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Kaos

Innebörden av ordet kaos har förändrats under århundraden. 

Vad menas med kaos idag? Förvirring, oordning, oregelbundenhet, i motsats till ordning 
och regelbundenhet. 

Men när matematiker eller fysiker talar om kaosteori använder de begreppet 
deterministiskt kaos.

Vad betyder detta? Det handlar den här föreläsningen om. 
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Determinism

Den klassiska mekaniken (Newtons lagar) ger deterministisk rörelse

Motexempel: kvantmekaniken.

Men hur är det med den klassiska mekaniken? Kan vi förutsäga resultatet av en slant-
singling? Krona eller klave? Rörelsen är deterministisk (med alla luftmolekylernas rörelse).
 
Vi brukar se slantsingling som ett exempel på slumpmässigt rörelse med 
osäkert resultat. Därför använder vi oss av begreppet sannolikhet för att 
beskriva processen. 

Hur kan begreppet deterministiskt kaos tolkas? Finns det inte en motsättning
mellan deterministiskt och kaos? Vi måste titta närmare på begreppen.

...an intelligence which, at a given instant, would know all the forces by which Nature is animated, and 
the respective situation of all the elements of which it is composed, [...] would in the same formula 
encompass the motions of the largest bodies of the universe, and those of the most minute atom: 
nothing for it would be uncertain, and the future as well as the past would be present to its eyes.

Laplace, Essai philosophique sur les probabilités, Paris 1814
Översättning: D. Ruelle, Chance and Chaos, Princeton Science Library (1993)
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Kaotisk rörelse

De flesta exempel i fysikboken kan lösas i form av explicita matematiska funktioner
(t.ex.                för periodisk rörelse av en vikt på en fjäder eller en enkel pendel).

Men mekaniska system kan även visa mycket komplex 
oregelbunden rörelse.

I själva verket är exemplen i fysikboken undantagsfall! 
De flesta  mekaniska system kan  inte lösas med hjälp av 
matematiska funktioner som      ,      , o.s.v., och kan 
uppvisa rörelse som är så oregelbunden att den 
kan tolkas som slumpmässig.

Exempel: 
              -dubbelpendel
              -biljardsystem
              -   -kropparsproblem när           , 
               t.ex. himlakroppar 
               som solen, jorden, och månen.
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N. Kandus
www.youtube.com/watch?v=pE1HFpdTfQM
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Biljard

Billiardspelet är ett exempel på ett system som kan uppvisa kaotisk rörelse.

                                                                                                
Bohr, Nature 137 (1936) 351

Bohigas, Random-matrix theories and 
chaotic dynamics, Les Houches (1991)

K. Mehlig (1998)
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Biljard - spelregler

Spelet biljard illustrerar kaotisk dynamik. 

                                                         Bilden visar en kvadrat med ett cirkulärt hinder 
                                                         i mitten.

                                                         En liten boll       rör sig med konstant hastighet tills
                                                         den träffar en sidovägg eller mittcirkeln.

                                                         Vid en kollision gäller spegelprincipen: reflektionsvinkeln
                                                         är lika med infallsvinkeln    .
                                                            
                                                         I bilden ges bollens bana av en röd linje. 

                                                          

                                                                                              

�

� �

Sinai, Sov. Math. Dokl. 4 (1963) 1818
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Känsligt beroende på begynnelsevillkor

Den blåa och röda banan motsvarar två begynnelsevillkor som skiljer sig åt litegrann.

                                                         Samma begynnelseposition, men olika riktningar.                                                                    
                                                         Initiala vinkelskillnaden         kan tolkas som ett  
                                                         initialt fel, en mätningsosäkerhet. 

                                                         I början växer skillnaden mellan banorna linjärt med  
                                                         tiden.

                                                         Men flera kollisioner med mittcirkeln leder till 
                                                         exponentiellt ökande skillnad.

                                                         Detta betyder att rörelsen efter lång tid beror  
                                                         mycket känsligt på begynelsevillkoren

                                                         Hur känsligt? Mycket känsligt.

                                                                                              

��0

Sinai, Sov. Math. Dokl. 4 (1963) 1818
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Exponentialfunktionen

Lägg en kaffeböna     på första rutan 
på ett schackbräde. Lägg två bönor      på 
andra rutan, fyra bönor        på tredje rutan, 
och så vidare.

Antalet       bönor på ruta     

ökar exponentiellt

där                     .

Antal bönor på sista rutan                                                                               .

Nj = 2j�1 = e(j�1) log 2

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, . . .

log 2 � 0.69

Nj j

N64 = e63 log 2 � 9223372036854775808 � 0.9 1019
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Den blåa och röda banan motsvarar två begynnelsevillkor som skiljer sig åt litegrann.

                                                      Samma begynnelseposition, men olika riktningar. 
                                                      Initial vinkelskillnad        . 

                                                      Skillnad efter    kollisioner med mittcirkeln:

          
                                                      Lyapunov-exponent    .

                                                      En positiv Lyapunov-exponent,          , indikerar känsligt  
                                                      beroende på begynnelsevillkor.

Normalt sett kan vi inte kontrollera begynnelsevillkoren med godtycklig precision        , 
därför ser rörelsen kaotisk ut efter lång tid, trots att den är deterministisk. Vi vet bara inte  
begynnelsevillkoren med tillräcklig noggranhet          deterministiskt kaos.

                                                                         
                                       

Sinai, Sov. Math. Dokl. 4 (1963) 1818

j

� > 0

�

Känsligt beroende på begynnelsevillkor

��0

��0

��j � ��0 e�j för                 .                                                                       
                                       

|��0|� 1
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Inte alla system är kaotiska

Många deterministiska system uppvisar känsligt beroende på begynnelsevillkoren.
                                                       
                                                       Deras dynamik är kaotisk.

                                                       Men inte alla system är kaotiska. I biljardsystemet
                                                       utan hindret förändras infallsvinkeln inte:              ,
                                                       för                       , och därmed

                                                                                   .

                                                       Detta betyder att         .

Rörelse i system med            kallas för reguljär (i motsats till irreguljär eller kaotisk).  

                                                       

                                                       

                                                                                                

�j = �0

j = 1, 2, 3, . . .

��j = ��0

�=0

�=0

�0

�2

�1
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Biljardens omkrets parameteriseras av                               . 
Parametern      ligger mellan    och   .  För           får
man en cirkel, för          en kurva med ett hack.          

              reguljär rörelse                   
                (förutsägbar)    

Systemet har både           och           (beroende på värdet av    ). Vad händer för              ?              

 

r(�) = 1 + a cos �
a 0

r(�)

�a=0

a=0

a=1

Kaotisk rörelse

www.youtube.com/watch?v=eQfh0gaU4
Joseph Sijo

1

�=0

�=0 �>0 a a = 0.3
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Visar vädret känsligt beroende på begynnelsevillkor?

Nota bene: fiskmås inte fjäril. Fjärilens vingslag ändrar 
begynnelsevillkoren och därmed vädrets utveckling. Bilden visar 
tryckdifferenser mellan två väderprognoser med nästan (men inte 
exakt) samma begynnelsevillkor. Annars är modellen precis likadana. 

I verkligheten ändräs många faktorer hela tiden när vädret 
utvecklas. Det är mycket svårt att kontrollera alla faktorer så 
att de är precis likadana. Därför är datorexperimentet till höger
en idealisering. Fjärilseffekten är ett poetiskt sätt att beskriva 
känsligt  beroende på begynnelsevillkor. 

Principen            förklarar dock varför väderprognos är
känslig          ``ensemble forecasting´´.

Fjärilseffekten

18

One meteorologist remarked that if the theory were correct, one flap of a 
sea gull's wings would be enough to alter the course of the weather 
forever. The controversy has not yet been settled, but the most recent 
evidence seems to favor the sea gulls. Lorenz, Tr. New York Acad. Sci. 25 (1963) 49

Connoley, http://mustelid.blogspot.se/
2005/10/butterflies-notes-for-post.html

�>0

https://en.wikipedia.org/wiki/Gull
https://en.wikipedia.org/wiki/Gull
http://mustelid.blogspot.se/2005/10/butterflies-notes-for-post.html
http://mustelid.blogspot.se/2005/10/butterflies-notes-for-post.html
http://mustelid.blogspot.se/2005/10/butterflies-notes-for-post.html
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Givet alla begynnelsevillkor så kan den klassiska mekaniken förutspå biljardbollens
rörelse. Men samtidigt verkar bollens bana styrd av slumpen i Sinaibiljard-systemet.

Detta dilemma har följande lösning:

- i verkligheten kan vi inte ha perfekt och fullständig 
  kunskap om begynnelsevillkoren.

- system som uppvisar deterministiskt kaos har en  positive Lyapunov exponent,

                           ,

  så att små fel i begynnelsevillkoren förstärks exponentiellt. Efter lång tid tycks därför 
  rörelsen vara slumpmässig, fastän rörelsen är deterministisk och skulle kunna förutses om   
  begynnelsevillkoren var exakt kända.

System kan visa upp kaotisk rörelse eller ej, beroende på parametrar och beroende på 
begynnelsevillkoren (solsystemet). 

Sammanfattning

�>0
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Användning: turbulenta aerosoler

Storleksfördelning av små regndroppar i turbulenta moln

Hur påverkar turbulensen utvecklingen av storleksför-
delningen?

Hur påverkar turbulensen kollisioner mellan dropparna?

Hur snabbt växer dropparna genom kollisioner?

Hur snabbt växer dropparna genom kondensation?  

Hur utvecklas storleksfördelningen?         

Devenish et al., Q. J. R. Meteorol. Soc. (2012)

TIME

Shaw, Annu. Rev. Fluid Mech. 35 (2003)
Berry & Reinhardt, J. Atm. Sci. 31 (1974)

FR
EQ

UE
NC

Y DROPLET-SIZE DISTRIBUTION
                           (SCHEMATIC)

Bodenschatz et al., Science 327 (2010) 970
Bodenschatz, Science 350 (2015) 40
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Turbulenta aerosoler i labbexperiment

Göttingen                                                         Cornell vindtunnel

GP Bewley, EW Saw, E Bodenschatz
New Journal of Physics 15 (8), 083051

Warhaft, Fluid Dyn. Res. 41 (2009) 011201Bewley, Saw & Bodenschatz, 
New J. Phys. 15 (2013) 083051

Saw, Bewley, Bodenschatz, Ray & Bec,
Phys. Fluids 26  (2014) 111702
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Lycopodium-sporer                 
i vindtunnel

Inhomogen fördelning av dropparna

Fessler, Kulick & Eaton, 
Phys. Fluids 6 (1994) 3742

Vattendroppar               
i vindtunnel

Saw, Shaw, Salazar & Collins,
New. J. Phys. 14 (2012) 105031

r/�

g(r) /

⌘ ⇠ 0.2mmTurbulent längdskala

g(
r)

Stokestal

1cm
⌧

�

Antal droppar som finns i
omgivningen av en
droppe, på avstånd r

St =
1
�⌧

Turbulent tidsskala
Stokes-dämpning

homogen fördelning

ej homogen
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Department of Physics

Datorsimulering av       droppar som rör sig
i ett turbulent flöde (modelluträkning)                   

10
4

Wang & Maxey,  J. Fluid. Mech. 256 (1993) 27

Modelluträkning: droppar i turbulens

Duncan, Mehlig, Östlund & Wilkinson, 
Phys. Rev. Lett. 95 (2005) 240602

Bec, Phys. Fluids 15 (2003) L81
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Lyapunov-exponenter ger svaret

Tre Lyapunov-exponenter beskriver hur små längdelement       , små areaelement        , 
och hur små volymelement        utvidgas (eller dras ihop):

                                                      (längd)               Exempel (två dimensioner)

                                                      (area)

                                                      (volym)

(för partiklar i turbulens har vi                      ).
                                                                               Dropparna dras ihop på linjer.  

Principen förklarar mönstren vi såg i filmen.  Men kan man räkna ut     ,     , och      ?                                                   

δrt δAt

δVt

�1 = 0, �2 < 0

�1 > 0, �2 < 0
(och                    )

�rt = �r0 e�1t

�At = �A0 e(�1+�2)t

�Vt = �V0 e(�1+�2+�3)t

�1 + �2 < 0
λ1 > λ2 > λ3

�1 > 0, �2 = 0

�1 �2 �3
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Matematiskt exempel

Störningserie för      .

Parametern      är proportional mot Stokestalet     . 

Seriesummering problematisk,                    ?

      

Det går, man kan summera serien. Men ibland blir det fel.

I helt andra sammanhang har man funnit samma koefficienter    : 

                                        

λ1

�1/� = �c1�
2 � c2�

4 � c3�
6 + . . .

�2 St

l cl

1 1

2 5

3 60

4 1105

5 27120

6 828250

7 30220800

8 1282031525

9 61999046400

10 3366961243750
�1/� = ��

N. H. Abel (1828)

D. Aldous, Brownian excursions, critical random graphs, and the multiplicative coalescent (1996)
J. Spencer, Enumerating Graphs and Brownian Motion, Comm. Pure Appl. Math. 1 (1997) 0291
P. Flajolet and P. Poblete and A. Viola, On the analysis of linear probing hashing, Algorithmica 22 (1998) 490
Sv. Janson, The Wiener index of simply generated random trees (2002)                                                                            

cl

Gustavsson & Mehlig, Adv. Phys. 65 (2016) 57

Divergente raekker er i det Hele noget Fandenskap og det 
er en skam at man vover at grunde nagon Demonstration derpaa.                                      
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Sammanfattning

Turbulensen rör om dropparna, men deras fördelning är inte homogen, eftersom
                             (men            , så att dropparnas rörelse är kaotisk).

Hur påverkar detta sannolikheten att dropparna slås samman? 
Här: alla dropparna har samma storlek. Men inte i verkligheten!

�1 + �1 + �3 < 0 �1 > 0

Gustavsson & Mehlig, Adv. Phys. 65 (2016) 57
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Kvantkaos

Väldigt små systems egenskaper beskrivs inte av klassisk mekanik, vi måste använda 
oss av kvantmekanik.

Kvantsystem har diskreta energinivåer. 

T.ex. atomkärnor:

Kvantkaosteorin förklarar formen av fördelningen           .
Universell form (beroende på systemets symmetri-
egenskaper). Olika kaotiska system visar samma          !

Bohr, Nature 137 (1936) 351

Bohigas, Random-matrix theories and 
chaotic dynamics, Les Houches (1991)
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Energi

�

P (�)

�

Guhr et al. Rev. Mod. Phys. 82 (1998) 2845

Kvantkaosteori

P (�)

P (�)

P (�) = 2�
� e�

4�2
�
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Riemanns hypotes

Riemanns zetafunktion definieras för komplexa tal     (med              )  genom

Zetafunktionen kan fortsättas analytiskt till alla    (förutom          ).  
Riemanns hypotes: alla (icke triviala) nollställen kan skrivas som                  med reell   .  

Vi vet fortfarande inte om hypotesen är sann eller ej. Att bevisa hypotesen är ett av sex
olösta Clay-Millenium problem. Vad säger kvantkaosteorin om detta? 

�(z) =
��

n=1

1
nz

=
1
1z

+
1
2z

+
1
3z

+ · · ·

z

z z = 1
z = 1

2 + it t

�(
1 2

+
it

)

t

� P (�)

�

Kvantkaosteori

Riemann, Monatsber. K. Pr. Akad. Wiss. (1860) 871

Rez > 1

...und es ist sehr wahrscheinlich, dass alle Wurzeln reell sind. Hiervon wäre allerdings ein strenger Beweis zu 
wünschen; ich habe indess die Aufsuchung desselben, nach einigen flüchtigen vergeblichen Versuchen 
vorläufig bei Seite gelassen, da er für den nächsten Zweck meiner Untersuchung entbehrlich schien.

P (�) = 32�2

�2 e�
4�2

�
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Deterministiskt kaos. Positiv Lyapunov-exponent            innebär känsligt  beroende på
begynnelsevillkor. Dynamiken verkar slumpmässig, fast den är deterministisk.

Det går inte att beskriva dynamiken hos kaotiska system med hjälp av enkla matematiska
funktioner (som t.ex.                ). 

Känsligheten gör att det inte går att hitta numeriska lösningar när              . 

Turbulenta aerosoler. Droppar i turbulens är inte jämnt fördelade. Förklaras av Lyapunov-
exponenter:            men                        . Påverkar kollisionsfrekvensen. Många frågor.

Kvantkaos. Klassiskt kaotiska kvantsystem visar universella egenskaper. Avståndet      
mellan energinivåer följer en universell fördelning          .

Nollställena av Riemanns zetafunktion visar samma statistik. Vad betyder detta? 
Det vet vi inte.

Sammanfattning

t� ��1
1

�1 > 0

�1 > 0

�1+�2+�3 <0

�
P (�)
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1. The chaos book (Predrag Cvitanovic et al.). Se kapitel 9.

2. Kaotiska biljardsystem

3. Slump i dynamiska system

4. Turbulenta aerosoler

5. Kvantkaos
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