegränsat om
r > 1, vilket är ganska orealistiskt. Ett sätt att ta hänsyn till ”populationskapacitet” är
på följande sätt:

Till att börja med tillåter vi endast värden mellan 0 och 1 för x, där 1 är vårt tak (full
kapacitet) och 0 helt enkelt betyder att populationen är utdöd. Om vår population vid
tidpunkten n är xn, inför vi ”reproduktionsfaktorn” 1 − xn för nästa steg. Då får vi i
nästa steg populationen

xn+1 = r(1− xn)xn.

Modellen är inte särskilt realistisk, men populationsökningen avtar åtminstone när popu-
lationen är nära den fulla kapaciteten. Dynamiken ges i det här fallet av den kvadratiska
funktionen

f(x) = r(1− x)x,

som kanske ser simpel ut, men döljer en komplicerad värld, där återigen fraktaler och
kaos spelar en viktig roll.
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Juliamängder och komplex dynamik

Det finns ingenting som begränsar oss från att studera funktioner på det komplexa planet.
Låt z ∈ C vara ett komplext tal och fc(z) vara ett polynom

fc(z) = z2 − c,

där c ∈ C är en komplex konstant. Juliamängden för fc är den så kallade randen (betyder
ungefär ”ramen”) till mängden av punkter som aldrig sticker i väg till oändligheten:

{z : |fn(z)| är begränsad }.

Om till exempel c = 0, är Juliamängden enhetscirkeln {z : |z| = 1}, som har en väldigt
simpel geometri. För andra värden på c kan Juliamängden ha en väldigt komplicerad,
fraktal struktur (se till exempel fig. ??).

Figur 5: Exempel på en Juliamängd (punkterna i svart).
Källa: https://social-biz.org/2010/03/28/generating-chaos/
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