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I. INTRODUCERE
Teza de doctorat cu titlul “Neliniaritate şi autoorganizare în sistemele cu plasmă”
propune studiul experimental al dinamicii structurilor de strat dublu obţinute în plasmă şi
corelarea rezultatelor obţinute cu un model teoretic construit pe baza teoriei relativităţii de scală.
Accelerarea particulelor încărcate reprezintă un aspect fundamental al fizicii plasmei
deoarece crearea fasciculelor de electroni sau ioni are multe aplicaţii practice, cum ar fi sisteme
de propulsie (de exemplu, crearea unui fascicul de ioni poate asigura propulsia navetelor
spaţiale), instalaţii de procesare cu plasmă (fascicule de ioni sau electroni pot fi utilizate în
funcţionalizarea suprafeţelor, litografie, implantare ionică), studiul plasmelor stelare (fizica
atmosferei solare) şi al aurorelor boreale.
Particulele încărcate sunt accelerate în câmpuri electrice de tip electrostatic sau induse de
câmpuri magnetice variabile în timp, ceea ce face ca înţelegerea mecanismelor de creare şi
menţinere a câmpurilor electrice în plasmă să fie de un real interes. Unul din aceste mecanisme
este stratul electric dublu. Deşi straturile duble se studiază de multă vreme, înţelegerea
proceselor de formare şi studiul proprietăţilor acestora sunt încă departe de a fi complete [1].
În conformitate cu experimentele efectuate şi prezentate în această teză, s-a elaborat un
model fenomenologic bazat pe autoorganizare care explică emergenţa straturilor duble din
plasmă luând în calcul numai ciocnirile inelastice de excitare şi ionizare ale electronilor cu
atomii gazului de lucru. Astfel, se poate explica mecanismul de apariţie şi acumulare de sarcini
spaţiale şi se poate descrie dinamica stratului dublu în cazul unor fenomene nestaţionare [2, 3].
Ulterior, a fost conceput un model teoretic având la bază geometria fractală şi teoria
relativităţii de scală, ale cărui rezultate s-au dovedit a fi într-o bună concordanţă cu cele obţinute
experimental.
Lucrarea de faţă este structurată în patru capitole: capitolul I conţine noţiuni introductive
legate de conceptele utilizate în elaborarea tezei şi evidenţiază scopul acesteia; în capitolul II
sunt prezentate elemente de dinamică neliniară şi rezultate originale referitoare la aplicarea
acestora în studiul straturilor duble care se formează în plasma de difuzie; capitolul III conţine
atât modelul bazat pe autoorganizare, care dă o explicaţie fenomenelor ce conduc la apariţia
spontană a structurilor în plasmă, cât şi rezultate teoretice originale privitoare la problema
stratului dublu în plasma necolizională şi la fenomene de bifurcaţie care se manifestă în stratul
dublu; în capitolul IV sunt prezentate noţiuni de teoria haosului, fractali şi teoria relativităţii de
scală cu aplicaţii în construirea unui model teoretic original care descrie dinamica mingii de foc
din plasma de difuzie şi dinamica structurilor care se formează în plasma de ablaţie laser. Toate
rezultatele teoretice au fost confirmate experimental. În finalul tezei sunt prezentate o serie de
1

concluzii ce reunesc rezultatele obţinute în urma studiului neliniarităţilor şi fenomenelor de
autoorganizare din sistemele complexe, exemplificat în plasmă.
Rezultatele originale au fost publicate într-un număr de opt articole indexate în baze de
date internaţionale şi cotate ISI [4-11], opt conferinţe internaţionale [12-19], două articole
recunoscute CNCSIS categoria B+ [20, 21], şase conferinţe naţionale [22-27] şi două cărţi [28,
29].
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II. SISTEME COMPLEXE, NELINIARITATE ŞI METODE DE
ANALIZĂ A COMPORTAMENTULUI LOR DINAMIC. APLICAŢII
În prezentul capitol se introduce noţiunea de sistem complex, de neliniaritate şi se
prezintă principalele metode de analiză neliniară a comportamentului dinamic asociat sistemelor
complexe.
Partea originală a acestui capitol se referă la exemplificarea metodelor de analiză
neliniară pentru structurile complexe din plasmă. Am avut în vedere atât dinamica neliniară a
straturilor duble neinteractive cât şi a celor interactive. Rezultatele originale din acest capitol au
fost publicate în [4] (un nou scenariu de autorganizare a straturilor duble din plasma), [5, 13]
(oscilaţii stabile ale straturilor duble multiple neconcentrice cu dinamici corelate), [12] (oscilaţii
complexe induse de dinamica neliniară a structurilor complexe din plasmă - mingea de foc
mărginită de un strat electric dublu), [14, 16] (scenarii de tranziţie spre haos cu dublare de
perioadă asociate dinamii mingii de foc din plasmă). O tratare self-consistentă a metodelor de
analiză neliniară a comportamentului sistemelor complexe din plasma de difuzie se regăseşte în
[29].

II.1 SISTEME COMPLEXE
Sistemele complexe înglobează mai multe componente care interacţionează între ele şi
care au abilitatea de a genera o nouă modalitate de comportament colectiv macroscopic ce are ca
rezultat formarea spontană a unor structuri temporale, spaţiale sau funcţionale distincte. Exemple
de asemenea sisteme se întâlnesc foarte frecvent şi pot fi corelate cu clima, emisia coerentă de
lumină de către lasere, sistemele chimice de reacţie-difuzie, reţelele celulare biologice, statistica
şi prezicerea cutremurelor, creierul uman, etc.
Un sistem complex are un comportament de tip emergent, adică modul de manifestare al
sistemului nu poate fi dedus din comportamentul părţilor sale componente. Cu toate acestea,
comportamentul sistemului este conţinut în comportamentul părţilor componente, dacă acestea
sunt studiate în contextul în care se regăsesc.
Calitativ, pentru a înţelege comportamentul unui sistem complex trebuie să înţelegem atât
comportamentul părţilor lui componente cât şi modul în care ele interacţionează pentru a da
naştere acţiunii colective. Sistemele complexe sunt dificil de studiat deoarece nu putem descrie
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„întregul” fără a descrie fiecare parte componentă a sa şi deoarece fiecare parte componentă
trebuie descrisă prin relaţia ei cu celelalte părţi componente.
Deşi scopul şi metodologiile lor se suprapun într-o oarecare măsură, se pot distinge
principalele concepte şi metode utilizate în studiul sistemelor complexe: autoorganizarea,
dinamica neliniară, sinergetica, instabilităţile, haosul, automatele celulare, algoritmii genetici
[30, 31].
Putem enumera câteva dintre caracteristicile sistemelor complexe şi atribui fiecăreia
dintre ele o măsură sau o calitate care să ne ajute la o clasificare sau descriere:
-

elementele componente şi numărul lor

-

interacţiunile şi tăria lor

-

procesele de formare, modurile de operare şi scalele de timp la care au ele loc

-

diversitatea şi variabilitatea

-

mediul înconjurător şi influenţa lui

-

acţiunile şi finalitatea lor

Din punct de vedere cantitativ, „complexitatea” unui sistem reprezintă cantitatea de
informaţie necesară descrierii acestuia şi depinde de detaliile necesare descrierii sistemului
respectiv. Cu alte cuvinte, dacă avem un sistem cu mai multe stări posibile şi dorim să
determinăm cu precizie starea în care se află de fapt, atunci numărul de cifre binare (biţi) necesar
determinării stării respective este dependent de numărul de stări posibile. Dacă notăm numărul
de stări cu Ω atunci numărul de biţi de informaţie necesar este:

I = log 2 ( Ω )

(2.1)

Pentru a putea specifica în ce stare anume se află sistemul, trebuie să enumerăm stările.
Reprezentarea unică a fiecărei stări în parte necesită la fel de multe numere câte stări posibile
sunt. Astfel, numărul stărilor din reprezentare trebuie să fie egal cu numărul stărilor sistemului.
Pentru un şir de N biţi există 2 N stări posibile şi deci vom avea:

Ω = 2N

(2.2)

ceea ce implică echivalenţa cantităţilor I şi N .
Pentru o microstare a sistemului fizic în care specificăm poziţia şi impulsul fiecărei
particule, aceasta va fi proporţională cu entropia sistemului definită prin:
S = k ln Ω = k ln 2 I

(2.3)

unde k = 1.38 ⋅10−23 J K este constanta lui Boltzmann. Luând în consideraţie entropiile
măsurate, constatăm că sunt tipice entropii de ordinul a 10 biţi per atom. Constanta k are o
valoare atât de mică deoarece cantităţile de materie pe care le luăm în consideraţie în mod uzual
sunt exprimate în multipli ai numărului lui Avogadro (moli) şi numărul de biţi per mol este
4

multiplu de 6.023 ⋅1023 . Astfel, informaţia cuprinsă într-o fracţiune de materie este de ordinul
1024 biţi.

Revenind la ecuaţia (2.3), poziţiile şi impulsurile particulelor sunt numere reale a căror
specificare poate necesita un număr infinit de biţi. Cu toate acestea, informaţia necesară
precizării microstării unui sistem nu este infinită. Acest fapt se datorează fizicii cuantice care
atribuie o valoare unică entropiei şi, deci, şi informaţiei necesare specificării unei stări a
sistemului. În primul rând, stările microscopice sunt indiscernabile dacă poziţiile şi impulsurile
lor nu diferă printr-o cantitate discretă dată de constanta lui Planck h . În al doilea rând, fizica
cuantică indică faptul că particule (cum ar fi nucleele sau atomii) aflate în starea fundamentală
sunt unic determinate de această stare şi nu se pot deosebi unele de altele. Nu există nici o
informaţie adiţională care să fie necesară în specificarea structurii lor interne. În condiţii
normale, toate nucleele se află fără excepţie în starea de energie minimă. Relaţia dintre entropie
şi informaţie constă în faptul că entropia unui sistem fizic este maximă când acesta se află în
echilibru, ceea ce înseamnă că cel mai complex sistem este unul aflat în echilibru. Această
afirmaţie vine în contradicţie cu percepţia asupra sistemelor complexe. Sistemele aflate în
echilibru nu au structură spaţială şi nu se schimbă cu trecerea timpului. Sistemele complexe au o
structură internă substanţială care se modifică permanent în timp.
Problema derivă din faptul că am utilizat definiţia informaţiei necesară specificării unei
stări microscopice (microstări) şi nu pe cea necesară determinării stării macroscopice
(macrostării) a sistemului. Pentru a putea defini un sistem complex este nevoie să luăm în calcul
informaţia necesară descrierii macrostării acestuia, ceea ce înseamnă că trebuie să existe corelaţii
între microstările sistemului. Numai atunci când mai multe particule microscopice se deplasează
într-un mod coerent putem detecta această mişcare la scală macroscopică. Cu toate acestea, dacă
microparticulele se deplasează împreună, sistemul trebuie să fie departe de echilibru, iar
informaţia microscopică (entropia) trebuie să fie mai scăzută decât cea a unui sistem aflat în
echilibru.
Devine esenţial să definim profilul de complexitate ca funcţie de scala la care se face
observaţia. Pentru a obţine profilul de complexitate vom observa sistemul la o anumită scală de
lungime (sau timp) ignorând toate detaliile la o scală mai mică decât cea aleasă. Calculăm
cantitatea de informaţie necesară caracterizării observaţiilor la această scală şi astfel problema
distingerii între descrierile microscopică şi macroscopică este rezolvată. Mai mult, alegând scale
diferite, se poate exprima explicit dependenţa complexităţii de nivelul detaliilor necesare
descrierii.
Profilul de complexitate trebuie să fie o funcţie monoton descrescătoare de scală. Aceasta
deoarece informaţia necesară pentru a descrie un sistem la o scală mai mare trebuie să fie un
5

subset de informaţii necesare descrierii sistemului la o scală mai mică. Profilul de complexitate
caracterizează proprietăţile unui sistem complex. Complexitatea părţilor componente ale unui
sistem este descrisă de profilul de complexitate a sistemului evaluat la scala părţilor componente.
Când comportamentul sistemului depinde de comportamentul părţilor sale componente,
complexitatea „întregului” trebuie să implice o descriere a componentelor şi, deci, va fi ridicată.
Cu cât componentele (care trebuiesc descrise pentru a putea caracteriza comportamentul
„întregului”) au dimensiuni mai mici, cu atât sistemul este mai complex [31].
Un sistem complex poate fi studiat atât la nivel microscopic cât şi la nivel macroscopic.
Ceea ce se doreşte, este aflarea proprietăţilor unui întreg sistem în urma analizei părţilor lui
componente şi trebuie să înţelegem de fapt nu comportamentul fiecărui element constituent al
sistemului, ci cum relaţionează aceste elemente între ele [32].
Pentru a putea lucra cu sisteme complexe, trebuie să găsim variabile sau mărimi
macroscopice adecvate care să poată descrie proprietăţile acestor sisteme, un pas important
constituindu-l stabilirea unor relaţii între ele. Aceste relaţii sunt o consecinţă a unor evenimente
microscopice care sunt deseori necunoscute sau parţial cunoscute, un exemplu în acest sens fiind
întâlnit în termodinamică unde relaţia ce leagă presiunea şi temperatura unui gaz derivă din legi
microscopice [33].
O adevărată provocare în cazul sistemelor complexe o reprezintă dificultatea de a prezice
comportamentul lor cunoscând condiţiile iniţiale, deoarece tăria interacţiunilor dintre părţile
componente ale sistemelor le ecranează complet proprietăţile individuale specifice. Încă nu se
cunoaşte cu exactitate dacă acest tip de sisteme se supun unor legi stricte asemenea sistemelor
clasice, dar a devenit totuşi posibilă dezvoltarea unor metode care permit determinarea unora
dintre proprietăţile dinamice ale sistemelor complexe. Ar trebui să ne axăm pe reprezentarea
autoorganizării sistemelor complexe care se manifestă la trecerea de la „complicat” la „complex”
şi care are la bază noua paradigmă a trecerii de la spaţiul clasic al traiectoriilor la spaţii mai
abstracte ale traiectoriilor asociate cu invarianţa naturală a sistemelor, caracteristică dinamicii
sistemelor complexe [34].
Sistemele complexe reprezintă o clasă aparte de entităţi cu comportament neliniar.
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II.2 NELINIARITATE
Ştiinţa neliniarităţii a rezultat sub forma sa prezentă în urma dezvoltării decisive a
domeniilor analitice, numerice şi experimentale. Scopul acesteia este de a oferi concepte şi
metode necesare descrierii unificate a unor clase aparte (însă numeroase) de fenomene prin care
sistemele simple, deterministe dau naştere unui comportament complex asociat cu apariţia unor
structuri spaţiale sau evenimente evolutive. Astfel de sisteme se întâlnesc într-un număr mare de
domenii cum ar fi mecanica clasică, fizica statistică, dinamica fluidelor, chimia, optica, fizica
atomică şi moleculară, fizica plasmei, ştiinţele mediului, ştiinţele economice şi sociale, ingineria
sau biologia, atât în contextul fundamental cât şi în cel al investigaţiilor aplicate.
Legile fundamentale ale fizicii microscopice, cum ar fi ecuaţiile lui Newton sau ecuaţia
lui Schrödinger, sau cele ale fizicii macroscopice, descrise de ecuaţiile Navier-Stokes sau de
legea acţiunii maselor, nu sunt potrivite pentru înţelegerea sau formularea complexităţii induse
de evoluţia sistemelor neliniare. Prin contrast, atractorii, fractalii şi multifractalii, formele
normale, exponenţii Lyapunov, entropia şi funcţiile de corelaţie ne oferă o posibilitate de
investigare a unui domeniu în care modul de abordare clasic dă greş. Un sistem natural suspus
unor anumite condiţii externe bine definite, va urma o anumită cale de evoluţie, o mică
schimbare a acestor condiţii reflectându-se într-o mică schimbare a modului de răspuns al
sistemului. Această părere, împreună cu consecinţele sale, reproductibilitatea şi predictibilitatea
nelimitată, a condus treptat la ideea unui mediu „liniar”: un mediu în care efectele observate sunt
strict legate de fenomenele de care sunt cauzate printr-un set de legi care, în final, se reduc la o
simplă proporţionalitate. Această abordare însă, nu poate descrie decât parţial comportamentul
lumii înconjurătoare. În realitate, în marea majoritate a fenomenelor naturale, observăm devieri
calitative majore de la legea proporţionalităţii. Un comportament similar cu cel descris anterior
este considerate a fi „neliniar”.
O diferenţă majoră între „liniar” şi „neliniar” rezultă imediat din aplicabilitatea
principiului superpoziţiei: într-un sistem liniar efectul rezultant a două cauze diferite reprezintă
de fapt suprapunerea efectelor celor două cauze, luate individual. Într-un sistem neliniar,
adunarea a două acţiuni elementare poate induce efecte dramatice noi, care reflectă manifestarea
unor interacţiuni între elementele constituente. Acest lucru poate conduce la apariţia unor
structuri şi evenimente neaşteptate, cum ar fi tranziţii bruşte, multitudini de stări, formarea de
„pattern”-uri sau evoluţii neregulate şi impredictibile în spaţiu şi timp, cunoscute şi sub
denumirea de haos determinist. Neliniaritatea reprezintă deci ştiinţa evoluţiei şi a complexităţii
[35].
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II.3 ELEMENTE DE DINAMICĂ NELINIARĂ
Un sistem dinamic, este un sistem ale cărui stări evoluează (se schimbă) în timp.
Sistemele care pot fi modelate prin ecuaţii algebrice sau diferenţiale neliniare se numesc
sisteme neliniare. Exemple de astfel de sisteme se întâlnesc în numeroase domenii ale ingineriei
şi ştiinţelor naturii.
În 1899 Poincaré a studiat dinamica neliniară în contextul problemei celor n corpuri din
mecanica celestă. Pe lângă dezvoltarea şi ilustrarea utilităţii metodelor de perturbaţie, Poincaré a
prezentat şi un nou mod de tratare a problemei, şi anume cel geometric.
În secolele XIX şi XX Rayleigh, Duffing, van der Pol, Lyapunov, Ruelle, Lorenz şi
mulţi alţii au adus numeroase contribuţii la studiul dinamicii neliniare. Observaţia lui Poincaré
precum că mici modificări în condiţiile iniţiale pot avea ca rezultat schimbări majore în
finalitatea procesului, reprezintă o caracteristică a sistemelor ce manifestă comportament haotic
[36].
Noţiunea matematică de sistem dinamic exprimă faptul că mişcările sistemelor reale sunt
subordonate unor legi deterministe, în sensul în care cunoaşterea stării sistemului la un anumit
moment de timp determină starea sistemului la toate momentele de timp ulterioare.
Evoluţia unui sistem dinamic este guvernată de un set de legi (nu neapărat ecuaţii) care
precizează starea sistemului fie pentru valori discrete, fie pentru valori continue ale timpului t. O
evoluţie discretă în timp este în general descrisă de un sistem algebric de ecuaţii (mapă), iar o
evoluţie continuă în timp este de obicei descrisă de un sistem de ecuaţii diferenţiale.
Comportamentul asimptotic al unui sistem dinamic când t → ∞ reprezintă starea
staţionară a sistemului. Adeseori, această stare staţionară corespunde unui set „legat” care poate
fi reprezentat fie printr-o soluţie statică, fie printr-una dinamică. Comportamentul sistemului
dinamic anterior atingerii stării staţionare se numeşte stare tranzitorie, iar soluţia corespunzătoare
se numeşte soluţie tranzitorie.
Tratarea unui sistem dinamic implică două etape: definirea spaţiului stărilor (respectiv al
spaţiului fazelor) şi determinarea legii care să permită găsirea unei stări la orice moment de timp,
dată fiind starea iniţială a sistemului [36, 37].
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II.3.1 SPAŢIUL STĂRILOR ŞI SPAŢIUL FAZELOR
Spaţiul stărilor

n

reprezintă un set de coordonate care descrie tot ceea ce este necesar

pentru a putea face o caracterizare cât mai completă a sistemului. Fiind dată starea actuală a
sistemului, legea de evoluţie poate prezice următoarea sau următoarele stări. Dinamica
sistemului poate de asemenea să depindă şi de o serie de parametri constanţi sau care sunt la
rândul lor funcţii de timp. De exemplu, aruncarea unei monede poate fi modelată printr-un spaţiu
al stărilor bidimensional, numai două variante fiind posibile (să cadă pe o parte sau pe cealaltă)
[38].
Prin definiţie, starea unui sistem la un moment de timp dat este caracterizată de un
anumit set de valori, să zicem ( X1,… , X n ) şi deci, de un unic punct P în spaţiul stărilor (fig.
2.1). De asemenea, putem spune că un punct P din spaţiul stărilor poate fi caracterizat prin
coordonatele sale ( X1,… , X n ) şi, deci, determină în mod unic o stare a sistemului. În concluzie,
stările fizice ale sistemului sunt reprezentate în spaţiul stărilor prin puncte.

Fig. 2.1: Traiectoria unui sistem dinamic în spaţiul stărilor [35]

Spaţiul (n+1)- dimensional

n

× 1 în care dimensiunea adiţională corespunde timpului,

se numeşte spaţiul extins al a stărilor [36, 39].
Un spaţiu în care jumătate din stări sunt deplasări, iar jumătate sunt viteze poartă numele
de spaţiul fazelor. Considerând o succesiune de stări ( X ,… , X t ) ce sunt atinse în intervalul de
timp t, acestea vor determina în spaţiul fazelor o succesiune de puncte ( P,… , Pt ) unite de o
curbă, C , numită traiectorie fazică (similar celei din spaţiul stărilor prezentate în fig. 2.1). Un set
de traiectorii de fază, obţinute pentru diferite condiţii iniţiale, formează un portret de fază.
Tangenta la traiectoria fazică într-un punct dat poartă numele de viteză în spaţiul fazelor
v = (v1 , … , vn ) [35, 36, 40].
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II.3.2 SISTEME DINAMICE
După cum am precizat anterior, un sistem dinamic este un sistem ale cărui stări evoluează
(se schimbă) în timp. Dinamica unui sistem se numeşte liniară, dacă relaţia ce leagă starea
prezentă de una viitoare este liniară. În caz contrar, avem de-a face cu o dinamică neliniară.
Conceptul de sistem dinamic îşi are originea în mecanica Newtoniană, unde legea de
evoluţie pentru sistemele dinamice este dată implicit de o relaţie ce poate prezice care va fi starea
unui sistem în viitorul apropiat. Aceasta relaţie poate fi dată de un sistem de ecuaţii diferenţiale,
în cazul unei evoluţii temporale continue, sau poate fi o relaţie de recurenţă (un sistem de ecuaţii
algebrice sau mape), în cazul unei evoluţii temporale discrete [36, 41]. Determinarea stării unui
sistem pentru toate momentele de timp ulterioare presupune iteraţia repetată a relaţiei, fiecare
reprezentând un mic pas înainte în timp. Procedeul iteraţiei presupune rezolvarea sistemului, sau
integrarea acestuia. Dacă sistemul poate fi rezolvat, fiind date condiţiile iniţiale, devine posibilă
apoi găsirea tuturor punctelor prin care va trece, colecţie numită traiectorie sau orbită.
În cazul sistemelor dinamice simple, este de obicei suficient să cunoaştem traiectoria, dar
majoritatea sistemelor dinamice sunt mult prea complicate pentru a putea fi analizate doar din
perspectiva traiectoriei individuale [41].
Ecuaţia de mişcare reprezintă o legătură între starea prezentă a sistemului şi starea lui la
un moment de timp ulterior. În cazul unei evoluţii temporale continue, intervalul de timp
considerat este infinit mic, iar evoluţia sistemului este guvernată fie de un sistem de ecuaţii
autonom, fie de unul neautonom.
În cazul neautonom, mişcarea este descrisă de o ecuaţie diferenţială (ecuaţie de evoluţie),
sau de un sistem de ecuaţii diferenţiale de forma:

dx
= F ( x, t ) ,
dt

(2.4)

unde x este vectorul de stare (un vector în spaţiul stărilor n , n >1), t este variabila temporală,
iar F este câmpul vectorial, care conţine unul sau mai mulţi parametri μ ce exprimă
constrângerile exercitate de mediul înconjurător asupra sistemului (constrângerea poate fi, de
exemplu, intensitatea unui câmp magnetic, un gradient de câmp electric, etc.). În acest caz, F
depinde explicit de timp. Schimbând un parametru de control al sistemului, este posibil ca modul
de comportare al sistemului să se modifice, de aceea vom considera parametrul de control ca
fiind constant pe parcursul investigaţiei. Un exemplu în acest sens este mişcarea liberă şi
neamortizată a unui pendul.
Reprezentarea grafică a unei soluţii a sistemului (2.4) în spaţiul extins al stărilor este
cunoscută sub denumirea de curbă integrală. Pe o curbă integrală, funcţia vectorială F
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reprezintă vectorul tangent (vectorul viteză) în fiecare punct ( x , t). Vectorul câmp poate fi
interpretat geometric printr-o colecţie de vectori tangenţi la diferite curbe integrale.
Considerând starea iniţială x0 a sistemului la momentul de timp t0 , proiecţia unei soluţii
x ( t , t0 , x0 ) a sistemului (2.4) în spaţiul stărilor n-dimensional se numeşte traiectorie sau orbită a
sistemului prin punctul x = x0 . Notăm cu γ + ( x0 ) orbita pozitivă, adică orbita obţinută pentru
t ≥ 0 şi care trece prin punctul x0 la momentul t = 0. Analog, orbita negativă γ − ( x0 ) este

obţinută pentru t ≤ 0 . Putem scrie deci că orbita Γ = γ ( x0 ) satisface relaţia:

Γ = γ ( x0 ) = γ + ( x0 ) ∪ γ − ( x0 ) .

(2.5)

Cu alte cuvinte, putem considera soluţia ca fiind un punct ce se mişcă pe o traiectorie,
ocupând diferite poziţii la diferite momente de timp, asemănător cu modul în care o planetă se
mişcă prin spaţiul cosmic.
Pentru a arăta explicit modul în care dinamica sistemului este controlată de un set de
parametri M vom rescrie ecuaţia de evoluţie sub forma:

x = F ( x, t ; M ) ,

(2.6)

unde M ∈ m este vectorul parametrilor de control, iar funcţia vectorială F poate fi definită ca
F : n × 1× m →

n

.

În cazul autonom, ecuaţiile ce descriu dinamica sistemului sunt de forma:

x = F ( x; M )

(2.7)

F nu mai depinde explicit de timp putând fi reprezentată prin mapa: F : n × m → n , drept
pentru care se spune că sistemul este invariant temporal, independent de timp sau staţionar.
Aceasta înseamnă că dacă X (t ) este soluţie a lui (2.7), atunci X (t + τ ) va fi de asemenea soluţie
a sistemului (2.7), pentru orice τ arbitrar ales.
În cazul în care componentele scalare ale lui F au derivatele parţiale de ordinul întâi
continue şi limitate în raport cu componentele scalare ale lui x , atunci, pentru o condiţie iniţială
dată x0 , sistemul (2.7) are o soluţie unică. În consecinţă, două traiectorii sau orbite ale unui
sistem autonom nu se pot intersecta în spaţiul stărilor n-dimensional al sistemului.
Orice sistem neautonom poate fi transformat într-unul autonom prin adăugarea unei
dimensiuni, adică

x = F ( x, t ) , x ∈ n poate fi scris ca sistem autonom cu x ∈ n+1 prin

realizarea substituţiei xk +1 = t ce conduce la xk +1 = 1 . Aceasta echivalează cu introducerea
timpului în definiţia stării.
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Dacă evoluţia temporală este de tip discret, intervalele de timp considerate nu mai sunt
infinit mici, iar dinamica este descrisă printr-o mapă de forma:
xk +1 = F ( xk ) ,

(2.8)

unde xk şi xk +1 reprezintă stările sistemului la momentele discrete de timp t k respectiv t k +1 .
Mapa F din ecuaţia (2.8) transformă starea actuală a sistemului în starea ulterioară a
acestuia.
O orbită a unei mape inversabile iniţiată în x = x0 este alcătuită din puncte discrete

{..., F −m ( x0 ) ,..., F −2 ( x0 ) , F −1 ( x0 ) , x0 , F ( x0 ) , F 2 ( x0 ) ,..., F m ( x0 ) ,...} ,
unde m ∈ Z + . Când k > 0, F k reprezintă aplicarea succesivă, de k ori, a mapei F şi, analog,
când k < 0, F k reprezintă aplicarea succesivă de k ori a mapei F −1 .
O orbită a unei mape neinversabile iniţiată în x = x0 este alcătuită din puncte discrete

{ x0 , F ( x0 ) , F 2 ( x0 ) ,..., F m ( x0 ) ,...} .
Aplicaţiile succesive ale lui F poartă numele de iteraţii ale mapei respective, iar F se
mai numeşte şi operator de evoluţie.
Pentru a ilustra evoluţia sistemului la schimbarea unui set de parametri de control, putem
rescrie (2.8) sub forma:
xk +1 = F ( xk ; M ) ,

(2.9)

unde M este vectorul parametrilor de control.
Dacă starea viitoare nu este unic definită prin cea prezentă, înseamnă că spaţiul fazelor nu
este complet şi, deci, există variabile de stare importante care ar trebui luate în consideraţie.
Acesta reprezintă un punct crucial în modelarea sistemelor din natură. Există două clase de
sisteme unde spaţiul fazelor este incomplet: sistemele neautonome şi sistemele stohastice [36,
40].
Într-un sistem stohastic numărul şi natura variabilelor necesare pentru completarea
spaţiului fazelor sunt de obicei necunoscute, drept pentru care stările viitoare nu pot fi deduse din
starea iniţială. Locul legii deterministe este acum ocupat de o lege stohastică. Astfel, putem afla
numai probabilitatea cu care punctele din spaţiul stărilor pot reprezenta stări ulterioare ale
sistemului.
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II.3.3 PUNCTE FIXE
O clasă importantă de soluţii corespunzătoare unei mape de forma:

xk +1 = F ( xk ; M )

(2.10)

sau unui sistem de ecuaţii diferenţiale de forma (2.7), se numesc soluţii de echilibru sau puncte
fixe.
1. Puncte fixe ale sistemelor continue în timp

În cazul sistemului autonom (2.7), punctele fixe sunt definite prin anularea câmpului
vectorial, adică:

F ( x; M ) = 0 .

(2.11)

Locul din spaţiul stărilor în care este îndeplinită această condiţie se numeşte punct
singular. Într-un astfel de punct, curba integrală a vectorului câmp F corespunde punctului
însuşi. De asemenea, o orbită ce porneşte dintr-un punct fix este însuşi punctul fix. Din punct de
vedere fizic, punctul fix corespunde unei poziţii de echilibru a sistemului [36].
În studiul problemelor neliniare, o primă etapă o constituie găsirea punctelor fixe ale
sistemului şi examinarea stabilităţii mişcării în vecinătatea fiecărui punct de echilibru în parte.
Dinamica locală este caracterizată de natura valorilor proprii ale sistemului liniarizat.
Pentru a determina natura dinamicii în punctul de echilibru, trebuie sa dezvoltăm în serie
Taylor în jurul fiecărui punct de echilibru şi să examinăm dinamica problemei liniarizate.
Pentru a ilustra metoda de lucru vom considera un sistem pe care îl perturbăm uşor prin
adăugarea termenului ξ ( t ) :
x (t ) = x0 + ξ ( t ) .

(2.12)

În acest caz, x0 ∈ n reprezintă soluţia lui (2.13) pentru M = M 0 , unde M 0 ∈ m .
Înlocuind (2.12) în (2.7) obţinem:

ξ = F ( x0 + ξ ; M 0 )

(2.13)

şi transformăm în acest fel punctul fix x = x0 al sistemului (2.7) în punctul fix ξ = 0 al
sistemului (2.13). Dezvoltarea sistemului (2.13) în serie Taylor în jurul punctului x0 şi reţinerea
numai a termenilor liniari, ne conduce la expresia:

ξ = F ( x0 ; M 0 ) +
sau
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∂
F ( x0 ; M 0 ) ξ + ...
∂x

ξ≈

∂
F ( x0 ; Μ 0 ) ξ ≡ Jξ ,
∂x

(2.14)

unde matricea derivatelor parţiale de ordinul întâi se numeşte matrice Jacobiană şi se notează cu
J . Dacă F are componentele:

F1 ( x1 , x 2 ,..., x n ), F2 ( x1 , x 2 ,..., x n ), ..., Fn ( x1 , x 2 ,..., x n ) ,
atunci:
⎛ ∂F1
⎜
⎜ ∂x1
⎜ ∂F2
⎜ ∂x
⎜ 1
J =⎜ .
⎜ .
⎜
⎜ .
⎜ ∂Fn
⎜ ∂x
⎝ 1

∂F1
∂x 2
∂F2
∂x 2
.

∂F1
∂x n
∂F2
. . .
∂x n
. . .
.
. . .

.

. . .

.

.
∂Fn
∂x 2

. . .

.
∂Fn
∂x n

. . .

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟.
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

Natura stabilităţii locale în vecinătatea punctelor de echilibru poate fi

(2.15)

determinată

analizând valorile proprii ale matricei Jacobiene.
Când toate valorile proprii ale lui J au părţi reale diferite de zero, punctul fix
corespunzător se numeşte punct fix hiperbolic, indiferent de valorile părţilor imaginare; în caz
contrar spunem că avem un punct fix nehiperbolic [36, 42].
1.1 Puncte fixe hiperbolice

Punctele fixe hiperbolice se împart în trei categorii: puţ, sursă şi şa.
a) Puncte fixe hiperbolice de tip puţ

Dacă toate valorile proprii ale matricei Jacobiene au părţi reale negative, atunci toate
componentele perturbaţiei vor scădea în timp, ceea ce înseamnă că x se apropie de punctul fix

x0 al sistemului (2.7) pe măsură ce t → ∞ . Acesta înseamnă că punctul fix x0 al sistemului
(2.7) este asimptotic stabil .
Un punct fix asimptotic stabil se numeşte puţ.
Dacă matricea J asociată unui punct fix hiperbolic de tip puţ are valori proprii complexe,
atunci puţul se numeşte focar stabil (spirală stabilă), iar dacă toate valorile proprii ale matricei J
asociate puţului sunt reale, acesta se numeşte nod stabil. Un puţ este stabil când t → ∞ şi instabil
când t → −∞ . Toate puţurile sunt calificate drept atractori [36].
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b) Puncte fixe hiperbolice de tip sursă

Dacă una sau mai multe din valorile proprii ale matricei Jacobiene au părţi reale pozitive,
o parte din componentele perturbaţiei cresc în timp, iar x se îndepărtează de punctul fix x0 al
sistemului (2.7) odată cu trecerea timpului. În acest caz, se spune că punctul fix x0 este instabil.
Când toate valorile proprii ale matricei Jacobiene au părţile reale pozitive, spunem că x0 este
sursă. Dacă matricea J asociată unei surse are valori proprii complexe, sursa se mai numeşte
focar instabil (spirală instabilă), iar dacă toate valorile proprii ale lui J sunt reale, aceasta se mai
numeşte nod instabil. O sursă este instabilă când t → ∞ şi stabilă când t → −∞ . Sursa este un
exemplu de contra-atractor, deoarece traiectoriile se îndepărtează de ea odată cu trecerea
timpului [36].
c) Puncte fixe hiperbolice de tip şa

Dacă o parte, dar nu toate, dintre valorile proprii ale matricei Jacobiene au părţi reale
pozitive, în timp ce restul valorilor proprii au părţi reale negative, punctul fix corespunzător este
de tip şa. Acest tip de punct fix este instabil atât când t → ∞ cât şi când t → −∞ , drept pentru
care a mai fost numit şi punct fix instabil [36].
1.2 Puncte fixe nehiperbolice

Un punct fix nehiperbolic este instabil dacă una sau mai multe din valorile proprii ale
matricei Jacobiene au părţi reale pozitive. Dacă o parte din valorile proprii ale lui J au părţi reale
negative în timp ce restul valorilor proprii au părţile reale nule, punctul fix x = x0 corespunzător
sistemului (2.7) este numit neutru sau marginal stabil. Dacă toate valorile proprii ale lui J sunt
pur imaginare şi nenule, punctul fix corespunzător se numeşte centru [36].
Pentru a rezuma cele prezentate anterior, clasificăm în tabelul 2.1 punctele fixe în funcţie
de semnul trasei ( Tr J ) şi determinantul matricei Jacobiene ( det J ).
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PUNCTE FIXE
HIPERBOLICE

Surse (contra-atractori)

TrJ > 0

instabile

detJ > 0

Puţuri (atractori)

TrJ < 0

stabile

detJ > 0

Puncte Şa
instabile
Cazul marginal 1

PUNCTE

FIXE

Cazul marginal 2

NEHIPERBOLICE
Cazul marginal 3

detJ < 0
TrJ = 0
detJ > 0

Re (λ1,2) > 0
Re (λ1,2) < 0
Re (λ1) < 0
Re (λ2) > 0
Re (λ1,2) = 0

TrJ ≠ 0

λ1 = 0 sau

detJ = 0

λ2 = 0

TrJ = 0

λ1 = 0 şi

detJ = 0

λ2 = 0

Tabelul 2.1: Clasificarea punctelor fixe în funcţie de semnul trasei şi determinantul

matricei Jacobiene

Fig. 2.2: Clasificarea punctelor fixe ale sistemului liniarizat în funcţie de valorile pe care le iau

trasa, determinantul şi discriminantul (d = (TrJ)2 – 4det J) matricei Jacobiene [43].
Două dintre cele mai importante teoreme care dau informaţii cu privire la stabilitatea
punctelor fixe ale sistemului liniarizat (2.14) şi, implicit, la determinarea stabilităţii punctelor
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fixe ale sistemului neliniar (2.7), sunt teorema Hartman-Grobman, aplicabilă punctelor fixe
hiperbolice, şi teorema Shoshitaishvili, aplicabilă punctelor fixe nehiperbolice. Cele două
teoreme susţin că:
-

punctul fix x = x0 al sistemului neliniar (2.7) este stabil dacă punctul fix ξ = 0

al sistemului liniarizat (2.14) este asimptotic stabil;
-

punctul fix x = x0 al sistemului neliniar (2.7) este instabil dacă punctul fix

ξ = 0 al sistemului liniarizat (2.14) este instabil;
-

prin liniarizare nu se poate determina stabilitatea punctelor fixe stabile neutre

(inclusiv centrele) ale (2.7), în acest caz fiind necesară o analiză neliniară prin reţinerea
unor termeni de ordin superior din dezvoltarea în serie Taylor.
În cazul nostru, teorema Hartman-Grobman implică faptul că traiectoriile în vecinătatea
unui punct fix hiperbolic x = x0 al sistemului (2.7) sunt similare calitativ celor din vecinătatea
punctului fix hiperbolic ξ = 0 al sistemului liniarizat (2.14). Cu alte cuvinte, dinamica neliniară
locală din vecinătatea lui x = x0 este asemănătoare din punct de vedere calitativ cu dinamica
liniară din vecinătatea lui ξ = 0 şi o schimbare calitativă survenită în dinamica neliniară locală
poate fi determinată prin examinarea dinamicii liniare asociate.
Conform teoremei Hartman-Grobman, există o transformare continuă de coordonate
(adică un homeomorfism) a unei traiectorii fazice neliniare în una liniară, în vecinătatea unui
punct fix hiperbolic [36].
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II.3.3.1 PUNCTE FIXE ALE MAPELOR
Fie mapa:
xk +1 = F ( xk ; M )

(2.16)

Un punct fix x0 al mapei (2.16) satisface condiţia:

x0 = F m ( x0 ; M 0 ) , ∀m ∈ Z

(2.17)

unde M = M 0 este valoarea vectorului parametrilor de control. O orbită a unei mape iniţiată în
punctul fix al mapei este punctul însuşi şi, mai mult, punctele fixe ale mapelor sunt exemple de
seturi invariante.
Pentru a determina stabilitatea punctului fix x0 , îndepărtăm sistemul de la echilibru prin
introducerea unei mici perturbaţii y şi rescriem (2.16) sub forma:
x0 + yk +1 = F ( x0 + yk ; M 0 ) ,

(2.18)

unde k ∈ Z . Dezvoltând F în serie Taylor în jurul lui x0 , folosind (2.17) şi liniarizând în yk ,
obţinem:
yk +1 = Dx F ( x0 ; M 0 ) yk = J yk ,

(2.19)

unde Dx F = J reprezintă matricea derivatelor parţiale de ordin întâi ale lui F (matricea
Jacobiană), evaluate în ( x0 ; M 0 ) . Introducând transformarea liniară:

y = Az

(2.20)

în (2.19) obţinem:

A zk +1 = JA zk .

(2.21)

Dacă presupunem că matricea A este nesingulară, înmulţim (2.21) la stânga cu A −1 şi obţinem:

zk +1 = I zk ,

(2.22)

unde

I = A −1 JA .
Dacă valorile proprii ρ i ale matricei Jacobiene (J) sunt distincte, I va fi o matrice diagonală cu
elementele ρ1 , ρ 2 , ρ 3 ,..., ρ n . În acest caz, (2.22) poate fi rescrisă sub forma:

( m)

( m ) , m = 1, 2, ..., n ,

zk +1 = ρ m zk

sau
k +1

zk( m+1) = ρm z0( m)
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(2.23)

unde z (m ) reprezintă componenta cu numărul m a vectorului z . Din relaţia (2.23), când k → ∞ ,
rezultă:
z k(m ) → 0

dacă

ρm < 1

z k(m ) → ∞

dacă

ρm > 1

z k(m ) = z 0(m )

dacă

ρm = 1

z 2(mk+) 1 = − z 0(m )

dacă

ρ m = −1

z 2(mk ) = z 0(m )

dacă

ρ m = −1 .

Pentru a determina stabilitatea punctului fix x0 vom examina locaţia valorilor proprii ale
matricei Jacobiene în planul complex, în raport cu cercul unitate (fig. 2.3).

Fig. 2.3: Cercul unitate în planul complex.

Dacă valorile proprii ale matricei J sunt fie înăuntrul, fie în afara cercului unitate, punctul
fix corespunzător se numeşte punct fix hiperbolic.
Un punct fix hiperbolic se numeşte şa dacă o parte din valorile proprii sunt în interiorul
cercului unitate, iar restul sunt în afara lui.
Un punct fix hiperbolic se numeşte puţ dacă toate valorile proprii ale lui J sunt în
interiorul cercului unitate.
Un punct fix hiperbolic se numeşte sursă dacă toate valorile proprii ale matricei
Jacobiene sunt în exteriorul cercului unitate.
Dacă una sau mai multe din valorile proprii ale lui J se află pe cercul unitate, punctul fix
corespunzător se numeşte punct fix nehiperbolic.
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Aplicând teorema Hartman-Grobman şi în cazul punctelor fixe ale mapelor, putem spune
că liniarizarea unei mape este suficientă pentru determinarea stabilităţii unui punct fix hiperbolic.
Astfel, dacă toate valorile proprii ale matricei Jacobiene se află în interiorul cercului unitate,
spunem că punctul fix x0 este asimptotic stabil, dar dacă cel puţin una din valorile proprii se
află înafara cercului unitate punctul fix x0 este instabil, după cum se observă din figura 2.3.
Dacă nici una dintre valorile proprii ale lui J nu se află înafara cercului unitate, analiza liniară nu
mai este suficientă pentru determinarea stabilităţii unui punct fix nehiperbolic şi, deci, este
necesară introducerea unor termeni neliniari în membrul drept al ecuaţiei (2.19).
O soluţie x0 care satisface condiţia:

x0 = F k ( x0 ; M 0 ) ,

(2.24)

unde κ > 1 , se numeşte punct k-periodic sau punct periodic de ordin k al mapei F . Acest punct
este punct fix al mapei G formată în urma a k iteraţii succesive ale mapei F :

G ( x; Μ ) = F k ( x; M ) .

(2.25)

Astfel, stabilitatea punctelor k-periodice ale lui F poate fi studiată investigând stabilitatea
punctelor fixe ale lui F k [36].
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II.4 METODE DE ANALIZĂ A COMPORTAMENTULUI DINAMIC AL UNUI
SISTEM
Analiza de dinamică neliniară are un rol foarte important în furnizarea de informaţii noi
cu privire la comportamentul dinamic al sistemelor complexe, câteva din aceste metode fiind:
analiza spectrală Fourier, trasarea histogramelor, reconstrucţia spaţiului stărilor, construcţia
mapelor Poincaré, calculul coeficienţilor Lyapunov, construcţia mapelor de recurenţă şi a
mapelor wavelet. Dintre acestea, reconstrucţia atractorilor dinamicii sistemului în spaţiul stărilor
este una dintre cele mai interesante şi utilizate [3].

II.4.1 ATRACTORI
Vom defini traiectoriile fazice, prin analogie cu liniile de curent din mecanica fluidelor,
ca fiind orbite ce pornesc din diferite condiţii iniţiale.
Pentru a exemplifica, vom considera sistemul de ecuaţii autonom:
x1 = x 2

(2.26)

x 2 = −ω 2 x1 − 2 μ x 2 .

(2.27)

Din figura 2.4 se observă că aria suprafeţei A ' B ' C ' D ' ocupată de stările finale este mai
mică decât aria suprafeţei ABCD ocupată de stările iniţiale şi că, de asemenea, orientarea
colţurilor suprafeţei iniţiale se păstrează. Ariile din spaţiul stărilor, în acest caz, nu se conservă,
ci se contractă, acest fenomen numindu-se disipaţie [38].

Fig. 2.4: Patru orbite pozitive ale sistemului (2.26), (2.27) iniţiate la momentul

t = 0, când μ > 0. Orbitele au fost calculate pentru 0 < t < 0.5.
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Să considerăm că, la momentul iniţial t = t0 , volumul ocupat de un set dat de condiţii
iniţiale (stări) este V0 , că după un timp t f orbitele iniţiate în aceste condiţii ajung în anumite
locaţii (stări) din spaţiul stărilor şi fie V f volumul ocupat de aceste stări finale la t = t f . Atunci,
putem împărţi traiectoriile fazice în conservative sau disipative în funcţie de cum V f

este egal

sau, respectiv, mai mic decât V0 , adică în funcţie de cum volumele locale din spaţiul stărilor
rămân constante sau se contractă [36].
Ceea ce ne interesează în mod deosebit este comportamentul pe termen lung al sistemului
disipativ, presupunând că anumite condiţii sunt întrunite (condiţii care, în realitate, sunt dificil de
satisfăcut) pentru a ne asigura că traiectoriile vor rămâne într-un volum mărginit din spaţiul
stărilor.
Dacă traiectoria fazică este disipativă ( V f < V0 şi V f → 0 când t = t f → ∞ ), atunci, în
acest volum finit, traiectoriile vor converge către un subset compact din spaţiul stărilor. Acest
fenomen se numeşte atracţie, iar subsetul către care traiectoriile sunt atrase când t → ∞ se
numeşte set atractor. Anumite seturi atractoare se numesc atractori, de exemplu, soluţiile
asimptotic stabile ale setului de ecuaţii (2.26) şi (2.27) sunt exemple de atractori.
Intuitiv, atractorul reprezintă o regiune din spaţiul stărilor corespunzător unui sistem
dinamic, în care sistemul poate intra, dar pe care nu o mai poate părăsi şi care nu mai conţine alte
asemenea regiuni în interior.
Fie T t un operator de evoluţie ce acţionează asupra condiţiilor iniţiale x0 din

n

astfel

încât:

T t x0 = x ( x0 , t ) ,
unde x ∈ n . Aplicări repetate ale lui T t pot conduce la un subspaţiu al lui

(2.28)
n

numit atractor,

care este definit de următoarele proprietăţi:

1.

Invarianţa
Un atractor X este un set invariant al traiectoriei fazice a sistemului. Formal putem scrie:

TtX ∈ X .
2.

Atractivitatea
Există o vecinătate U a atractorului (adică X ⊂ U ) astfel încât evoluţiile iniţiate în U
rămân în U şi se apropie de X când t → ∞ . Formal putem scrie:

T tU ⊂ U pentru t ≥ 0 şi T tU → X când t → ∞ .
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3.

Recurenţa
Traiectoriile iniţiate dintr-o stare aflată într-un subset deschis al lui X se apropie în mod
repetat şi arbitrar de această stare iniţială, pentru valori arbitrar de mari ale timpului.

4.

Ireductibilitatea
Un atractor nu poate fi descompus în două părţi ne-triviale.
Proprietatea 3 exclude soluţiile instabile şi soluţiile tranzitorii de la a fi atractori.

Proprietatea 4 implică faptul că un atractor nu poate fi descompus în atractori mai mici, distincţi.
Toate seturile atractoare posedă proprietăţile 1 şi 2, dar numai atractorii le posedă şi pe
celelalte două.
De exemplu, în figura 2.5, originea sistemului satisface proprietatea 1, fiind soluţie a
sistemului de ecuaţii (2.26), (2.27), pentru orice t . În plus, soluţia (0,0) satisface proprietăţile 2
şi 3 fiind asimptotic stabilă şi de asemenea proprietatea 4, deoarece nu poate fi împărţită în alte
seturi mai mici care să satisfacă (2.26) şi (2.27). Soluţia de echilibru asimptotic stabilă (0,0) a
setului de ecuaţii considerat, reprezintă un exemplu de punct atractor.

Fig. 2.5: Orbite pozitive ale setului de ecuaţii (2.26), (2.27) iniţiate la t = 0 din (1;1), (0; -1,2),

(-1;-1) şi (0;1,2) pentru ω 2 = 8 şi μ = 2 . Toate cele patru orbite se apropie de origine când
t →∞.

Definim bazinul sau domeniul de atracţie D , ca fiind un set de condiţii iniţiale ce dau
naştere la traiectorii care converg către atractor şi deci putem scrie formal că:

D ⊂ n,
include toate condiţiile iniţiale x0 astfel încât:
T t x0 → X , când t → ∞ .
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Toate evoluţiile din bazinul de atracţie al atractorului X vor fi atrase de acesta.
Noţiunea opusă celei de atractor poartă numele de contra-atractor. În timp ce un atractor
atrage orbitele pozitive şi le respinge pe cele negative, contra-atractorul respinge orbitele
pozitive şi le atrage pe cele negative. De exemplu, soluţia (0,0) a sistemului (2.26), (2.27) este
atractor pentru μ > 0 şi contra-atractor pentru μ < 0 [40, 44].
În termodinamică, principala inovaţie este adusă de ideea că diferite cauze pot conduce la
acelaşi efect, adică la o stare caracterizată printr-o valoare maximă a entropiei. Această stare de
echilibru la care converg toate celelalte stări poate fi văzută ca un atractor, atrăgând diferite stări
posibile ale sistemului, astfel încât toate traiectoriile se adună în acelaşi punct.
Studiul atractorilor se referă exclusiv la sistemele disipative şi reprezintă o simplificare
substanţială deoarece neglijăm efectele tranzitorii pentru a ne concentra asupra regimului
asimptotic.
Analiza ce urmează va consta din două etape:
-

definirea diferitelor tipuri de atractori;

-

catalogarea modurilor de tranziţie între atractori [40].

De exemplu, un pendul lăsat liber, va începe să încetinească după executarea câtorva
oscilaţii, ajungând în starea de repaus corespunzătoare poziţiei de echilibru, indiferent de starea
din care a pornit. Diferenţele existente la început între condiţiile iniţiale se diminuează treptat
până când dispar în totalitate. În acest caz, atractorul corespunzător este o soluţie independentă
de timp, se numeşte „punct fix” şi este reprezentat în figura 2.6, unde săgeţile indică traiectorii ce
pornesc din puncte diferite dar care converg la aceeaşi stare de echilibru [40, 45].

Fig. 2.6: Atractor de tip „punct fix”

Dacă facem ca sistemul să devină neliniar prin introducerea unei forţe ce amplifică
diferenţele existente între condiţiile iniţiale, combinaţia celor două influenţe (una ce diminuează
diferenţele şi una care le amplifică) poate complica foarte mult comportamentul sistemului. Cel
mai simplu exemplu ar fi cel al oscilaţiei unui ceas cu pendul pus în mişcare prin intermediul
unui arc. Soluţia este periodică în timp, fiind caracterizată prin amplitudine şi perioadă, iar
spectrul Fourier conţine o singură frecvenţă fundamentală şi, posibil, un număr de armonici, în
24

funcţie de forma oscilaţiilor. Un astfel de atractor este numit ciclu limită şi este prezentat în
figura 2.7. Săgeţile corespund unor traiectorii ce pornesc din afara atractorului dar care sfârşesc
prin a parcurge continuu un ciclu, de-a lungul atractorului.

Fig. 2.7: Atractor de tip „ciclu limită”

Dacă starea sistemului este cunoscută la un moment de timp, atunci putem prezice stările
lui la toate momentele de timp ulterioare [40, 46].
Mişcarea periodică a unui sistem poate prezenta mai multe frecvenţe, iar dacă două dintre
aceste frecvenţe se află într-un raport iraţional (adică dacă sunt incomensurabile), traiectoria nu
va mai fi una închisă, iar ciclul limită devine un tor limită. Seria temporală corespunzătoare unui
astfel de atractor este de tip cvasiperiodic – o sumă discretă de funcţii periodice (nu neapărat
funcţii sinusoidale) cu frecvenţe incomensurabile. În cazul în care avem r frecvenţe
incomensurabile, acest atractor se va numi tor cvasiperiodic r – periodic. Un tor cvasiperiodic 2periodic (r = 2) va arăta ca în figura de mai jos (fig. 2.8).

Fig. 2.8: Atractor de tip „tor limită”

Spectrul Fourier în acest caz este compus dintr-o serie de linii, ale căror frecvenţe sunt
combinaţii liniare ale frecvenţelor fundamentale. Chiar dacă soluţia nu mai poate fi pusă sub
forma unei serii Fourier obişnuite, este încă posibilă calcularea stării sistemului pornind de la
condiţiile iniţiale [40, 45].
25

II.4.1.1 ATRACTORI STRANII

Fizicianul rus L. D. Landau, încercând să răspundă la întrebarea „ce tip de atractor poate
fi asociat unei dinamici a cărei spectru Fourier este unul de bandă largă”, a studiat modul în care
are loc tranziţia unui fluid de la regimul de curgere laminară la cel de curgere turbulentă în
condiţiile creşterii valorii numărului lui Reynolds ( Re ) (care, în acest caz, reprezintă parametrul
de control). Dincolo de primul prag de instabilitate, viteza fluidului, care anterior fusese
constantă în timp (curgere laminară), devine periodică, fiind modulată de o frecvenţă

f1 .

Crescând în continuare valoarea lui Re , regimul periodic începe să îşi piardă stabilitatea. Se
instalează un regim cvasiperiodic prin apariţia unei a 2-a frecvenţe, f2, incomensurabilă cu f1.
Continuând după acelaşi principiu, ne aşteptăm ca în spectru să se succeadă şi alte frecvenţe f3,

f4, ..., fr, prin destabilizarea treptată a modurilor de oscilaţie. Pentru un r suficient de mare va
avea loc trecerea la un regim de curgere turbulent. Cum diferenţa dintre un spectru Fourier
compus din numeroase peak-uri învecinate şi unul continuu este practic inexistentă, putem spune
că atractorul corespunzător curgerii turbulente este un tor de dimensiune r suficient de mare.
O consecinţă a acestei ipoteze, în aparenţă simplă, este că numai sistemele cu un număr
de grade de libertate suficient de mare pot manifesta comportament haotic, de vreme ce
dimensiunea fazei trebuie să fie mai mare decât cea a atractorului. În urma unor simulări
numerice s-a constatat că trei grade de libertate sunt suficiente pentru a da naştere unui regim
haotic [40].
Când neliniaritatea sistemului devine din ce în ce mai pronunţată, pot apărea atractori mai
complicaţi. Traiectoria finală la care se stabileşte sistemul poate avea o formă foarte neregulată,
fără a prezenta, în aparenţă, periodicitate. Cu toate acestea, traiectoria poate fi încă numită
atractor, deoarece traiectoriile învecinate sunt atrase în ea, fără posibilitatea de a mai ieşi. Un
atractor cu dimensiuni fractale (dimensiuni non-întregi), poartă denumirea de atractor straniu
[46]. Termenul a fost introdus de către Ruelle şi Takens cu scopul de a descrie atractorul rezultat
în urma seriei de bifurcaţii suferite de un sistem ce descria curgerea unui fluid [45]. Atractorii
stranii reprezintă baza conceptului de autoorganizare şi, deşi la prima vedere s-ar putea spune că
sunt haotici, totuşi ei manifestă ordine la un nivel subtil, ordine ce se evidenţiază în timp, dacă
privim din perspectiva corectă.
Atractorii stranii sunt unici prin faptul că prezintă o sensibilitate pronunţată la condiţiile
iniţiale, două traiectorii foarte apropiate la un moment de timp putându-se depărta în mod
arbitrar în momentul imediat următor, divergenţa lor crescând exponenţial în timp. Acest
fenomen poartă denumirea de efect de fluture. Anularea funcţiei de autocorelaţie, spectrul
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Fourier de bandă largă şi impredictibilitatea intrinsecă a sistemului sunt toate consecinţe ale
sensibilităţii pronunţate la condiţiile iniţiale. Singura restricţie este reprezentată de faptul că
starea sistemului rămâne pe atractor. De asemenea, atractorii stranii nu se închid în ei înşişi,
adică mişcarea sistemului nu se repetă niciodată (este non-periodică) [36, 40, 47].
Un atractor straniu poate lua o infinitate de forme diferite, toate având dimensiune
fractală, cel mai cunoscut exemplu de atractor straniu fiind atractorul Lorenz, a cărui imagine
este prezentată în figura 2.9 [47].

Fig. 2.9: Atractorul Lorenz

Atractorul lui Hénon, numit astfel după descoperitorul său, Michel Hénon, este compus
din linii, orbitele de pe acesta curgând discontinuu, sărind de pe o locaţie pe alta (fig. 2.10).
Fiecare valoare generatoare care converge spre atractor o face în propria sa manieră. Puncte
distincte care iniţial au o diferenţiere minusculă între ele, pot diverge şi evolua separat.
Atractorul lui Hénon are caracter haotic şi prezintă, de asemenea, o structură fină. Măririle
succesive prezintă un număr tot mai mare de detalii. Orice secţiune transversală printr-un braţ al
atractorului lui Hénon este echivalentă cu un set cantorian. Ceea ce par a fi linii, se dovedesc a
fi, la o mai atentă vizualizare, seturi de linii. La rândul lor, mărind aceste linii, descoperim că şi
ele sunt de fapt, seturi de linii, şi aşa mai departe.
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Fig. 2.10: Atractorul lui Hénon cu măriri succesive

Un alt exemplu de atractor straniu este cel al lui Ikeda, reprezentat în figura 2.11.

Fig. 2.11: Atractorul lui Ikeda cu măriri succesive

Deşi par doar nişte desene interesante, toţi aceşti atractori stranii îşi au originea în studiul
sistemelor fizice reale sau idealizate. Atractorul lui Hénon provine din studiul perturbaţiilor din
orbitele asteroizilor, iar cel al lui Ikeda, din studiul sistemelor optice neliniare. Sistemele studiate
de Hénon şi Ikeda erau bi-dimensionale, dar nu există nici un motiv pentru a presupune că
sistemele fizice şi atractorii corespunzători trebuie să se limiteze doar la două dimensiuni [48].

Fig. 2.12: Câţiva dintre atractorii stranii tridimensionali şi originile lor fizice
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O altă caracteristică a sistemelor puternic neliniare este aceea că, în general, ele prezintă
mai mulţi atractori. Un sistem termodinamic simplu, pe de altă parte, are un singur atractor
reprezentat de starea de entropie maximă. În cazul existenţei mai multor atractori, principala
problemă care apare este în care din aceştia va sfârşi sistemul [46]. Bazinele de atracţie
aparţinând diferiţilor atractori sunt separate de o limită îngustă, ce poate avea o formă foarte
neregulată. Pentru condiţii iniţiale aflate în vecinătatea graniţei este foarte dificil de prevăzut
spre care atractor vor conduce acestea. Mici fluctuaţii pot împinge sistemul într-un bazin sau
altul şi, de aici, într-un atractor sau altul. În figura 2.13 sunt reprezentaţi trei atractori ale căror
bazine de atracţie sunt separate prin linii punctate. Apariţia unei astfel de limite de separaţie între
doi atractori poartă numele de bifurcaţie. În vecinătatea graniţei, sistemul se comportă haotic,
dar, odată intrat în bazin, mişcarea sa începe să se orienteze spre atractor. Când un sistem
dinamic este supus unei constrângeri, de exemplu prin creşterea energiei furnizate, numărul
atractorilor tinde să crească. Cu alte cuvinte, mai multă energie conduce la amplificarea micilor
diferenţe şi, deci, la o varietate de tipuri comportamentale. De exemplu, pornind de la un singur
atractor şi crescând amplitudinea constrângerii, acesta suferă o bifurcaţie, rupându-se în două.
Acum sistemul poate urma două căi spre stabilitate. Mărind în continuare constrângerea aplicată
sistemului, au loc mai multe bifurcaţii şi atractorii se divid la rândul lor. Astfel, sistemul prezintă
iniţial 4 regimuri posibile, apoi 8, apoi 16, 32 şi aşa mai departe. Ajuns în punctul critic, numărul
atractorilor devine infinit, iar sistemul sare în permanenţă, neregulat, de la unul la altul. Aceasta
echivalează cu o stare haotică, comportamentul sistemului devenind total impredictibil [46].
Studiul autoorganizării echivalează cu investigarea atractorilor sistemului, a formei şi
dinamicii lor [32].

Fig. 2.13: Reprezentarea a trei atractori şi câteva traiectorii ce sunt atrase în ei (reprezentate prin

săgeţi).
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II.4.1.2 SECŢIUNI ŞI MAPE POINCARÉ

Evoluţia mai multor sisteme (de exemplu comportamentul diferiţilor oscilatori) poate fi
descrisă de un set de n ecuaţii diferenţiale de ordinul I de forma:

d
x ( t ) = F ( x, t ) ,
dt
unde x este un vector din

n

(2.29)

(spaţiul fazelor), iar F este un câmp vectorial din acest spaţiu.

Sistemul (2.29) descrie o traiectorie fazică în

n

.

Când F nu depinde explicit de timp ci numai de x conform relaţiei:

F = F ( x (t )) ,

(2.30)

spunem că traiectoria fazică este autonomă. Un exemplu în acest sens îl reprezintă ecuaţia de
mişcare a unui oscilator forţat, în care oscilaţiile cu amplitudini mici sunt amplificate, iar cele cu
amplitudini mari sunt amortizate:

d 2θ
dθ
− ε −θ 2
+θ = 0 ,
2
dt
dt

(

)

(2.31)

unde θ este unghiul pe care îl face firul cu verticala, iar ε = γ 0 ω este un parametru
adimensional, în care γ 0 este amplitudinea de referinţă a coeficientului de amortizare γ , iar ω
este viteza unghiulară. Această expresie reprezintă varianta adimensionalizată a ecuaţiei van der
Pol.
Dacă F depinde explicit de timp, traiectoria fazică este neautonomă, cum este cazul
ecuaţiei lui Mathieu, ce exprimă mişcarea unui pendul parametric (pendul ai cărui parametri
variază în timp):

d 2θ
2
+ ω 0 [1 + h ⋅ cos(2 ω t )] θ = 0 ,
2
dt

(2.32)

unde:
h=

g1
,
g0

g (t ) = g 0 + g1 ⋅ cos(2 ω t )

ω0 =

g0
.
l

(2.33)
(2.34)
(2.35)

Termenul h ⋅ cos(2 ω t ) reprezintă excitarea, iar ω 0 - viteza unghiulară a pendulului în absenţa
excitării externe (h = 0).
Soluţiile ecuaţiei (2.29) pot fi exprimate analitic numai în anumite condiţii particulare
bine definite, în care traiectoria fazică este integrabilă. De cele mai multe ori însă, ea nu este
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integrabilă şi, în acest caz, trebuie să studiem fiecare soluţie luând în consideraţie evoluţia ei în
spaţiul fazelor. Cum acest lucru este dificil de realizat în cele mai multe cazuri, vom folosi o
metodă propusă de Henri Poincaré.
În cele ce urmează ne vom limita la studiul în spaţiul tridimensional, luând în
consideraţie numai comportamentul asimptotic, când t → ∞ .
În loc să studiem direct soluţiile ecuaţiei (2.29) în

3

, ne vom îndrepta atenţia către

punctele de intersecţie ale orbitei cu un plan. Această construcţie este indicată schematic în
figura 2.14.

Fig. 2.14: Ilustrarea unei secţiuni Poincaré: traiectoria Г intersectează planul S (cu x3 < 0) în

punctele succesive P0, P1, P2, .....
Am luat în consideraţie planul S caracterizat prin x3 = constant, iar punctele de intersecţie
dau direcţia de evoluţie x3 < 0 . Înălţimea h a planului este aleasă astfel încât traiectoria Г să
intersecteze S în punctele P0, P1, P2, ..., unde dinamicele presupun trecerea continuă a lui x3 de pe
o parte pe cealaltă a planului S [40].
Secţiunea Poincaré este de fapt o hipersuprafaţă din spaţiul stărilor care este
perpendiculară pe traiectoria descrisă de un sistem dat de ecuaţii. De exemplu, într-un spaţiu n31

dimensional, o hipersuprafaţă este o suprafaţă a cărei dimensiune este mai mică decât n. Prin
„perpendiculară pe traiectorie” înţelegem:

n( x ) ⋅ F ( x ) ≠ 0 ,

(2.36)

unde n( x ) este un vector normal la secţiunea localizată la x , iar F ( x ) este câmpul vectorial ce
indică direcţia de mişcare [36].
Transformarea care ne conduce de la un punct de intersecţie la următorul într-o secţiune
Poincaré este o funcţie continuă, (n-1) dimensională, T, numită mapă Poincaré:
Pk +1 = T ( Pk ) = T (T ( Pk −1 )) = T 2 ( Pk −1 ) = ...

(2.37)

Deoarece Pk +1 determină unic Pk şi reciproc, putem spune că o mapă Poincaré este
inversabilă şi, deci, putem scrie pe scurt [36, 39]:

Pk +1 = T ( Pk )

(2.38)

Pk = T −1 ( Pk +1 ) .

(2.39)

şi

Putem să spunem, de asemenea, că secţiunea Poincaré înlocuieşte evoluţia temporală
continuă descrisă de ecuaţia (2.29) cu mapa temporală discretă (2.37).
Utilizarea metodei secţiunii Poincaré prezintă trei principale avantaje:
-

în primul rând, se trece de la o traiectorie în spaţiul tridimensional

3

la o mapă

în plan, reducând numărul de coordonate cu o unitate;
-

în al doilea rând, timpul este discretizat, iar ecuaţiile diferenţiale sunt înlocuite de

ecuaţii algebrice, mult mai uşor de rezolvat, ce definesc mapa Poincaré P → T (P) ;
-

în al treilea rând, cantitatea de informaţie ce trebuie manipulată este mult redusă,

deoarece aproape toate punctele de pe traiectorie pot fi ignorate [40].
Mapele Poincaré pot fi utilizate în determinarea stabilităţii orbitei periodice
corespunzătoare unui sistem ce evoluează continuu în timp, prin analiza stabilităţii punctului fix
al mapei asociate. Secţiuni Poincaré pot fi construite în diferite locaţii pe traiectorie şi, deci,
putem obţine diferite mape Poincaré pentru orbita considerată. În cele mai multe cazuri însă,
poate fi găsită o transformare diferenţială de coordonate de la o mapă Poincaré la alta, iar mapele
diferitelor secţiuni prezintă, din punct de vedere calitativ, aceeaşi dinamică, adică acelaşi număr
de puncte fixe, stabilităţi similare ale punctelor fixe şi aşa mai departe [36].
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II.4.2 BIFURCAŢII
Termenul de bifurcaţie a fost introdus în dinamica neliniară de către Poincaré pentru a
indica o schimbare calitativă sau cantitativă în proprietăţile unui sistem, cum ar fi tipul soluţiilor
respectiv numărul lor, în condiţiile variaţiei unuia sau mai multor parametri de care depinde
sistemul considerat.
Înţelegem prin bifurcaţie locală o schimbare calitativă ce apare în vecinătatea unui punct
fix, sau a unei soluţii periodice a sistemului. Orice altă schimbare calitativă va fi considerată
bifurcaţie globală.
În studiul bifurcaţiilor este util să ne folosim de variabilele de stare şi de parametrii de
control, al căror ansamblu formează spaţiul stări-control. Dacă variem lent unul sau mai mulţi
parametri de control, un punct fix poate deveni nehiperbolic într-un anumit punct al spaţiului
stări-control. Dacă portretele din spaţiul stărilor înainte şi după acest punct sunt calitativ diferite,
acesta se va numi punct de bifurcaţie. O bifurcaţie ce necesită variaţia a m parametri de control
independenţi este numită bifurcaţie m-codimensională. Considerăm ca variaţia parametrilor de
control are loc atât de lent, încât valorile lor instantanee pot fi considerate constante.
Bifurcaţiile pot fi clasificate în continue şi discontinue (sau catastrofice), în funcţie de
modul în care se modifică stările sistemului la variaţia gradată a parametrului de control şi la
trecerea sa prin valoarea critică. La rândul lor, bifurcaţiile discontinue pot fi împărţite în
periculoase şi explozive, depinzând de modul în care răspunsul sistemului constă în saltul la un
atractor predefinit („remote attractor”) sau în explozia într-un atractor mai mare, cu noul atractor
incluzându-l pe cel vechi (fantomă) ca subset.
Rezultatul unei bifurcaţii explozive este independent de viteza de variaţie a parametrului
de control şi insensibil la prezenţa zgomotului. În consecinţă, la inversarea sensului de variaţie a
parametrului de control într-o manieră cvasistaţionară, noul atractor de dimensiune mai mare
implodează în vechiul atractor la exact aceeaşi valoare a bifurcaţiei, fără a manifesta histerezis.
Noul atractor poate fi sau nu haotic. Tranziţia spre haos prin intermitenţe de tip on-off este un
rezultat al bifurcaţiilor explozive.
Când are loc o bifurcaţie periculoasă, atractorul curent dispare brusc din spaţiul stărilor
corespunzător sistemului respectiv, acest eveniment fiind cunoscut şi sub denumirea de
„catastrofa cerului albastru”. Răspunsul post-bifurcaţie constă în saltul la un atractor predefinit,
ce poate fi mărginit (cazul atractorilor de tip punct fix, periodici, cvasiperiodici şi haotici) sau
nemărginit, caz în care consecinţele pot fi dezastruoase (de exemplu căderi de tensiune în
generatoarele de putere). La inversarea sensului de variaţie a parametrului de control, un răspuns
mărginit va urma în continuare calea noului atractor, ceea ce se traduce prin existenţa
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histerezisului. Rezultatul unei bifurcaţii periculoase poate fi sau nu determinant, în funcţie de
numărul de atractori pe care sistemul îl prezintă după trecerea parametrului de control prin
valoarea critică. În cazul în care sistemul are mai mulţi atractori, răspunsul său după bifurcaţie va
depinde de viteza de variaţie a parametrului de control şi de prezenţa zgomotului [36].

Fig. 2.15: Diagrama generală a unei bifurcaţii ce indică modul în care variabila de stare X

reacţionează la variaţia parametrului de control μ. În spaţiul stări-control, s-au reprezentat cu linii
continue soluţiile stabile şi cu linii punctate soluţiile instabile. O soluţie unică (a), ramura
termodinamică, îşi pierde stabilitatea la trecerea parametrului de control prin valoarea critică μc.
În acest moment, are loc generarea unor noi ramuri de soluţii (b1 şi b2), care sunt stabile în cazul
ilustrat [49].
Un punct fix îşi poate pierde stabilitatea în urma unor bifurcaţii de tip şa-nod, furcă (sau
cu rupere de simetrie), transcritică sau Hopf. În punctele de bifurcaţie asociate bifurcaţiilor şanod, furcă sau transcritică, se întâlnesc numai ramuri de puncte fixe sau soluţii statice şi, deci,
aceste trei tipuri de bifurcaţii sunt catalogate ca fiind statice. Într-un punct de bifurcaţie Hopf
însă, se întâlnesc ramuri de puncte fixe şi soluţii periodice, fapt pentru care bifurcaţia Hopf este
clasificată ca fiind una dinamică [36].
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1. Bifurcaţii statice

În cazul unui sistem autonom:

x = F ( x, M )

(2.40)

definim punctele fixe prin anularea vectorului câmp, adică:

F ( x, M ) = 0 .

(2.41)

Considerăm o bifurcaţie a punctelor fixe ale sistemului (2.40) sub influenţa parametrului
de control scalar α. În acest caz, în spaţiul stări-control x − α , se spune că apare o bifurcaţie
statică simplă la ( x0 ; α c ) dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
1.

F ( x0 ; α c ) = 0

2.

Matricea Jacobiană, JF, are o valoare proprie nulă în timp ce toate celelalte valori

proprii au parţi reale nenule în ( x0 ; α c ).
Prima condiţie asigură existenţa punctului fix ca soluţie a sistemului (2.40), în timp ce a
doua implică faptul că acest punct fix este unul nehiperbolic. Deşi aceste condiţii sunt necesare
dar nu şi suficiente, în cazul în care totuşi apare o bifurcaţie statică, se pot distinge punctele
uneia de tip şa-nod de alte puncte de bifurcaţie.
Pentru a ilustra cu mai multă uşurinţă fenomenul de bifurcaţie, vom studia în continuare
cazul sistemelor unidimensionale.
1.1 Bifurcaţia şa-nod

Să considerăm, de exemplu, sistemul:

x = F ( x; μ ) = μ − x 2 ,

(2.42)

unde μ este un parametru de control scalar. În acest caz spaţiul stări-control este bidimensional.
Pentru μ < 0 , sistemul (2.42) nu are puncte fixe, însă, pentru μ > 0 , are două puncte fixe
netriviale:
x= μ

(2.43)

x=− μ.

(2.44)

şi

În acest caz matricea Jacobiană are o singură valoare proprie:

λ = −2 x .

(2.45)

Punctul fix x = μ este un nod stabil deoarece λ < 0 , iar punctul fix x = − μ este un nod
instabil deoarece λ > 0 .
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În figura 2.16 am reprezentat grafic diferitele soluţii de tip punct fix ale sistemului (2.42),
indicând şi stabilitatea acestora în spaţiul x − μ . În punctul (0, 0) avem:
a)

F (x; μ ) = 0 şi

b)

JF are o valoare proprie nulă

şi, deci, la μ = 0 avem un punct fix nehiperbolic. De asemenea, la trecerea prin valoarea μ = 0
se înregistrează o schimbare în numărul soluţiilor de tip punct fix, deci originea spaţiului x − μ
este un punct de bifurcaţie statică şi, mai mult, un punct de bifurcaţie şa-nod.
În figura 2.16, ambele ramuri ce se întâlnesc în punctul de bifurcaţie au aceeaşi tangentă.
În plus, ramurile nodurilor stabile şi instabile se întâlnesc în punctul de bifurcaţie şa-nod al
sistemului unidimensional (2.40). De asemenea, în cazul sistemelor multi-dimensionale, ramurile
punctelor şa şi cele ale nodurile stabile se întâlnesc în punctul de bifurcaţie şa-nod [36].

Fig. 2.16: Scenariu în vecinătatea unei bifurcaţii şa-nod. Ramura stabilă şi cea instabilă sunt

marcate prin linia continuă, respectiv linia punctată.
1.2 Bifurcaţia furcă

Să considerăm sistemul:

x = F ( x; μ ) = μ x + α x 3 ,

(2.46)

unde μ are semnificaţia specificată anterior. Se constată că în acest caz avem trei puncte fixe:
x = 0,

(2.47)

ca punct fix trivial şi
x=± −

ca puncte fixe netriviale.
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μ
,
α

(2.48)

Matricea Jacobiană

J F = μ + 3α x 2

(2.49)

are valorile proprii:

λ=μ

la

λ = −2 μ

la

x=0

(2.50)

şi
x=± −

μ
.
α

(2.51)

În consecinţă, punctele fixe triviale vor fi stabile când μ < 0 şi instabile când μ > 0 . Pe
de altă parte, când α < 0 , punctele fixe netriviale există numai când μ > 0 şi sunt stabile, iar
când α > 0 , punctele fixe netriviale există numai pentru μ < 0 şi sunt instabile.
Figura 2.17: a, b prezintă diagramele de bifurcaţie corespunzătoare lui α = −1 şi,
respectiv α = 1 .

Fig. 2.17: Scenarii locale: (a) bifurcaţie furcă supercritică şi (b) bifurcaţie furcă subcritică.

În ambele cazuri, în punctul (0;0) avem:
a)

F (x; μ ) = 0 ;

b)

JF are o valoare proprie nulă;

c)

numărul de soluţii puncte fixe pentru μ < 0 este diferit de cel pentru μ > 0 ;

d)

are loc o schimbare în stabilitatea punctului fix trivial la trecerea prin μ = 0 .
Originea spaţiului stări-control este, deci, un punct de bifurcaţie.
Când α = −1 , din punctul de bifurcaţie se despart două ramuri stabile de puncte fixe,

x = μ şi x = − μ (fig. 2.17: a).
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Când α = 1 , din punctul de bifurcaţie se despart două ramuri instabile de puncte fixe,
x = μ şi x = − μ (fig. 2.17: b).

Bifurcaţia evidenţiată în figura de mai sus a fost numită bifurcaţie furcă, datorită
geometriei sale.
Bifurcaţia furcă supercritică prezintă de o parte a punctului de bifurcaţie o ramură de
puncte fixe stabile, iar de cealaltă parte - două ramuri de puncte fixe stabile şi una de puncte fixe
instabile.
Bifurcaţia furcă subcritică prezintă de o parte a punctului de bifurcaţie două ramuri de
puncte fixe instabile şi una de puncte fixe stabile, iar de cealaltă parte - o ramură de puncte fixe
instabile.
Spre deosebire de situaţia prezentată în figura 2.16, ramurile ce se întâlnesc în punctul de
bifurcaţie în figura 2.17:a, b nu au aceeaşi tangentă.
1.3 Bifurcaţia transcritică
Considerăm sistemul unidimensional:
x = μ x − x 2

(2.52)

x = 0,

(2.53)

x=μ,

(2.54)

care prezintă două puncte fixe:
ca punct fix trivial şi

ca punct fix netrivial.
Matricea Jacobiană
JF = μ − 2 x

(2.55)

λ = μ la x = 0

(2.56)

λ = − μ la x = μ .

(2.57)

are valorile proprii:

şi

Diagrama din figura 2.18 prezintă acest nou tip de bifurcaţie, numită bifurcaţie
transcritică.
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Fig. 2.18: Scenariu în vecinătatea unei bifurcaţii transcritice.

În figura 2.18, x = 0 este un punct fix nehiperbolic la μ = 0 . În acest punct, apare o
bifurcaţie statică datorită unui schimb de stabilitate între ramurile triviale şi cele netriviale.
Se observă că ramurile ce se întâlnesc în punctul de bifurcaţie nu au aceeaşi tangentă.
2. Bifurcaţii dinamice
2.1 Bifurcaţia Hopf

Spunem că la trecerea parametrului scalar de control α prin valoarea critică α = α c apare
o bifurcaţie Hopf a unui punct fix corespunzător sistemului (2.42), dacă sunt îndeplinite
următoarele condiţii:
1.

F ( x0 ; α c ) = 0 ,

2.

Matricea J F are o pereche de valori proprii pur imaginare, complex conjugate, ± i ω h ,

iar toate celelalte valori proprii au părţi reale nenule în ( x0 ; α c ) ,
3.

Pentru α ≅ α c , fie λˆ ± i ω continuarea analitică a perechii de valori proprii imaginare.

Atunci, când α = α c , avem

dλˆ
≠ 0 , ceea ce presupune o traversare cu viteză nenulă a axei
dα

imaginare. Această condiţie se numeşte, condiţie de transversalitate.
Primele două condiţii ne asigură că punctul fix ce suferă bifurcaţia este nehiperbolic.
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Când toate cele trei condiţii de mai sus sunt îndeplinite, în
periodică de perioadă

2π

ωh

( x0 ; α c )

apare o soluţie

.

Soluţii periodice care suferă bifurcaţii pot apărea şi când nu este îndeplinită condiţia de
transversalitate sau în anumite condiţii degenerate, iar în acest caz spunem că avem bifurcaţii
Hopf degenerate.
Se consideră sistemul bidimensional:

(
y = ω x + μ y + (β x + α y )(x

x = μ x − ω y + (α x − β y ) x 2 + y 2
2

+ y2

)
),

(2.58)
(2.59)

unde x şi y sunt vectorii de stare, iar μ este parametrul scalar de control. Punctul fix (0, 0) este
soluţie pentru sistemul (2.58) şi (2.59) pentru orice valoare a lui μ.
Valorile proprii ale matricei Jacobiene corespunzătoare sunt:

λ1 = μ − i ω

(2.60)

λ2 = μ + i ω .

(2.61)

şi

Din aceste valori proprii reiese că (0, 0) este punct fix nehiperbolic pentru (2.58) şi (2.59)
când μ = 0 . Mai mult, în (x, y, μ ) = (0,0,0 ) avem:
dλ1
=1
dμ

(2.62)

dλ 2
= 1.
dμ

(2.63)

şi

Astfel, pentru μ = 0 , sunt îndeplinite cele trei condiţii necesare apariţiei unei bifurcaţii
Hopf a punctului (0, 0). Perioada soluţiei care suferă bifurcaţia în (0, 0, 0) este

2π

ω

.

Utilizând transformările:

x = r cosθ

(2.64)

y = r sin θ ,

(2.65)

r = μ r +α r3

(2.66)

θ = ω + β r2 .

(2.67)

şi

(2.58) şi (2.59) devin:

Punctul fix trivial al ecuaţiei (2.66) corespunde punctului fix (0, 0) al ecuaţiilor (2.58) şi
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(2.59), iar un punct fix netrivial ( r ≠ 0 ) al ecuaţiei (2.66) corespunde unei soluţii periodice a
ecuaţiilor (2.58) şi (2.59). În cazul din urmă, r este amplitudinea, iar θ este viteza unghiulară a
soluţiei periodice ce apare în urma bifurcaţiei Hopf. Un punct fix stabil netrivial al ecuaţiei
(2.66) corespunde unei soluţii periodice stabile a ecuaţiilor (2.58) şi (2.59) şi, de asemenea, un
punct fix instabil netrivial al ecuaţiei (2.66) corespunde unei soluţii periodice instabile a
ecuaţiilor (2.58) şi (2.59).
Observăm că relaţia (2.66) este identică cu (2.46), deci bifurcaţia Hopf la (0,0,0) în
spaţiul x − y − μ este echivalentă unei bifurcaţii furcă la (0, 0) în spaţiul r − μ . Când α = −1 ,
avem o bifurcaţie furcă supercritică în spaţiul r − μ şi, deci, o bifurcaţie Hopf supercritică în
spaţiul x − y − μ . Când α = 1 , avem o bifurcaţie furcă subcritică în spaţiul r − μ şi, deci, o
bifurcaţie Hopf subcritică în spaţiul x − y − μ . Diagramele de bifurcaţie pentru α = −1 şi α = 1
sunt prezentate în figurile 2.19: a şi respectiv b.

Fig. 2.19: Scenarii locale: (a) bifurcaţie Hopf supercritică şi (b) bifurcaţie Hopf subcritică.

În jumătatea de sus a figurii, soluţiile periodice care suferă bifurcaţia în spaţiul x − y − μ
sunt reprezentate prin suprafeţe parabolice. În cazul unei bifurcaţii Hopf supercritice, avem de o
parte a punctului de bifurcaţie o ramură de puncte fixe stabile, iar de partea cealaltă a punctului
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de bifurcaţie, o ramură de puncte fixe instabile şi una de soluţii periodice stabile. În cazul
bifurcaţiei Hopf subcritice, avem de o parte a punctului de bifurcaţie o ramură de soluţii
periodice instabile şi una de puncte fixe stabile, iar de cealaltă parte a punctului de bifurcaţie, o
ramură de puncte fixe instabile.
Când α = 0 în (2.58) şi (2.59), deşi sunt îndeplinite condiţiile pentru apariţia unei
bifurcaţii Hopf, nu întâlnim nici o orbită periodică în vecinătatea punctului de bifurcaţie, acest
caz fiind degenerat [36].

II.4.2.1 FORME NORMALE ALE BIFURCAŢIILOR
Se înţelege prin formă normală a unei bifurcaţii, un sistem de ecuaţii simplificat care
aproximează dinamica sistemului în vecinătatea unui punct de bifurcaţie. Dimensiunea formei
normale este în general mai mică decât dimensiunea întregului sistem de ecuaţii ce descrie
dinamica sistemului.
Sunt prezentate în continuare formele normale ale bifurcaţiilor punctelor fixe ce apar la
variaţia unui singur parametru de control. Pentru bifurcaţiile statice, forma normală este dată de
un sistem autonom unidimensional, iar în cazul bifurcaţiei Hopf, de un sistem autonom
bidimensional.
1. Forma normală a bifurcaţiei şa-nod

x = μ + α x2 ,

(2.68)

unde x este variabila de stare, iar μ este parametrul scalar de control. Diagrama de bifurcaţie din
figura 2.16 corespunde valorii α = −1 .
2. Forma normală a bifurcaţiei furcă

x = μ x + α x3

(2.69)

Diagramele de bifurcaţie din figura 2.17: a, b corespund valorilor α = −1 şi respectiv

α = 1.
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3. Forma normală a bifurcaţiei transcritice

x = μ x −α x2 ,

(2.70)

unde x şi μ au semnificaţiile specificate anterior. Diagrama de bifurcaţie din figura 2.18
corespunde valorii α = 1 .
4. Forma normală a bifurcaţiei Hopf

(

x = μ x − ω y + (α x − β y ) x 2 + y 2

(

)

(2.71)

)

y = ω x + μ y + (β x + α y ) x 2 + y 2 ,

(2.72)

iar forma sa polară este:

r = μ r +α r3

(2.73)

θ = ω + β r2 .

(2.74)

Diagramele de bifurcaţie din figura 2.19: a, b corespund valorilor α = −1 , respectiv

α = 1 [36].
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II.4.3 SPECTRE FOURIER
Când rezultatul unui experiment constă dintr-un semnal dependent de timp, numit serie
temporală, unul din scopurile esenţiale este aflarea tipului de evoluţie care l-a determinat. În
acest sens este de dorit comprimarea informaţiei, în aşa fel încât să fie evidenţiate caracteristicile
dinamice cele mai relevante ale sistemului. În acest fel, vom putea discerne, de exemplu, dacă
avem de-a face cu o oscilaţie mai mult sau mai puţin complicată, dar care prezintă o periodicitate
foarte bine definită sau cu o suprapunere mai mult sau mai puţin liniară de mai multe oscilaţii
diferite.
Anumite regimuri dinamice sunt caracterizate de o suprapunere de oscilaţii ce diferă ca
amplitudine, perioadă şi raport al armonicilor. În acest caz, atractorul asociat nu mai este un ciclu
limită, ci un tor, regimul numindu-se cvasiperiodic.
Alte regimuri sunt mai complicat de interpretat şi, dat fiind aspectul lor dezordonat, le
putem numi haotice. Când dinamicele sunt deterministe, adică descrise, de exemplu, de un
număr finit de ecuaţii diferenţiale neliniare cuplate, traiectoriile în spaţiul fazelor vor converge la
un atractor straniu, ale cărui proprietăţi topologice sunt esenţial diferite de cele ale unui tor limită
[40].
În concluzie, unul din indiciile referitoare la instalarea haosului în dinamica unui sistem
este aspectul de bandă al spectrului înregistrat. Această caracteristică este pregnantă când
sistemul are puţine grade de libertate (între unul şi 3 grade de libertate). De cele mai multe ori,
dacă în spectru se întâlneşte iniţial o frecvenţă f0, un precursor al haosului va fi apariţia
subarmonicilor f0 /n. De asemenea vor apărea şi armonici ale acestei frecvenţe, sub forma m f0 /n
(m, n = 1, 2, 3, ...).
Cu toate acestea, nu trebuie concluzionat că prezenţa unei multitudini de armonici în
spectru este întotdeauna rezultatul unei dinamici haotice, deoarece sistemul respectiv poate avea
grade de libertate pe care observatorul nu le poate distinge.
În sisteme cu un număr mare de grade de libertate, utilizarea spectrului Fourier poate să
nu fie prea utilă în determinarea comportamentului haotic, exceptând cazul în care se urmăreşte o
schimbare în spectru la variaţia unui parametru, cum ar fi amplitudinea sau frecvenţa [42].
Din punct de vedere matematic, dacă avem un semnal X(t), utilizăm transformata Fourier
a acestuia folosind ecuaţia:
X (ω ) = ∫ X (t ) e iω t dt

(2.75)

şi analizăm spectrul de putere [42]:
P(ω ) = X (ω ) .
2
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(2.76)

II.4.4 FUNCŢIA DE AUTOCORELAŢIE
O altă metodă utilizată în analiza dinamică este cea a funcţiei de autocorelaţie.
În urma studiilor teoretice efectuate de Packard, Ruelle şi Takens s-a constatat că, pentru
a construi un ansamblu de coordonate în care să poată fi descrisă structura orbitelor parcurse de
sistemul neliniar în dinamica sa, nu este necesară utilizarea derivatelor temporale ale
coordonatelor. În locul acestora se poate utiliza direct mărimea fizică (s) a cărei evoluţie în timp
a fost înregistrată, sub forma s(t+nτ), unde n = 1, 2, 3, ... , d, τ = kτs reprezintă un timp de
întârziere adecvat ales, iar τs este timpul de eşantionare al semnalului înregistrat.
Se defineşte vectorul coordonatelor întârziate prin relaţia:

y n = {s(t 0 + nτ s ), s(t 0 + nτ s + kτ s ), ..., s[t 0 + nτ s + k (d − 1)τ s ]} .

(2.77)

Spaţiul construit cu ajutorul acestor vectori yn se numeşte spaţiu reconstruit.
Conform teoremelor lui Mané şi Takens, structura geometrică a dinamicii sistemului
neliniar pentru care a fost măsurată mărimea fizică s, poate fi observată în spaţiul euclidian
reconstruit d-dimensional, dacă este îndeplinită condiţia:

d ≥ 2d a + 1

(2.78)

unde da este dimensiunea atractorului de interes. Numărul întreg d reprezintă dimensiunea de
scufundare, iar metoda descrisă mai sus se numeşte metodă de întârziere.
În cazul unei cantităţi finite de date nezgomotoase, se poate alege arbitrar timpul de
întârziere conform teoremelor lui Mané şi Takens. Cu toate acestea, în urma unor studii
experimentale, Roux, Simoyi şi Swinney (1983) au arătat că din punct de vedere calitativ
portretele reconstruite depind de valoarea lui τ. Pentru valori mici ale lui τ, valorile numerice ale
s(t) şi s(t+τ) sunt foarte apropiate una de alta şi deci, nu sunt independente una de alta. Pe de altă

parte, pentru valori mari ale lui τ, s(t) şi s(t+τ) sunt total independente şi orice legătură între ele
în cazul unor atractori haotici este aleatoare datorită efectului de fluture. În consecinţă avem
nevoie de un criteriu pentru o alegere intermediară, care să fie suficient de mare astfel încât s(t)
şi s(t+τ) să fie independente, dar suficient de mică astfel încât s(t) şi s(t+τ) să nu fie complet
independente în sens statistic. În plus, timpul de întârziere trebuie să fie multiplu al timpului de
eşantionare τs, deoarece datele sunt înregistrate exclusiv la aceşti timpi şi orice interpolare poate
introduce erori.
Pentru un set de date si = s(t 0 + iτ s ) unde i = 1, 2, ..., N0 , funcţia de autocorelaţie este
dată de expresia:
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N0

C (τ ) =

∑ [s(t
k =1

0

+ kτ s + τ ) − s av ] [s(t 0 + kτ s ) − s av ]
N0

∑ [s(t
k =1

+ kτ s ) − s av ]

,

(2.79)

2

0

unde

s av =

1
N0

N0

∑ s(t
k =1

0

+ kτ s ) .

(2.80)

Metoda de determinare a timpului de întârziere cu ajutorul funcţiei de autocorelaţie
constă în alegerea valorii lui τ la momentul de timp corespunzător trecerii prin zero a funcţiei
C (τ ) . În cazul în care funcţia de autocorelaţie nu trece prin valoarea zero, este aleasă ca timp de

întârziere valoarea corespunzătoare primului minim local.
Valorile timpilor de întârziere calculate la trecerea prin zero a funcţiei de autocorelaţie
sau multiplii întregi ai acestora sunt adecvate pentru calculul dimensiunii de scufundare.
Autocorelaţia unui semnal periodic va da naştere unei funcţii C (τ ) periodice, în timp ce,
în cazul unui semnal haotic, înfăşurătoarea funcţiei de autocorelaţie va tinde exponenţial spre
zero [3, 36, 42, 50].
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II.5 APLICAŢII. METODE DE ANALIZĂ A COMPORTAMENTULUI
DINAMIC AL MINGII DE FOC DIN PLASMA DE DESCĂRCARE
Posibilitatea apariţiei haosului în sisteme fizice reale a început de curând să fie studiată.
Utilizând procedee numerice pentru aflarea soluţiilor corespunzătoare dinamicii sistemelor
fizice, caracterul haotic al proceselor cu evoluţie temporală a început să devină cât se poate de
clar. Mai mult decât atât, complexitatea dinamicii nu poate fi făcută răspunzătoare pentru
efectele experimentale externe, după cum se poate întâmpla în cazul sistemelor fizice reale [38].
Studiul dinamicii haotice este de o importanţă deosebită atât pentru fizică şi chimie, cât şi
pentru medicină, biologie geologie, economie, etc. Unul din motivele pentru care dinamica
neliniară deţine o plajă atât de largă de aplicaţii este acela că ea nu poate fi încadrată într-un
model fizic exact, limitat la o ramură restrânsă a ştiinţei. Aşadar, deşi reprezentările matematice
ale acestor tipuri de sisteme fizice pot fi foarte diferite, de cele mai multe ori se constată că ele
deţin proprietăţi comune [39].
Când un electrod introdus într-o plasmă aflată în echilibru termodinamic este polarizat
pozitiv în raport cu aceasta, în faţa lui se formează o structură complexă de sarcină spaţială sub
forma unui plasmoid luminos cvasisferic. Această minge-de-foc este alcătuită dintr-un nucleu
îmbogăţit în ioni pozitivi şi un strat electric dublu ce îl mărgineşte. În anumite condiţii
experimentale se pot obţine structuri mai complexe în configuraţii concentrice (fig. 2.20 a) sau
neconcentrice (figura 2.20 b), studiul interacţiunilor individuale în cazul celor din urmă fiind
dificil datorită faptului că structurile se formează pe acelaşi electrod [3]. Aceste interacţiuni par
să fie răspunzătoare pentru tranziţia spre haos a dinamicii straturilor duble multiple. În cele ce
urmează vom prezenta rezultate originale din [4, 14, 16], referitoare la tranziţia spre haos a
dinamicii straturilor duble multiple.

Fig. 2.20: Straturi duble multiple a) concentrice şi b) neconcentrice [51, 52]
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Rezultatele experimentale s-au obţinut în plasma maşinii DP (Double Plasma) a
Universităţii din Innsbruck, a cărei construcţie schematică este prezentată în figura de mai jos.

Fig. 2.21: Maşina de plasmă dublă: F – filament, U1 – sursă de curent utilizată la încălzirea

filamentului, U2 – sursă de tensiune pentru polarizarea filamentului, E – electrod adiţional, PS –
sursă de tensiune pentru polarizarea electrodului, G – grilă.
Maşina de plasmă dublă constă dintr-o incintă cilindrică largă, confecţionată din oţel
inoxidabil nemagnetic, de aproximativ 90 cm lungime şi 45 cm diametru. Denumirea ei vine de
la faptul că incinta este împărţită în două camere de către o grilă fină (G), care îi acoperă întreaga
secţiune transversală. Grila este izolată electric de peretele incintei, putând fi polarizată pozitiv
sau negativ în raport cu acesta. Camera ţintă este, în acest caz, mai mare decât camera sursă, deci
grila nu împarte incinta în jumătate. În camera sursă se găseşte un electrod cilindric suplimentar,
izolat la rândul său de incintă, şi care poate fi de asemenea polarizat faţă de aceasta. În fiecare
din cele două camere este introdus câte un filament confecţionat din tantal, care va avea rol de
catod pentru descărcarea luminiscentă ce se va aprinde în acest caz în argon, la o presiune de
aproximativ 10-4-10-2 mbar. Pereţii celor două camere acţionează ca anozi.
Filamentele au dimensiuni mici şi, deci, vor colecta numai o mică parte din ioni,
majoritatea acestora difuzând spre mijlocul incintei. Sarcina spaţială pozitivă ce se formează în
această zona va atrage electronii, formându-se în acest fel o plasmă cu un grad mare de ionizare.
Pentru a reduce pierderile de electroni la pereţi, pe interiorul acestora sunt dispuşi magneţi
permanenţi (cu inducţia magnetică la suprafaţă de aproximativ 1T), cu polaritate alternantă,
formând astfel mici capcane în care electronii sunt trapaţi. Timpul de viaţă al acestora este astfel
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prelungit, ei suferind mai multe ciocniri de ionizare cu neutrii gazului de lucru şi amplificând
gradul de ionizare al plasmei.
Cele două camere sunt vidate utilizând un sistem alcătuit dintr-o pompă rotativă de vid
preliminar şi o pompă de difuzie, obţinându-se în acest fel o presiune de aproximativ 10-6 mbar.
Drept gaz de lucru se utilizează în general argon (Ar), dar şi alte gaze inerte [3].
În incinta vidată până la presiunea de bază de p ≅ 3 ⋅10-6 mbar s-a introdus argon până
când presiunea de lucru a atins valoarea p=5 ⋅10-3mbar . În ambele camere, tensiunea de
descărcare a fost fixată la Vd1 =Vd 2 =60V , iar curentul de descărcare a fost menţinut la valoarea
Id1 =Id 2 =90 mA . În plasma de difuzie astfel obţinută au fost introduşi doi electrozi identici în
formă de disc, confecţionaţi din tantal şi având diametrul de 1.4 cm. Aceştia au fost poziţionaţi
faţă în faţă şi polarizaţi pozitiv în raport cu plasma. Între cei doi electrozi se află grila, a cărei
conexiune electrică este lăsată flotantă (vezi figura 2.22).

Fig. 2.22: Configuraţia electrozi-grilă în plasma maşinii DP

Potenţialele aplicate celor doi electrozi au fost menţinute constante, V1 =59V şi
V2 =39V , valori pentru care în faţa celor doi electrozi apar două mingii de foc, ambele în stare
staţionară. Datele experimentale au fost înregistrate modificând numai distanţa dintre cei doi
electrozi între 25 cm şi 2 cm. Semnalele (seriile temporale) provenind de la cei doi electrozi au
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fost colectate de un osciloscop Tektronix 680B, cu banda maximă de frecvenţe de 1GHz şi o
rată de eşantionare de 5Gs s .
Când distanţa dintre electrozi atinge valoarea de 23 cm, ambele structuri tranzitează în
stare dinamică, iar evoluţia lor este prezentată în figura 2.23.
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Fig. 2.23: Seriile temporale şi atractorii reconstruiţi corespunzătoare evoluţiei dinamicilor
structurilor de pe cei doi electrozi la variaţia distanţei dintre aceştia (d=23 cm, d=20 cm, d=19
cm)
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Când distanţa dintre cei doi electrozi ajunge la 17 cm, în oscilaţiile curentului colectat de
unul dintre electrozi (E2) apare o bifurcaţie cu dublare de perioadă în timp ce amplitudinea
curentului cules de celălalt electrod (E1) creşte cu aproape un ordin de mărime (vezi figura 2.24).

Fig. 2.24: Seriile temporale şi atractorii reconstruiţi corespunzătoare dinamicilor structurilor
formate în faţa celor doi electrozi aflaţi la distanţa d=17 cm.
La scăderea în continuare a distanţei dintre cei doi electrozi, d=10 cm, o nouă bifurcaţie
apare în oscilaţiile curentului cules de acelaşi electrod, E2 (vezi figura 2.25).
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Fig. 2.25: Seriile temporale şi atractorii reconstruiţi corespunzătoare dinamicilor structurilor
formate în faţa celor doi electrozi aflaţi la distanţa d=10 cm.
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Fig. 2.26: Seriile temporale şi atractorii reconstruiţi corespunzătoare evoluţiei dinamicilor
structurilor de pe cei doi electrozi la scăderea distanţei dintre aceştia (d=7 cm, d=5 cm, d=4 cm)
Din figura 2.26 se observă că, în momentul în care distanţa dintre cei doi electrozi scade
până la valoarea de 4 cm, dinamicele celor două mingi de foc devin corelate, curenţii oscilând cu
aceeaşi frecvenţă, dar având amplitudini diferite.
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În concluzie, când structura de plasmă trece în stare dinamică, stratul dublu care o
mărgineşte disrupe şi se formează periodic, eliberând în plasma înconjurătoare grupuri de ioni
pozitivi şi electroni. Aceste fluxuri de particule sunt răspunzătoare de interacţiunea dintre cele
două structuri, provocând schimbări în dinamica şi, deci, în regimul de oscilaţie a curentului
colectat de cei doi electrozi [4, 14, 16].
Alt rezultat original constă în producerea de structuri multiple neconcentrice, a căror
analiză de dinamică neliniară evidenţiază un comportament stabil al oscilaţiilor acestora [5, 12,
13]. Experimentul a fost realizat într-un dispozitiv de tip diodă cu plasmă, a cărui schemă de
principiu este prezentată în figura 2.27. În incinta vidată s-a introdus argon până la presiunea
p = 5 ⋅10-2 mbar , s-a folosit o tensiune de accelerare de 60 V şi s-a lucrat la un curent de
descărcare de 100 mA. În plasma astfel obţinută s-a introdus un electrod rectangular din Ta,
având o lungime de 8 cm şi o lăţime de 0.4 cm, în scopul obţinerii de structuri multiple
neconcentrice (vezi figura 2.20 b).

Fig. 2.27: Reprezentare schematică a dispozitivului experimental: F – filament, A – anod, E –

electrod rectangular, U1 – sursă de curent pentru încălzirea filamentului, U2 – sursă de tensiune
pentru polarizarea filamentului, ST – sursă de tensiune pentru polarizarea electrodului
suplimentar, R, R2 – rezistenţe de sarcină.
La o valoare critică a potenţialului de polarizare (7 V), în faţa electrodului apare spontan
o minge de foc în stare dinamică, fapt evidenţiat de oscilaţiile curentului colectat de electrod (fig.
2.28 a). Odată cu creşterea potenţialului de polarizare, dinamica structurii începe să se modifice
concomitent cu creşterea frecvenţei de oscilaţie. La o valoare critică a potenţialului de 50 V,
prezenţa subarmonicilor în spectrul de amplitudine marchează apariţia unei a doua structuri în
faţa electrodului. Dinamicele celor două mingi de foc sunt corelate, o unică frecvenţă fiind
prezentă în spectrul Fourier de amplitudine (fig. 2.28 b).
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a)

b)
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c)

d)
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e)

Fig. 2.28: Seriile temporale, spectrele Fourier de amplitudine, funcţiile de autocorelaţie şi

atractorii reconstruiţi în spaţiul fazelor ce descriu dinamica mingiilor de foc în condiţiile creşterii
potenţialului de polarizare pe electrodul rectangular.
Când potenţialul aplicat pe electrod ajunge la valoarea de 57 V se observă că, fără a
modifica nici un parametru de control, în faţa electrodului apar succesiv trei (fig. 2.28 c) şi
respectiv patru structuri (fig. 2.28 d). Acest fenomen se datorează manifestării unei bifurcaţii la
valoarea critică a potenţialului de 57 V. Când cea de a patra structură este prezentă, oscilaţiile
curentului îşi schimbă aspectul, iar frecvenţa lor creşte cu aproximativ 10 kHz faţă de cazul în
care apar numai trei mingi de foc (fig. 2.28 c, d).
Crescând potenţialul de polarizare peste valoarea critică de 57 V, în faţa electrodului
rămân patru structuri de plasmă ale căror dinamici sunt corelate (fig. 2.28 d).
La o valoare de 79 V a potenţialului pe electrod, începe să se manifeste un scenariu de
tranziţie spre haos prin intermitenţă, fapt evidenţiat de forma seriilor temporale din figura 2.28 e.
În spectrul de amplitudine numărul subarmonicilor creşte, iar dinamicele celor patru structuri
devin necorelate şi haotice.
O altă serie de experimente originale a fost realizată în scopul evidenţierii fenomenului
de histerezis. Analiza de dinamică neliniară a pus în evidenţă interacţiunea dintre structurile de
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sarcină spaţială ce se autoorganizează în faţa unor electrozi polarizaţi pozitiv [16, 19, 20]. În
camera ţintă a maşinii DP (vezi figura 2.21) au fost introduşi doi electrozi din tantal identici, în
formă de disc, cu diametre de 1.4 cm, despărţiţi de o distanţă de aproximativ 10 cm. Un detaliu
al acestei configuraţii este prezentat în figura de mai jos.

E2

E1

Fig. 2.29: Poziţionarea a doi electrozi identici din tantal, în formă de disc, în camera ţintă a

maşinii de plasmă dublă.
Experimentele au fost efectuate la o presiune de 5 ⋅ 10 −3 mbar a gazului de lucru (Ar), un
potenţial de accelerare de 60 V şi o intensitate a curentului de descărcare de 95 mA.
Crescând valoarea potenţialului pozitiv de polarizare aplicat electrodului E1 la valoarea
de prag de 100 V, în faţa lui apare structura complexă de sarcină spaţială în stare staţionară.
Începând din acest moment şi până la sfârşitul experimentului, potenţialul pe E1 va rămâne
nemodificat şi vom creşte gradat numai potenţialul aplicat electrodului E2. La o valoare critică a
acestuia, în faţa electrodului apare mingea de foc, direct în stare dinamică, după cum se observă
din figura 2.30: b. Concomitent, se modifică semnalul cules de E1 (fig. 2.30: a), cele două mingi
de foc oscilând pe aceeaşi frecvenţă (aproximativ 7 kHz), după cum se observă din spectrele
Fourier de amplitudine (fig. 2.30: a, b).
La VE2 = 86.3 V forma oscilaţiilor curentului colectat de electrodul E1 se modifică
puternic, devenind mai regulate, în timp ce frecvenţele de oscilaţie a curenţilor culeşi de ambii
electrozi cresc la aproximativ 10 kHz, cele două structuri oscilând în opoziţie de fază (fig. 2.30:
c, d).
Aplicând 87.9 V pe E2, mingile de foc încep să oscileze în fază cu o frecvenţă de 25 kHz,
spectrele Fourier corespunzătoare dinamicilor lor fiind similare (fig. 2.30: e, f).
La valori aproximativ egale ale potenţialelor de polarizare (100V), cele două structuri
trec în stare staţionară, fapt evidenţiat în fig. 2.30: g, h.
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Odată cu trecerea pragului de 100 V, mingile de foc trec din nou în stare dinamică,
semnalul cules de E1 este haotic, iar structura din faţa electrodului E2 oscilează mai regulat, cu o
frecvenţă de aproximativ 2.5 kHz (fig. 2.30: i, j).
Crescând în continuare potenţialul de polarizare aplicat lui E2, peste valoarea de 120 V,
dinamicele celor două structuri devin haotice, spectrele Fourier având aspect de bandă largă.
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Fig. 2.30: Seriile temporale şi spectrele Fourier de amplitudine corespunzătoare dinamicilor

structurilor complexe de sarcină spaţială care apar în faţa celor doi electrozi, în condiţiile
menţinerii unui potenţial constant pe E1 şi creşterii celui aplicat lui E2.
La inversarea sensului de variaţie a potenţialului de polarizare aplicat electrodului E2,
comportamentul celor două structuri de schimbă. Astfel, revenind la valoarea de 119.6 V, se
observă că cele două mingi de foc oscilează în fază, cu o frecvenţă de aproximativ 5 kHz (fig.
2.31: a, b). Micşorând în continuare potenţialul aplicat electrodului E2, structurile încep să
oscileze în opoziţie de fază, iar dinamicile lor sunt corelate, fapt evidenţiat de spectrul Fourier de
amplitudine, în care se observă prezenţa unei singure frecvenţe fundamentale, însoţită de o
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multitudine de armonici superioare (fig. 2.31: c, d). La VE2 = 109 V, forma oscilaţiilor curenţilor
înregistraţi se modifică, cele două structuri continuând să oscileze în opoziţie de fază, cu aceeaşi
frecvenţă de aproximativ 5 kHz (fig. 2.31: e, f). Dacă scădem în continuare potenţialul de
polarizare al elactrodului E2, în spectrul Fourier corespunzător dinamicii mingii de foc
autoorganizate în faţa lui E1 apar subarmonici ale frecvenţei fundamentale, ceea ce marchează
începutul tranziţiei spre haos. În acelaşi timp, structura din faţa electrodului, al cărui potenţial
rămâne nemodificat, trece în stare haotică, fapt evidenţiat în spectrul Fourier de bandă largă (fig.
2.31: g, h). Din acest moment, scăzând potenţialul de polarizare VE2 sub valoarea de 108.5 V,
dinamicile celor două mingi de foc devin total haotice, până când, la o valoare critică de 73.5 V,
ele se ordonează din nou. Structurile oscilează pe frecvenţe diferite: cea de pe electrodul al cărui
potenţial a fost menţinut constant, cu aproximativ 5 kHz, iar cea de pe electrodul pe care
potenţialul a fost scăzut, cu aproximativ 15 kHz (fig. 2.31: i, j). Modificând în continuare
valoarea potenţialului aplicat pe E2, mingea de foc dispare din faţa lui la o valoare a potenţialului
mai mică decât cea care a condus la apariţia structurii (84.4 V), dovadă a manifestării
fenomenului de histerezis.
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Fig. 2.31: Seriile temporale şi spectrele Fourier de amplitudine corespunzătoare dinamicilor

structurilor complexe de sarcină spaţială care apar în faţa celor doi electrozi, în condiţiile
menţinerii unui potenţial constant pe E1 şi scăderii celui aplicat lui E2.
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Deşi de existenţa dinamicii neliniare se ştia cu mult timp în urmă, importanţa ei într-o
gamă foarte largă de aplicaţii a început recent să fie apreciată. Acest domeniu continuă să se
dezvolte rapid şi să se ramifice în multe direcţii, iar numărul implicaţiilor sale continuă să
crească.
Concluzia generală ce se poate trage este foarte clară: de vreme ce natura este neliniară,
vom avea întotdeauna de-a face cu haosul determinist. Aceasta înseamnă, totuşi, că predicţiile cu
privire la dezvoltarea ulterioară a domeniului haosului determinist sunt la fel de dificile sau la fel
de limitate ca şi predicţiile cu privire la mişcarea haotică însăşi.
Importanţa studiului dinamicii neliniare a fost evidenţiată şi cu aproximativ 100 de ani în
urmă de către J. C. Maxwell, care a făcut o observaţie remarcabilă referitoare la predictibilitatea
evoluţiei sistemelor neliniare (instabile) [53]:
“Dacă, să zicem, aceşti cultivatori ai ştiinţei fizicii de la care publicul inteligent intuieşte
conceptul de fizician … ar fi conduşi, în procesul de elucidare a secretelor ştiinţei, mai degrabă
la studiul singularităţilor şi instabilităţilor decât la cel al continuităţii şi stabilităţii lucrurilor,
avansarea cunoaşterii naturii poate tinde să înlăture aceste prejudecăţi în favoarea
determinismului care pare să se nască din presupunerea că ştiinţa fizicii în viitor este cel mult o
imagine mărită a celei din trecut.”
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III. ORDINE, ORGANIZARE ŞI AUTOORGANIZARE. APLICAŢII

Prezentul capitol studiază fenomenele de autoorganizare din plasmă sub forma straturilor
duble (şi a straturilor duble multiple) necolizionale induse de neliniarităţi. Rezultatele originale
se referă la neliniarităţi în stratul simplu şi la „împachetarea” straturilor simple în straturi duble
precum şi la descrierea autoorganizării şi dinamicii straturilor duble de tip Langmuir prin
fractalizare. Toate acestea s-au realizat atât prin caracterizarea neliniarităţilor utilizând funcţiile
eliptice ale lui Jacobi cât şi prin identificarea tipurilor de bifurcaţii ce au loc în evoluţia
procesului de autoorganizare. Rezultatele au fost publicate în [29].

III.1 GENERALITĂŢI
Se poate spune despre un sistem că este ordonat spaţial dacă elementele sale structurale
sunt dispuse regulat (după o anumită regulă) şi că este ordonat temporal dacă transformările din
interiorul său au loc cu o anumită regularitate. Ordinea este deci o stare a sistemului care
presupune regularitate (spaţială sau temporală) şi reprezintă efectul organizării sau
autoorganizării acestuia.
Organizarea reprezintă procesul de apariţie a ordinii într-un sistem ca urmare a respectării
unei legi prestabilite, prin care sistemul este constrâns din exterior şi ghidat să evolueze pe o
anumită rută şi spre o anumită stare.
Autoorganizarea reprezintă procesul de apariţie spontană a ordinii într-un sistem
complex, ca urmare a interacţiunilor dintre colective de unităţi structurale ale sale, atunci când o
constrângere externă îndepărtează sistemul de echilibrul termodinamic, făcând ca anumiţi
parametri ai sistemului să treacă printr-o valoare critică. Constrângerea externă nu controlează
comportarea sistemului, ci creează posibilitatea manifestării unei dinamici intrinseci, proprii
sistemului şi nu constrângerii.
Fiecare sistem neliniar prezintă o anumită capacitate de autoorganizare, datorită propriilor
lui calităţi intrinseci, fără a suferi influenţe din exterior.
Organizarea este deci legată de determinism şi, prin urmare, de trecutul sistemului. În
studiul sistemelor dinamice, se înţelege prin determinism invarianţa legilor de evoluţie ale unui
sistem la inversiunea temporală. Altfel spus, odată cunoscută starea unui sistem la un moment
dat se poate afla orice stare pe care acesta a avut-o în trecut sau pe care o va avea în viitor. În
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acest caz, constrângerea externă dictează şi controlează sistemul, acesta supunându-se
constrângerii.
Autoorganizarea este legată de nedeterminism şi, deci, de viitorul sistemului, în acest caz
constrângerea nefăcând altceva decât să conducă sistemul departe de echilibrul termodinamic.
Sistemul însă rămâne autonom, alegându-şi singur calea de evoluţie ca urmare a proceselor
colective interne, ceea ce înseamnă că sistemele autoorganizate se adaptează constrângerilor [2,
54].
Fizicianul Hermann Haken a introdus noţiunea de „sinergetică” pentru a defini domeniul
ce se ocupă cu studiul modelelor colective ce rezultă în urma interacţiunilor multiple, cum sunt
cele întâlnite în reacţiile chimice, procesele de formare a cristalelor sau tehnologia laserelor.
Studiul unui sistem autoorganizat se reduce, conform teoriilor existente, la considerarea
unui număr mic de parametri, deoarece doar câteva variabile joacă un rol semnificativ în
tranziţiile sistemului de la o stare dezordonată la una autoorganizată, pe când celelalte variabile
pot fi ignorate, fiind esenţial stabile (având o dinamică relativ lentă), iar pe acele intervale de
timp cât au loc tranziţiile pot fi considerate constante. Acesta este de fapt conţinutul principiului
eliminării adiabatice, numit de Haken şi principiul „sclaviei”, iar întreaga dinamică devine redusdimensională [55].
Manfred Eigen, şi-a axat studiul pe originea vieţii, domeniu în care se întâlnesc
autoorganizarea chimică si evoluţia biologică în timp ce Ilya Prigogine a arătat că sistemele
fizice şi chimice aflate departe de echilibrul termodinamic, tind să se autoorganizeze expulzând
entropie şi, deci, să formeze sisteme disipative.
Ireversibilitatea, ca noţiune legată de direcţia de scurgere a timpului, nu se află în
contradicţie cu legile dinamicii clasice, ci din contră, ea derivă din aceste legi când este atins un
anumit grad de complexitate.
Ideea de evoluţie a fost introdusă în fizică în secolul al XIX-lea odată cu formularea celei
de-a doua legi a termodinamicii, din necesitatea distingerii între procesele „reversibile” şi cele
„ireversibile”. Astfel, a fost introdusă o nouă funcţie, entropia, care creşte ca rezultat al
proceselor ireversibile.
Conform celei de a doua legi a termodinamicii, un sistem izolat va atinge în timp starea
de echilibru termodinamic, stare ce ar corespunde unui maxim al entropiei. În formularea sa cea
mai generală, această lege se aplică deopotrivă situaţiilor de echilibru şi de neechilibru.
Neechilibrul era considerat ca o perturbaţie ce prevenea temporar apariţia de structuri asociate cu
ordinea la echilibru. Situaţia s-a schimbat drastic odată cu descoperirea „relaţiilor reciproce” de
către Onsager, care a confirmat că, cel puţin în vecinătatea stării de echilibru, metodele
termodinamicii pot fi aplicate cu succes şi oferă informaţii utile.
70

Toate acestea au condus la o extindere a termodinamicii clasice, ce ar putea fi numită
„termodinamică liniară de neechilibru” şi care acoperă domeniul situaţiilor în care fluxurile
(ratele) proceselor ireversibile sunt funcţii liniare de forţele termodinamice (de exemplu
temperatură sau gradienţi de concentraţie). O situaţie în care se aplică această termodinamică
liniară de neechilibru este difuzia termică. Când aplicăm un gradient de temperatură unui
amestec de două gaze diferite, observăm o acumulare a uneia dintre componente în apropierea
peretelui fierbinte şi a celeilalte componente în apropierea peretelui rece. În consecinţă, entropia
este în general mai scăzută în acest caz decât în cazul unui amestec uniform. Vom observa mai
târziu că principiul ordinii al lui Boltzmann asociază entropia scăzută cu ordinea şi entropia
crescută cu dezordinea. De aceea, putem întâlni situaţii în care neechilibrul poate fi o sursă de
ordine.
Cu toate acestea, în condiţiile impuse de termodinamica liniară de neechilibru, nu putem
vorbi de formarea unor structuri noi ci mai degrabă de structuri în echilibru modificate de
constrângerile ce ţin sistemul departe de echilibru. Acest fapt a condus la investigarea situaţiilor
în care sistemele se află departe de echilibru şi care pot fi încă descrise într-o oarecare măsură de
variabile termodinamice macroscopice.
În cazul unui proces descris de ecuaţii neliniare care au, în general, mai mult de o soluţie
(chiar şi când se iau în calcul condiţiile iniţiale şi la limită), vom considera soluţia
corespunzătoare condiţiilor de echilibru (ceea ce implică entropie maximă în cazul sistemelor
izolate şi energie liberă minimă pentru sistemele cu volum dat aflate la o temperatură dată).
Vom numi această soluţie „ramura termodinamică”. Să presupunem că variem constrângerile
astfel încât să forţăm sistemul să se îndepărteze din ce în ce mai mult de echilibru. În aceste
condiţii, termodinamica de neechilibru ne poate oferi o condiţie suficientă pentru stabilitatea
ramurii termodinamice. Dacă această condiţie nu este îndeplinită, ramura termodinamică poate
deveni instabilă, iar sistemul poate evolua spre o nouă structură implicând un comportament
coerent. Esenţial este faptul că, dincolo de instabilitatea ramurii termodinamice, putem vorbi de
un nou tip de organizare care leagă comportamentul coerent spaţio-temporal de procesele
dinamice din interiorul sistemului. Numai în cazul în care sunt satisfăcute anumite condiţii de
feed-back ramura termodinamică devine instabilă suficient de departe de echilibru. Noile
structuri ce apar în acest mod sunt radical diferite de „structurile de echilibru” studiate de
termodinamica clasică. Ele pot fi menţinute departe de echilibru numai printr-un aport suficient
de materie şi energie.
În aceste condiţii, a fost introdus termenul de „structuri disipative” pentru a sublinia
diferenţa dintre aceste structuri şi structurile de echilibru. Structurile disipative sunt un exemplu
foarte bun de neechilibru ca sursă de ordine. În plus, mecanismul de formare a structurilor
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disipative vine în contradicţie cu cel al structurilor de echilibru bazat pe principiul de ordine al
lui Boltzmann.
Principiul ordinii al lui Boltzmann afirmă faptul că entropia este o măsură a dezordinii,
iar legea de creştere a entropiei reprezintă de fapt o lege de creştere a dezorganizării. Din punct
de vedere cantitativ, Boltzmann a legat entropia de „numărul de complexoni” P prin relaţia:

S = k B log P
unde k B este constanta universală a lui Boltzmann. Această relaţie arată că echilibrul
termodinamic al unui sistem izolat ( Smax ) corespunde unei situaţii în care numărul de
complexoni este maxim. Aceste consideraţii se pot aplica şi în cazul sistemelor închise (care
schimbă energie cu mediul înconjurător, dar nu şi materie) aflate la o temperatură dată. Situaţia
este similară, cu excepţia faptului că, în locul entropiei S , trebuie să luăm în calcul energia
liberă F definită prin:
F = E − TS

unde E este energia sistemului, iar T este temperatura absolută (în Kelvin). La echilibru,
energia liberă atinge valoarea minimă.
Structura ecuaţiei anterioare sugerează o competiţie între energia E şi entropia S . La
temperaturi scăzute, termenul al doilea devine neglijabil, iar condiţia de minim pentru F impune
structuri corespunzătoare unei energii minime şi, în general, unei entropii scăzute. Odată cu
creşterea temperaturii, sistemul se deplasează spre structuri cu entropie din ce în ce mai mare.
Experimentele confirmă aceste predicţii, deoarece la temperaturi scăzute găsim starea
solidă caracterizată prin structuri ordonate de entropie scăzută, în timp ce la temperaturi mai
înalte găsim starea gazoasă caracterizată printr-o valoare crescută a entropiei. Putem deci
concluziona că structurile de echilibru sunt dominate de principiul ordinii al lui Boltzmann.
Principiul lui Boltzmann nu se poate aplica însă structurilor disipative. Caracteristic
acestora este un nou tip de ordine, ce corespunde în principal unei fluctuaţii macroscopice
stabilizate prin schimburi de energie cu mediul înconjurător. Vom numi aceasta „ordine prin
fluctuaţii”, pentru a o diferenţia de principiul de ordine al lui Boltzmann.
Prin urmare, sistemele fizice şi chimice aflate departe de echilibrul termodinamic şi care
implică procese de feed-back neliniar, tind să se autoorganizeze expulzând entropie şi, deci, să
formeze sisteme disipative. Unele fenomene neaşteptate, cum ar fi apariţia spontană a unor
structuri spaţiale, generarea unor „explozii” de activitate chimică şi abilitatea de a stoca
informaţii prin intermediul unui fel de memorie primitivă apar ca simple consecinţe ale unor
schimbări minore fie ale parametrilor fizico-chimici ai sistemului, fie ale dimensiunii domeniului
sau condiţiilor la limită [56].
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În domeniul fizicii, autoorganizarea apare sub forma unor structuri spaţio-temporale noi,
coerente, generate în urma variaţiei parametrilor de control proprii sistemului studiat. Parametrii
de control reprezintă o măsură a schimbului energetic dintre sistem şi mediul înconjurător.
Stările corespunzătoare trecerii de la un nivel de organizare la altul se numesc stări critice, iar
parametrii de control corespunzători se numesc parametri critici.
Manifestând o sensibilitate pronunţată la condiţiile iniţiale, structurile spaţio-temporale
pot deveni instabile în urma apariţiei unor mici fluctuaţii ce modifică uşor mecanismul
interacţiunii dintre variabilele sistemului. Reacţia la apariţia acestor instabilităţi constă în
generarea unei ordini globale, sistemul acţionând ca un tot unitar. Această comportare globală
modifică însăşi semnificaţia spaţiului şi timpului. De aceea, cei mai mulţi fizicieni utilizează un
concept simplificat ce presupune că timpul este omogen, iar spaţiul – omogen şi izotrop. În
aceste condiţii, nici translaţiile spaţio-temporale şi nici rotaţiile nu pot avea vreo influenţă asupra
cursului evenimentelor fizice.
Existenţa structurilor disipative schimbă total principiile prezentate anterior. Spaţiul îşi
pierde omogenitatea şi izotropia în urma transformărilor de translaţie şi rotaţie care modifică
proprietăţile geometrice specifice sistemelor fizice disipative. Timpul, de asemenea, nu se mai
scurge uniform, translaţiile temporale putând influenţa puternic evenimentele fizice. Apare astfel
conceptul de ireversibilitate. Departe de echilibru, procesele ireversibile pot conduce la apariţia
unei activităţi coerente a materiei (sub forma structurilor disipative), impunând abordarea unui
alt mod de a privi sistemul pe care îl definim. Dacă la echilibru şi în vecinătatea stării de
echilibru starea sistemului era, pentru intervale suficient de mari, determinată în întregime de
condiţiile la limită, dincolo de acestea va trebui să admitem că sistemul prezintă o anumită
autonomie, fapt care ne permite să privim structurile apărute departe de echilibru din perspectiva
autoorganizării [54].
În funcţie de modalitatea prin care se furnizează energie sistemului complex, Tetsuya
Sato distinge două căi de a ajunge la formarea structurilor autoorganizate:
1)

Autoorganizarea intermitentă
Dacă sistemul complex primeşte energie în mod gradual şi continuu, evoluţia acestuia va

fi puternic dependentă de neliniaritatea sistemului şi, de asemenea, influenţată de schimbul de
informaţie dintre sistem şi mediul înconjurător. Sistemul evoluează spre o stare critică de
energie mare, aflată departe de echilibrul termodinamic. Odată ajuns în această stare critică,
datorită fluctuaţiilor aleatoare, în sistem apar în mod intermitent structuri ordonate, iar energia sa
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variază în mod neregulat între maximul şi minimul local (sau global) din vecinătatea stării
critice.
2)

Autoorganizarea în cascadă
Când energia furnizată sistemului cu scopul de a-l aduce într-o stare cu energie mare

aflată departe de echilibrul termodinamic (stare tensionată), este „pompată” brusc, decuplându-se
apoi sistemul de la sursa externă de energie, dinamica sistemului va fi una de relaxare spre o
stare autoorganizată stabilă (stare în care este realizat echilibrul mecanic). Pomparea energiei
trebuie sa se facă însă destul de rapid, astfel încât sistemul să nu sufere vreo instabilitate în
cursul evoluţiei spre starea iniţială tensionată. Cu alte cuvinte, timpul de pompare a energiei
trebuie să fie mai mic decât timpul de răspuns dinamic al sistemului, în acest fel sistemul
percepând furnizarea energiei ca pe un proces instantaneu [2, 57].

III.2 AUTOORGANIZAREA CRITICĂ
Autoorganizarea critică se bazează pe ideea că un comportament complex se poate
dezvolta spontan în anumite sisteme cu un număr mare de componente a căror dinamică variază
brusc. Termenul de autoorganizare a fost folosit timp îndelungat pentru a descrie abilitatea unor
sisteme aflate departe de echilibrul termodinamic de a forma structuri fără a fi controlate sau
manipulate din exterior.
Înţelegem prin criticalitate punctul în care un sistem îşi schimbă radical comportamentul
sau structura, această noţiune fiind de obicei asociată tranziţiilor de fază. De exemplu, când
temperatura sistemului devine exact egală cu temperatura la care are loc tranziţia, perturbaţia
locală se va propaga în întreg sistemul. Pentru orice alte valori ale temperaturii sistemul se
perturbă local, influenţa perturbaţiei manifestându-se numai în imediata vecinătate. Sistemul
devine critic în sensul în care toate componentele sistemului se influenţează reciproc [58, 59].
Bak, Tang şi Wiesenfeld au sugerat că şi alte sisteme se pot comporta asemenea celor
termodinamice aflate la temperatura corespunzătoare tranziţiei de fază. Mai mult, aceste sisteme
dinamice se vor îndrepta „singure” către stări caracterizate de corelaţii algebrice, spre deosebire
de sistemele aflate în echilibru termodinamic în cazul cărora „acordarea” este o necesitate.
Pentru ca un sistem să evolueze spre o stare dinamică autoorganizată critic este necesar să
aibă loc o separare a scalelor de timp: procesul legat de comandarea externă a sistemului trebuie
să fie mult mai lent decât procesele interne de relaxare. Cel mai intuitiv exemplu în acest sens îl
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reprezintă cutremurele de pământ: tensiunile din scoarţa terestră se acumulează în intervale de
timp de ordinul anilor, iar eliberarea lor durează numai câteva secunde sau minute.
Separarea scalelor de timp este corelată cu existenţa „pragurilor” şi a metastabilităţii.
Numai existenţa unor procese cu prag poate asigura separarea scalelor temporale. Urmărind
exemplul anterior (cel al cutremurelor de pământ), în timpul fazei de acumulare a tensiunilor în
scoarţa terestră energia este gradat stocată. Această energie este apoi eliberată aproape
instantaneu în momentul în care se atinge o valoare critică (de prag) [58].
Studiind procese din natură cum ar fi avalanşele sau cutremurele de pământ, Per Bak a
arătat că multe sisteme complexe pot evolua spontan până la limita critică dintre ordine
(stabilitate) şi haos, unde amplitudinea perturbaţiilor se supune unei legi putere [56].
Legea putere:

f ( x) = x α
are proprietatea că

f ( k x)
= kα
f ( x)
şi deci nu depinde de x. În acest sens legile putere nu au o scară caracteristică, adică manifestă
invarianţă la scară. Efectele invarianţei de scară sunt, în percepţia lui Bak, spectrele de tip 1 f α
şi fractalii [2].
Putem spune, deci, că avem o lege putere dacă reprezentăm grafic logaritmul numărului
de evenimente în care o anumită valoare a unei proprietăţi este întâlnită în funcţie de logaritmul
acelei valori şi rezultatul este o linie dreaptă. În esenţă, acest lucru s-ar traduce prin faptul că
rezultatele sunt distribuite astfel încât, cu cât este mai mare efectul, cu atât este mai mică
frecvenţa apariţiei lui. Un bun exemplu în acest sens ar fi activitatea seismică, unde se observă
manifestarea multor cutremure mici, cele de magnitudine mare fiind rar întâlnite. Pe astfel de
legi se bazează scala Richter [32].
Prin urmare, starea unui sistem este autoorganizată critic dacă sistemul este adus într-o
stare critică (ce manifestă invarianţă de scară), aflată departe de echilibrul termodinamic, statistic
staţionară, în urma unor procese de autoorganizare. Starea este autoorganizată deoarece este
complet insensibilă la condiţiile iniţiale şi este critică deoarece nu are scări spaţiale sau
temporale caracteristice. Invarianţa de scară se referă la faptul că atractorul ce descrie starea
autoorganizată critic este unul straniu (are dimensiune fractală).
În concluzie, ca un sistem să poată manifesta autoorganizare critică, el trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-

să fie deschis;

-

să aibă un număr mare de unităţi structurale;
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-

să fie lent îndepărtat de echilibru (mai lent decât timpii caracteristici ai proceselor

de relaxare internă);
-

să existe procese de prag, care asigură separarea scărilor temporale şi spaţiale,

precum şi stări metastabile [2].

III.3 AUTOORGANIZAREA ÎN PLASMĂ
Manifestări ale fenomenului de autoorganizare s-au întâlnit în numeroase domenii cum ar
fi cibernetica [34, 60] termodinamica [56], biologia [61, 62], matematica [63], chimia [64, 65] şi
sociologia [66, 67]. În ceea ce priveşte domeniul fizicii, s-a observat în repetate rânduri că
plasma poate manifesta un comportament foarte complex, care include dinamica la scale
multiple, emergenţa şi autoorganizarea, tranziţiile de fază, turbulenţa şi haosul spaţio-temporal.
Într-un sistem având o infinitate de grade de libertate, a doua lege a termodinamicii (legea
creşterii entropiei) a fost interpretată ca o degradare a energiei. Mai recent, datorită dezvoltării
teoriei informaţiei, ea a primit o nouă interpretare pe baza degradării stării de coerenţă (tradusă
printr-o creştere a dezordinii). Chiar şi într-un sistem cu o infinitate de grade de libertate (sistem
Hamiltonian infinit dimensional), dacă evoluţia temporală este descrisă de o ecuaţie cu derivate
parţiale liniară, aceasta va fi perfect integrabilă cu ajutorul transformatei Fourier, iar evoluţia
temporală va deveni perfect predictibilă, neînregistrându-se nici o schimbare în entropia
sistemului. În consecinţă, s-a stabilit că neliniaritatea sistemului este răspunzătoare de creşterea
entropiei. S-a arătat, însă, că neliniaritatea este răspunzătoare şi de formarea de structuri
ordonate. S-a descoperit faptul că o clasă largă de ecuaţii de evoluţie neliniare cu structură
Hamiltoniană este perfect integrabilă, iar comportamentul temporal asimptotic poate fi descris de
un set de unde neliniare, stabile, localizate (numite solitoni) şi de un set de unde liniare
dispersive. Un exemplu de apariţie a structurilor ordonate în sisteme neliniare îl reprezintă
generarea de solitoni optici în fibre dielectrice şi formarea unui flux zonal în plasme cilindrice,
magnetizate. Solitonii optici au un rol foarte important în transferurile de informaţii cu viteză
ultra-înaltă pe distanţe inter-continentale, în timp ce generarea de fluxuri zonale ar putea controla
pierderile de plasmă prin inhibarea transportului turbulent de particule spre pereţii incintelor
[68].
Există numeroase dovezi cum că anumite sisteme turbulente constrânse din exterior
evoluează către stări ce manifestă ordine la scară largă. Acestea includ plasmele stelare, evoluţia
solitonilor în sisteme optice şi fluide, fascicule de electroni şi magnetofluide bi- sau tridimensionale cum este cazul plasmelor de fuziune. În toate cazurile enumerate, o cantitate fizică
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devine ordonată la scară mare în timp ce altă cantitate fizică devine dezordonată la scară mică
având ca efect creşterea entropiei. Astfel pot apărea structuri ordonate. În cele mai multe cazuri,
structurile detaliate ale acestor stări ordonate prezintă o robusteţe remarcabilă, în sensul că ele
rămân relativ invariante, iar proprietăţile lor sunt independente de modul în care s-a format
sistemul.
Procesul prin care o plasmă aflată iniţial într-o stare instabilă atinge o stare stabilă de
energie minimă se numeşte „proces de relaxare a plasmei” şi este un exemplu concludent de
autoorganizare. De exemplu, plasmele magnetizate se relaxează spre starea de energie minimă
sub constrângerea topologică a câmpurilor magnetice.
Autoorganizarea este unul din procesele principale care au loc în plasmele turbulente de
fuziune. Modul în care se realizează cuplajul dintre câmpul magnetic şi plasmă (sau alt fluid
conductor) este un subiect de interes în acest domeniu. La schimbarea condiţiilor externe, se
excită în mod natural o varietate de instabilităţi cu diferite niveluri de amplitudine care
influenţează coeficienţii de transport. Acest lucru îi permite plasmei să îşi stabilească cel mai
stabil profil de energie, adică un profil de presiune self-consistent. Un alt exemplu este cel al
rotaţiilor toroidale şi poloidale spontane observate în plasmele de fuziune. Autoorganizarea se
manifestă în toate regiunile plasmei, exceptând zonele în care turbulenţa este suprimată [69, 70].
Numeroase lucrări s-au publicat şi pe tema autoorganizării şi formării de structuri în
plasme la presiune scăzută [71, 72]. Astfel de fenomene au fost înregistrate în EMD (Electrode
Microwave Discharge). A fost denumită EMD descărcarea ce are loc când plasma se aprinde în
vecinătatea vârfului electrodului/antenei, iar structura luminoasă de plasmă nou formată are
dimensiuni mai mici decât cele ale camerei de descărcare. Interesul crescut în ceea ce priveşte
EMD se datorează câtorva dintre caracteristicile sale distinctive: puterea necesară menţinerii
descărcării este extrem de mică (1 – 2 W), gama de presiuni la care se poate lucra este largă, se
pot genera structuri de plasmă compacte, iar plasma se poate genera în orice punct ales din
incintă, având suprafaţa controlată de forma electrodului utilizat. EMD oferă posibilitatea de a
studia şi realiza procese chimice în plasmă, de a intensifica procesele fizico-chimice în stare
gazoasă (incluzând procesul de ardere) şi de a studia interacţiunea plasmei cu solidele [73].
Progrese experimentale recente au fost făcute în studiul formării câmpurilor magnetice la
scară largă, induse şi amplificate de mişcarea fluidelor. În acest sens, s-a analizat procesul de
generare a unui câmp magnetic utilizând un flux puternic turbulent de sodiu lichid [74].
Teoria dinamului propune un mecanism prin care un corp celest (planetă sau stea)
generează un câmp magnetic şi descrie procesul prin care un fluid conductor, rotativ şi convectiv
poate menţine acest câmp magnetic la o scară foarte mare de timp. De exemplu, în cazul Terrei,
fluidul conductor este fierul lichid din stratul exterior, iar în cazul Soarelui fluidul conductor este
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reprezentat de gazul ionizat din tahoclină (stratul de trecere dintre două regiuni distincte de
rotaţie: rotaţia diferenţială a învelişului solar şi rotaţia uniformă a interiorului radiativ al
astrului). Una dintre cele mai interesante caracteristici ale magnetismului solar este
comportamentul spaţial şi temporal la scale multiple. Observaţii de înaltă rezoluţie au revelat că,
la scară mică, câmpul magnetic la suprafaţa Soarelui este puternic structurat şi constă din mici
elemente magnetice cu evoluţie foarte rapidă. Aceste elemente formează regiuni active şi pete
solare care par a fi distribuite aleator. În acelaşi timp, câmpurile magnetice solare prezintă un
grad remarcabil de organizare la scală globală (diagrama „fluture”). La scale diferite,
mecanismele formării de structuri organizate auto-menţinute în plasmele de laborator sunt
similare mecanismelor de autoorganizare din plasmele stelare [75, 76].
Recent, s-a observat că plasmele prăfoase manifestă autoorganizare datorită cuplării
puternice de tip coulombian. S. Adachi şi colaboratorii săi au dezvoltat un model teoretic
unidimensional care încearcă să explice mecanismul de autoorganizare al particulelor din
plasmă. Modelul exprimă diferenţa dintre valorile energiei libere Gibbs înainte şi după
manifestarea fenomenului de autoorganizare. S-a constatat că ΔG prezintă un minim în cazul
particulelor de raze mici. Pe de altă parte, în cazul particulelor cu raze mai mari, ΔG nu
înregistrează nici un minim. Aceste rezultate indică faptul că mecanismul de autoorganizare se
schimbă gradat, pe măsură ce raza particulelor din plasmă creşte [77].
Descărcarea cu barieră dielectrică (DBD) este un alt exemplu de manifestare a
autoorganizării în plasmă. La presiune atmosferică, DBD constă, în principal, din filamente de
plasmă tranzitorii şi aflate în neechilibru (care se mai numesc şi microdescărcări). Chirokov a
studiat distribuţia spaţială bidimensională a microdescărcărilor în DBD la presiune atmosferică
atât din punct de vedere experimental cât şi teoretic. El a arătat că, în anumite condiţii,
filamentele de curent nu „lovesc” la întâmplare, iar microdescărcările pe care ele le produc se
auto-aranjează sub forma unor pattern-uri filamentare regulate [78]. În acelaşi tip de descărcare,
Guikema a observat trei tipuri de pattern-uri periodice care se formează spontan într-un sistem
unidimensional [79], în timp ce Celestin şi colaboratorii săi au observat un comportament
colectiv al filamentelor de plasmă din bariera de gaz şi au arătat cum sarcina superficială depusă
pe placa dielectrică modifică organizarea spaţială a microdescărcărilor [80].
Investigarea structurilor autoorganizate din plasmă are o deosebită importanţă în
îmbunătăţirea metodelor de confinare a plasmei cu aplicaţii în fuziune, în studiul plasmelor nonneutre, în evoluţia magnetosferei şi în astrofizica (incluzând fenomenele care au loc în plasma
solară).
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III.4 APLICAŢII. PĂTURA DE SARCINĂ SPAŢIALĂ
III.4.1 FORMAREA PĂTURII DE SARCINĂ SPAŢIALĂ LA INTERFAŢA UNUI ELECTROD
FLOTANT CU PLASMA. ECUAŢIA PĂTURII DE SARCINĂ SPAŢIALĂ. CRITERIUL BOHM

Când într-o plasmă iniţial omogenă se introduce un electrod metalic izolat electric
(flotant), în plasmă are loc un fenomen tranzitoriu la o scală de timp egală cu inversul frecvenţei
proprii de oscilaţie a electronilor, ν e , după care se ajunge la o stare de echilibru în care
electrodul se încarcă la un potenţial negativ faţă de plasmă. Acest lucru se întâmplă deoarece, la
momentul iniţial, pe suprafaţa electrodului ajung, datorită mişcării termice, un număr mai mare
de electroni decât de ioni pozitivi (se consideră că suprafaţa electrodului nu poate emite particule
spre plasmă). Astfel, suprafaţa electrodului metalic se încarcă la un potenţial negativ faţă de
plasmă, V f < 0 , numit potenţial flotant, astfel încât cea mai mare parte din electronii care vin

dinspre plasmă spre electrod, mai exact cei cu energia cinetică mai mică decât e V f , să fie
respinşi. În acest fel se ajunge în situaţia în care pe electrodul flotant ajung în medie numere
egale de electroni şi ioni, curentul electric net prin acesta fiind nul, fapt impus de izolarea sa
electrică şi de echilibrul electrostatic.
Datorită încărcării negative a electrodului, plasma din imediata vecinătate a suprafeţei
acestuia este perturbată deoarece electronii sunt respinşi în timp ce ionii sunt atraşi, fapt care
duce la formarea unei pături de sarcină spaţială pozitivă în care există o cădere de potenţial egală
cu V f . O estimare teoretică a potenţialului flotant se poate face folosind câteva ipoteze
simplificatoare:
- considerăm plasma ca un amestec de 3 gaze: electroni, ioni şi neutri; admitem că fiecare
sort de particule se află în echilibru termodinamic astfel încât distribuţia particulelor după viteze
este de tip Maxwell;
- ciocnirile dintre particulele încărcate şi atomi se pot neglija, adică grosimea stratului de
sarcină spaţială, d , este mai mică decât drumul liber mediu pentru ciocnirile electron-atom sau
ion-atom: d

λen , d

λin ;

- particulele încărcate care ajung pe electrod în numere egale, se recombină formând
atomi neutri.
Să considerăm suprafaţa Σ care separă plasma neperturbată de regiunea de sarcină
spaţială (vezi fig. 3.1).

79

Fig. 3.1: Formarea sarcinii spaţiale pozitive în faţa unui electrod flotant

La nivelul acestei suprafeţe, distribuţiile după vitezele pe axa Ox a electronilor şi ionilor
sunt de forma celor prezentate în figura 3.2: a.

Fig. 3.2: Reprezentarea schematică a funcţiilor de distribuţie după viteze a electronilor şi ionilor

la nivelul suprafeţelor a) Σ şi b) S (vitezele ionilor şi electronilor sunt reprezentate la scale
diferite).
Electronii care intră dinspre plasmă prin suprafaţa Σ formează ramura pozitivă a funcţiei de
distribuţie fex ( vx ) , iar electronii care au intrat prin suprafaţa Σ cu energii cinetice mai mici
decât eV f sunt întorşi spre plasmă şi formează ramura ei negativă. Astfel, fex ( vx ) la nivelul
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(

suprafeţei Σ este trunchiată pentru viteze vx ≤ −vxf unde vxf = 2e V f

me

)

12

. Electronii care

au la nivelul suprafeţei Σ viteze vx > vxf ajung pe suprafaţa electrodului, unde se recombină cu
ionii pozitivi şi nu se mai regăsesc în ramura negativă a funcţiei fex ( vx ) . Ionii au la nivelul
suprafeţei Σ o distribuţie semi-Maxwell, fi ( v x ) pentru vx > 0 , deoarece toţi ionii care
traversează suprafaţa Σ dinspre plasmă ajung pe electrod unde se recombină cu electronii, astfel
încât, la nivelul suprafeţei Σ ionii cu vx < 0 lipsesc.
La nivelul suprafeţei S a electrodului ajung electroni şi ioni ale căror distribuţii după
viteze sunt reprezentate în figura 3.2: b. Distribuţia electronilor, fe′ ( vx ) , este dată de partea
dinspre viteze mari ( vx > vxf ) a funcţiei de distribuţie din plasma neperturbată, deplasată în
originea axei vitezelor datorită decelerării în stratul de sarcină spaţială. Distribuţia ionilor,

(

fi′( v x ) , este distribuţia de la nivelul suprafeţei Σ deplasată cu viteza 2e V f

mi

)

12

datorită

accelerării ionilor în stratul de sarcină spaţială. Distribuţiile electronilor ilustrate în figurile 3.2:
a, b presupun o distribuţie de tip Boltzmann a electronilor în câmpul electric retardant pentru
electroni al sarcinii spaţiale, fapt care implică următoarea relaţie între densităţile de curent
electronic je şi j0e prin suprafeţele Σ şi respectiv S :

je = j0e e

eV f k BTe

(3.1)

unde
∞

je =

f0 x ( vex ) vex d vex

(3.2)

∫ f0 x ( vex )vex d vex

(3.3)

∫

vf

şi
∞

j0e =

0

Stratul de sarcină spaţială are ca efect diminuarea densităţii de curent electronic din plasmă cu
factorul Boltzmann e

eV f k BTe

, în timp ce densitatea curentului ionic rămâne constantă, ji = ji 0 ,

deoarece toţi ionii care trec prin suprafaţa Σ ajung la suprafaţa electrodului. Deoarece electrodul
este flotant, la echilibru, densitatea totală de curent electric care circulă din plasmă spre electrod
trebuie să fie nulă:

j = je + ji = 0
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(3.4)

Înlocuind în ecuaţia (3.4) expresiile corespunzătoare lui je şi ji precum şi expresiile densităţilor
de curent datorate mişcării termice a electronilor şi respectiv ionilor:

k BTe
1
j0e = − ene ve = −ene
4
2π me

(3.5)

k BTi
1
j0i = eni vi = eni
4
2π mi

(3.6)

obţinem:

e

− eV f k BTe

⎛m
=⎜ i
⎝ me

1

Te ⎞ 2
⎟
Ti ⎠

(3.7)

Din relaţia (3.7) rezultă următoarea expresie pentru potenţialul flotant:

k T ⎛m T ⎞
V f = − B e ln ⎜ i e ⎟
2e
⎝ me Ti ⎠

(3.8)

Expresia (3.8) arată că potenţialul flotant este determinat de energia termică a electronilor, k BTe ,
până la un factor supraunitar egal cu logaritmul natural al raportului vitezelor termice ale
electronilor şi ionilor, 0.5ln ( miTe meTi ) .
Relaţia (3.8) este obţinută în condiţiile unui model foarte restrictiv al sistemului plasmăelectrod. În realitate, funcţiile de distribuţie ale electronilor şi ionilor nu sunt maxwelliene, iar
valoarea potenţialului flotant depinde foarte mult de forma funcţiei de distribuţie a electronilor în
partea ei energetică. De exemplu, prezenţa unui grup de electroni energetici în „coada” funcţiei
de distribuţie sau prezenţa unui fascicul de electroni rapizi, poate mări mult valoarea
potenţialului flotant. În acelaşi timp, proprietăţile suprafeţei corpului solid flotant din plasmă pot
influenţa valoarea potenţialului flotant. Dacă suprafaţa are un coeficient mare de emisie
secundară a electronilor, atunci, datorită bombardamentului ionic, aceasta poate emite electroni,
fapt ce poate duce la micşorarea valorii potenţialului flotant. Un asemenea efect de micşorare
până la anulare a potenţialului flotant se poate obţine dacă se încălzeşte electrodul flotant până la
termoemisie electronică, astfel încât curentul electric net care curge dinspre plasmă spre electrod
să fie compensat de curentul electronic de termoemisie.
Straturile de sarcină spaţială constituie o problemă frecvent întâlnită în dispozitivele cu
plasmă datorită volumului finit al acestora. În mod obişnuit, la pereţii vasului ce conţine plasma
se formează straturi de sarcină spaţială pozitivă (dacă difuzia spre pereţi a electronilor este mai
rapidă decât cea a ionilor). De asemenea, pături de sarcină spaţială se formează în vecinătatea
electrozilor care drenează un curent electric din plasmă (anodul şi catodul unei descărcări, sau
alţi electrozi polarizaţi introduşi în plasmă).
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Un electrod introdus în plasmă se poate polariza faţă de aceasta prin conectarea sa cu
ajutorul unei surse de curent la o altă regiune a plasmei. Prin circuitul electric astfel realizat (vezi
figura 3.3) se va stabili un curent electric, iar căderea de potenţial în pătura de sarcină spaţială ca
şi grosimea acesteia pot fi modificate.

Fig. 3.3: Schema electrică a circuitului de polarizare a unui electrod în raport cu plasma

Este de aşteptat ca grosimea păturii de sarcină spaţială să crească odată cu mărirea
diferenţei de potenţial dintre plasmă şi electrod. Dacă electrodul se polarizează astfel încât
potenţialul său, Ve , să fie egal cu potenţialul plasmei, V p , pătura de sarcină spaţială dispare,
plasma fiind perturbată în acest caz numai datorită curentului electric net de densitate

j0e + j0i ≠ 0 ce curge dinspre plasmă spre electrod.
Dacă electrodul este polarizat negativ faţă de plasmă la un potenţial Ve

V f , majoritatea

electronilor care vin dinspre plasmă spre electrod vor fi respinşi în câmpul electric al sarcinii
spaţiale pozitive formate la interfaţa plasmă-electrod. Această situaţie corespunde cazului în care
energia termică a electronilor este neglijabilă în comparaţie cu energia potenţială a acestora în
câmpul electric din vecinătatea electrodului ( k BTe

eVe ). Curentul electronic spre electrod se

poate deci neglija astfel încât curentul total drenat de acesta din plasmă poate fi aproximat de
curentul ionic (vezi figura 3.4).
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Fig. 3.4: Reprezentarea schematică a variaţiei monotone a potenţialului electric în stratul simplu

de sarcină spaţială
În acest caz, între electrod şi plasmă se formează un strat de sarcină spaţială pozitivă, în
care electronii sunt frânaţi şi întorşi în plasmă, iar ionii sunt acceleraţi. Vom considera plasma
neperturbată omogenă, izotropă, simplă, nemagnetizată şi puternic ionizată în absenţa câmpului
electric. De asemenea, considerăm că potenţialul electric al plasmei neperturbate este nul,
V ( x ) ≈ 0 pentru x ≤ 0 şi, mai mult, vom admite că acesta descreşte monoton în stratul de

sarcină spaţială până la valoarea Ve . În figura 3.4 este reprezentat schematic electrodul polarizat
negativ faţă de plasmă şi stratul de sarcină spaţială cu o distribuţie monotonă de potenţial.
Problema se tratează unidimensional, aproximaţie valabilă dacă grosimea stratului de sarcină
spaţială este mult mai mică decât dimensiunea caracteristică a electrodului. Originea axei Ox se
alege în planul Σ care separă în mod convenţional plasma neperturbată de sarcina spaţială (fig.
3.4). Agitaţia termică a ionilor se neglijează ( Ti ≈ 0 ) şi se presupune că aceştia intră în strat (în
planul Σ ) cu viteza finită u0 = u ( 0 ) orientată de-a lungul axei Ox spre electrod. Considerând
situaţia în care putem neglija ciocnirile (drumul liber mediu al electronilor şi ionilor este mai
mare decât grosimea stratului de sarcină spaţială), mişcarea ionilor în strat poate fi descrisă de
ecuaţia de conservare a energiei totale ca sumă a energiilor cinetică şi potenţială:
mi u02 mi u 2
=
+ eV ( x )
2
2
de unde rezultă distribuţia u ( x ) a vitezei ionilor în strat:
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(3.9)

1

⎡
2eV ( x ) ⎤ 2
u ( x ) = ⎢u02 −
⎥
mi ⎦
⎣

(3.10)

Folosind relaţia (3.10) în ecuaţia de continuitate pentru densitatea ionilor:
n0u0 = ni u ( x )

(3.11)

obţinem:
⎡ 2eV ( x ) ⎤
ni ( x ) = n0 ⎢1 −
⎥
mi u02 ⎦⎥
⎣⎢

−1

2

(3.12)

unde n0 este densitatea plasmei neperturbate, iar ni este densitatea ionilor în strat.
În stare staţionară, densitatea electronilor în strat, ne ( x ) , se supune unei distribuţii
Boltzmann:

ne ( x ) = n0 eeV ( x ) k BTe

(3.13)

unde Te este temperatura electronilor.
Comportarea potenţialului V ( x ) în strat este descrisă de ecuaţia Poisson:

d 2V
dx 2

=−

e [ ni ( x) − ne ( x)]

(3.14)

ε0

unde ε 0 este permitivitatea electrică a vidului. Folosind expresiile densităţilor de ioni şi electroni
în strat obţinem următoarea ecuaţie diferenţială neliniară, a cărei soluţie dă distribuţia
potenţialului electric, V ( x ) , în strat:

⎡
−1 ⎤
en0 ⎢ eV k BTe ⎛
2eV ⎞ 2 ⎥
e
=
− ⎜1 −
⎟
⎥
⎜ m u2 ⎟
ε0 ⎢
dx 2
i 0 ⎠
⎝
⎢
⎥
⎣
⎦

d 2V

(3.15)

Este convenabil ca în locul variabilelor V ( x ) , x şi u0 să se folosească variabilele reduse la
mărimi

specifice

(

λD = ε 0 k BTe n0e2

plasmei,

)

12

respectiv

potenţialul

termic
12

şi viteza ionoacustică cs = ( k BTe mi )

k BTe e ,

lungimea

Debye,

. Astfel se introduc variabilele

adimensionale:
Φ=−

eV
k BTe

(3.16)
1

⎛ n e2 ⎞ 2
= x⎜ 0
ξ=
⎟
⎜ ε 0 k BTe ⎟
λD
⎝
⎠
x
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(3.17)

1

⎛ m ⎞ 2
u
M = 0 = u0 ⎜ i ⎟
cs
⎝ k BTe ⎠

(3.18)

Cu aceste variabile, ecuaţia (3.15) devine:

d 2Φ

2Φ ⎞
⎛
= 1+
⎟
2 ⎜
dξ
⎝ M2 ⎠

−1

2

− e−Φ

(3.19)

Ecuaţia (3.19) este o ecuaţie diferenţială neliniară care este greu de rezolvat chiar şi prin metode
numerice. Soluţii analitice pot fi găsite numai în cazul în care se folosesc aproximaţii asimptotice
care conduc la liniarizarea termenilor din membrul drept al ecuaţiei. Aceste aproximaţii se referă
la regiunea de tranziţie de la plasma neperturbată la sarcina spaţială, unde Φ
din vecinătatea electrodului, unde Φ

1 , şi la regiunea

1.

O analiză a ecuaţiei (3.14) în aproximaţia Φ

1 ne va conduce la o concluzie importantă

privind mărimea vitezei u0 . În regiunea pentru care Φ

1 , energia potenţială a sarcinilor

electrice în câmpul electric al sarcinii spaţiale este mică în raport cu energia corespunzătoare
agitaţiei termice ( eV

k BTe ). De asemenea termenul Φ M 2

1 , deoarece numărul lui Mach

trebuie să fie de ordinul unităţii, energia cinetică cu care ionii intră în sarcina spaţială putând fi
de ordinul energiei termice a electronilor din plasmă, mi u02 2 ≈ k BTe 2 . În aceste condiţii,
termenii din membrul drept al ecuaţiei (3.19) se pot liniariza după cum urmează:
2Φ ⎞
⎛
⎜1 + 2 ⎟
⎝ M ⎠

−1

2

≅ 1−

Φ
M2

+ ...

(3.20)

1

(3.21)

şi
e −Φ ≅ 1 − Φ + ... , Φ

Folosind aproximaţiile (3.20) şi (3.21), ecuaţia (3.19) devine:
d 2Φ
dξ

2

1 ⎞
⎛
= ⎜1 −
⎟Φ
⎝ M2 ⎠

(3.22)

Se observă că această ecuaţie diferenţială de ordinul II este de tipul ecuaţiei oscilatorului
armonic, cu variabile spaţiale.

(

)

Când parametrul k = 1 − 1 M 2 < 0 , corespunzător condiţiei M < 1 , ecuaţia (22) admite
o soluţie armonică de forma:
Φ = Φ 0 sin ( kξ + χ 0 )

(3.23)

unde Φ 0 şi χ 0 sunt constante de integrare. O asemenea distribuţie de potenţial se obţine în
ipoteza formării unui şir de straturi de sarcini spaţiale ale căror semne variază alternativ (vezi
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figura 3.5). Conform ecuaţiei lui Poisson, semnul sarcinii spaţiale din strat este opus semnului
derivatei a 2-a a potenţialului.

Fig. 3.5: Distribuţia potenţialului electric în stratul multiplu de sarcini spaţiale în cazul M < 1 .

Densitatea de sarcină electrică în strat, ρ , are şi ea o distribuţie descrisă de o funcţie armonică.
Rezultă că regiunile pentru care graficul funcţiei Φ este concav ( Φ ′′ > 0 ) corespund
păturilor de sarcină spaţială negativă ( ρ < 0 ), iar cele pentru care graficul este convex ( Φ ′′ < 0 )
corespund păturilor de sarcină spaţială pozitivă ( ρ > 0 ).

(

)

În cazul în care parametrul k = 1 − 1 M 2 > 0 , respectiv M > 1 , ecuaţia (3.19) admite o
soluţie monoton descrescătoare de forma unei exponenţiale. Criteriul de formare a stratului
simplu de sarcini spaţiale impune ca energia cinetică cu care intră ionii în strat să fie mai mare
decât energia termică a electronilor:
mi u02 k BTe
>
2
2

(3.24)

Pentru a fi îndeplinită această condiţie, trebuie să se admită existenţa unei regiuni de
tranziţie între pătura de sarcină spaţială şi plasmă, regiune în care ionii să fie acceleraţi până la
energii de ordinul k BTe 2 . Criteriul Bohm poate fi înţeles mai uşor dacă se analizează

(

comportamentul densităţilor relative de ioni, ni n0 = 1 + 2Φ M 2

)

−1 2

, şi de electroni,

ne n0 = e−Φ , în stratul de sarcină spaţială ( n0 este densitatea plasmei neperturbate). În figura 6

sunt prezentate variaţiile acestor mărimi cu potenţialul redus, Φ . Densitatea electronilor
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descreşte exponenţial în timp ce densitatea ionilor are iniţial (la marginea stratului) o descreştere
care depinde drastic de valoarea parametrului M .
Dacă viteza de intrare a ionilor în strat este mică ( M < 1 sau u0 < cs ) accelerarea
acestora în câmpul electric al stratului duce la o creştere semnificativă a vitezei şi în mod
corespunzător la o scădere importantă a densităţii.

Fig. 3.6: Dependenţa densităţilor relative a ionilor, ni n0 , şi electronilor, ne n0 , de potenţialul

redus, Φ , pentru două valori ale vitezei u0 .
Astfel, în prima parte, densitatea ionilor scade mai mult decât cea a electronilor (sarcină
spaţială negativă) urmând apoi o regiune în care domină densitatea ionilor, deoarece scăderea
acesteia este lentă, iar accelerarea nu mai poate produce o variaţie la fel de importantă a vitezei
ca în prima parte. Acest fapt conduce la formarea de straturi succesive cu sarcini spaţiale de
semne opuse, rezultând o variaţie spaţială periodică a potenţialului şi densităţii de sarcină.
Dacă M > 1 , viteza de intrare a ionilor în strat este suficient de mare pentru ca
accelerarea să nu producă o creştere apreciabilă a vitezei lor şi, deci, o scădere importantă a
densităţii. În acest caz, scăderea densităţii ionilor datorită accelerării lor în strat este mult mai
lentă decât cea a electronilor, ca urmare, sarcinile pozitive sunt tot timpul în exces în strat, ceea
ce corespunde unei variaţi monotone a potenţialului.
În situaţia considerată, stratul simplu de sarcină spaţială se formează numai dacă ionii
intră din plasmă în strat cu o viteză cel puţin egală cu viteza ionoacustică.
În apropierea electrodului este îndeplinită condiţia Φ

1 astfel încât este posibilă o nouă

liniarizare a termenilor din membrul drept al ecuaţiei (3.19). În acest caz, termenul care exprimă
densitatea electronilor este aproximativ nul, e −Φ ≅ 0 , ceea ce înseamnă că se neglijează complet
prezenţa electronilor în această regiune, aceştia fiind respinşi aproape integral în câmpul electric
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intens al stratului de sarcini spaţiale (energia termică a electronilor k BTe , fiind mult mai mică
decât energia lor potenţială în câmpul electric al stratului de sarcină spaţială, −eV ). Termenul ce
exprimă densitatea ionilor devine:
2Φ ⎞
⎛
⎜1 + 2 ⎟
⎝ M ⎠

−1

2

≅

M

(3.25)

( 2Φ )1 2

Aproximaţia (3.25) are semnificaţia faptului că se neglijează viteza de intrare a ionilor în strat în
comparaţie cu viteza căpătată de aceştia în urma accelerării, viteza ionilor în strat fiind:
1

⎛ 2eV ⎞ 2
u ≅ ⎜−
⎟
⎝ mi ⎠

(3.26)

Cu aceste aproximaţii ecuaţia (3.19) devine:
d 2Φ
dξ

2

M
2Φ

≅

(3.27)

Pentru integrarea acestei ecuaţii se fac unele aproximaţii suplimentare: considerăm originea
axei Oξ într-un nou plan Σ′ care împreună cu suprafaţa electrodului separă o regiune a sarcinii
spaţiale în care acţiunea câmpului electric este puternică (electronii nu penetrează în această
regiune, vezi fig. 3.4), în această regiune fiind satisfăcută condiţia Φ

1.

Înmulţind ecuaţia (3.27) cu d Φ dξ şi integrând-o pe intervalul [ 0, ξ ] obţinem:
2

2

⎛ dΦ ⎞ ⎛ dΦ ⎞
⎜
⎟ −⎜
⎟ = 2M
⎝ d ξ ⎠ξ ⎝ d ξ ⎠0

(

2Φ ( ξ ) − 2Φ ( 0 )

)

(3.28)

Ecuaţia de mai sus se poate simplifica în continuare dacă se neglijează valorile intensităţii
câmpului electric şi potenţialului electric în planul Σ′ : ( d Φ dξ )0 ≅ 0 şi Φ ( 0 ) ≈ 0 . Cu acestea,
ecuaţia (3.28) devine:

dΦ
= 23 4 M 1 2Φ1 4
dξ

(3.29)

Integrăm ecuaţia de mai sus pe intervalul [ 0, ξe ] , unde ξe reprezintă valoarea coordonatei reduse
a electrodului, ξe = d λD , d fiind grosimea stratului ionic de sarcină spaţială. Astfel, obţinem
relaţia:
Φe

∫

dΦ

14
0 Φ

34

=2

M

12

ξe

∫ dξ

(3.30)

0

unde Φ e = − eVe k BTe este potenţialul redus al electrodului. Folosind din nou aproximaţia
Φ ( 0 ) ≅ 0 , obţinem:
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4 34
Φ e = 23 4 M 1 2ξe
3

(3.31)

de unde rezultă următoarea expresie a vitezei cu care intră ionii în strat:
u0 = cs M =

4 2 cs Φ3e 2
9
ξe2

(3.32)

Valoarea găsită mai sus pentru viteza de intrare a ionilor în stratul de sarcină spaţială permite
exprimarea densităţii de curent ionic cules de electrod, ji = n0eu0 . Folosind expresiile vitezei,

cs , şi a lungimii Debye, λD , obţinem următoarea relaţie pentru densitatea curentului ionic în
pătura ionică de sarcină spaţială:
4
2e −Ve3 2
, Ve < 0
ji = ε 0
9
mi d 2

(3.33)

relaţie ce exprimă legea Child-Langmuir (sau legea „3/2”).
Legea Child-Langmuir se poate aplica şi stratului electronic de sarcină spaţială, care se
formează în situaţia în care electrodul este polarizat puternic pozitiv în raport cu plasma. În acest
caz, densitatea curentului electronic, je , captat de electrod din plasmă este calculată cu ajutorul
relaţiei [81]:
4
2e Ve3 2
, Ve > 0
je = ε 0
9
me d 2
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(3.34)

III.4.2 EFECTE NELINIARE ÎN PĂTURA DE SARCINĂ SPAŢIALĂ
În cele ce urmează, luăm în considerare atât termenii liniari cât şi cei neliniari în ecuaţia
distribuţiei normalizate de potenţial (3.19). Explicit,
2Φ ⎞
⎛
⎜1 + 2 ⎟
⎝ M ⎠
e

−1 2

−Φ

≈ 1−

Φ
M2

+

3 Φ2
+ ...
2 M4

Φ2
≈ 1− Φ +
+ ...
2

(3.35 a, b)

astfel încât ecuaţia (3.19) devine:
d 2Φ

1 ⎞
1⎞
⎛
⎛3 1
= Φ ⎜1 −
+ Φ2 ⎜
− ⎟
⎟
dξ 2
⎝ M2 ⎠
⎝2 M4 2⎠

(3.36)

sau mai mult, prin multiplicare cu d Φ dξ şi integrare
2

1 ⎛ dΦ ⎞
1 ⎞ Φ2 ⎛
1 ⎞
Φ3 ⎛ 3 1
1−
=
−
+
+C
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜
2 ⎝ dξ ⎠
3 ⎝ 2 M 4 2 ⎠ 2 ⎝ M 2 ⎟⎠

(3.37)

unde C este o constantă de integrare.
Rescriem (3.37) sub forma:
2

⎛ dΦ ⎞
⎜
⎟ = P (Φ )
⎝ dξ ⎠

(3.38)

cu

1⎞
1 ⎞
⎛ 1
⎛
P ( Φ ) = Φ3 ⎜
− ⎟ + Φ 2 ⎜1 −
⎟ + 2C
⎝ M4 3⎠
⎝ M2 ⎠

(3.39)

Dacă cubica P ( Φ ) admite rădăcini reale, ele vor avea expresiile [82]:

e1 = 2a

E ( s)
K (s)

⎡ E ( s) ⎤
− 1⎥
e2 = 2a ⎢
⎣ K ( s) ⎦
⎡ E (s) 1 ⎤
− ⎥
e3 = 2a ⎢
⎣ K (s) s 2 ⎦
cu

e −e
e −e
a = 1 2 , s2 = 1 2
2
e1 − e3
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(3.40 a, b, c)

π 2

K (s) =

∫

π 2

dΦ
2

2

1 − s sin Φ

0

,

∫

E ( s) =

1 − s 2 sin 2 Φ d Φ

(3.41 a-d)

0

K ( s) şi E ( s) sunt integralele eliptice complete de speţa întâi respectiv a doua, de modul s [82].
Făcând substituţiile

Φ = e1 + ( e2 − e1 ) sin 2 ϕ

(3.42)

ceea ce implică

( Φ − e1 ) = − ( e1 − e2 ) sin 2 ϕ
( Φ − e2 ) = ( e1 − e2 ) cos2 ϕ

(3.43 a-d)

( Φ − e3 ) = ( e1 − e3 ) (1 − s 2 sin 2 ϕ )
P ( Φ ) = ( Φ − e1 )( Φ − e2 ) ( Φ − e3 ) = − ( e1 − e2 )

( e1 − e3 ) (1 − s 2 sin 2 ϕ ) sin 2 ϕ cos2 ϕ

2

prin integrare (3.38) devine:

∫

e −e
dΦ
dϕ
=∫
= 1 3 (ξ − ξ0 ) , ξ = const.
2
P (Φ )
1 − s 2 sin 2 ϕ

(3.44 a, b)

sau mai mult, prin substituţia

z = sin ϕ

∫

dz

(1 − z )(1 − s z )
2

2 2

=

(3.45)
e1 − e3
2

(ξ − ξ0 )

(3.46)

De aici, prin inversiunea integralei eliptice (3.46), se găseşte
⎡ e −e
⎤
z = sn ⎢ 1 3 (ξ − ξ0 ) ; s ⎥
2
⎢⎣
⎥⎦

(3.47)

astfel încât (3.42) ia forma
⎡ e −e
⎤
Φ = e1 + ( e2 − e1 ) sn 2 ⎢ 1 3 (ξ − ξ0 ; s ) ⎥
2
⎢⎣
⎥⎦

(3.48)

sau, mai mult, cu (3.40 a-c) şi (3.41 a-d),
⎡ a1
⎤
⎡ E ( s) ⎤
Φ = 2a ⎢
− 1⎥ + 2a cn 2 ⎢
(ξ − ξ 0 ) ; s ⎥
⎣ K ( s) ⎦
⎣ 2 s
⎦

(3.49)

Prin urmare, distribuţia potenţialului normalizat este funcţie cnoidală (pentru detalii vezi
[83, 84]) de distanţa normalizată (vezi fig. 3.7).
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Fig. 3.7: Moduri cnoidale de oscilaţie ale potenţialului normalizat în strat

Distingem următoarele degenerări:
1) pentru s → 0 , ecuaţia (3.36) ia forma:
d 2Φ

1 ⎞
⎛
≈ ⎜1 −
⎟Φ
dξ 2 ⎝ M 2 ⎠

(3.50)

Pentru M 2 < 1 , situaţie în care energia cinetică cu care ionii intră în strat este mai mică
decât energia termică a electronilor
mi u02 k BTe
<
2
2

(3.51)

Φ = Φ 0 sin ( kξ + χ 0 )

(3.52)

1 ⎞
⎛
−k 2 = ⎜1 −
⎟
⎝ M2 ⎠

(3.53)

soluţia ecuaţiei (3.50) este de forma:

cu

şi Φ 0 , χ 0 constante de integrare.
Câmpul normalizat

E (ξ ) = −

dΦ
dξ
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(3.54)

satisface ecuaţia
d 2E

1 ⎞
⎛
= − ⎜1 −
+
E =0, Λ =
⎟
k2
⎝ M2 ⎠
dξ 2 Λ 2
1

1

2

−1

(3.55 a, b)

şi structurează „spaţiul” sub forma unui cristal unidimensional de constantă normalizată Λ .
Rezultă o succesiune de straturi de sarcini spaţiale ale căror semne variază alternativ.
Pentru M 2 > 1 , situaţie în care energia cinetică cu care ionii intră în strat este mai mare
decât energia cinetică a electronilor (criteriul lui Bohm)
mi u02 k BTe
>
2
2

(3.56)

Φ = Φ 0 sinh ( k ξ + χ 0 )

(3.57)

soluţia ecuaţiei (3.50) este de forma:

cu

k 2 = 1−

1

(3.58)

M2

şi Φ 0 , χ 0 constante de integrare.
Câmpul E (ξ ) specifică prin ecuaţia
d 2E

−

1

dξ 2 Λ 2

E = 0 , Λ2 =

1 ⎞
⎛
= ⎜1 −
⎟
k2 ⎝ M2 ⎠
1

−1

(3.59 a, b)

faptul că acesta este autoexpulzat din strat, adâncimea sa de pătrundere fiind Λ .
Oricare din situaţiile prezentate în ecuaţiile (3.52) şi (3.57) sunt conţinute ca degenerare
parametrică

( )

⎧⎪ M
s = s M 2 → 0 cu ⎨
⎪⎩ M

1 pentru (3.52)
1 pentru (3.57)

(3.60)

a „modurilor” cnoidale (3.49).
2) pentru s → 1 , ecuaţia (3.36) devine
d 2Φ

1⎞
⎛ 3
≈⎜
− Φ2
4 2⎟
⎝ 2M
⎠

(3.61)

1 ≤ M ≤ 31 4 ≈ 1.316 ,

(3.62)

dξ

2

De aici, pentru

prin integrare şi alegerea constantei de integrare nulă (admitem că la infinit se anulează atât Φ
cât şi derivatele sale), obţinem:
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2

12

⎛ dΦ ⎞
1⎞
⎛ 1
⎜
⎟ =⎜ 4 − ⎟
3⎠
⎝M
⎝ dξ ⎠

Φ3

(3.63)

sau, mai mult, cu (3.54)
12

1⎞
⎛ 1
E = −⎜
−
4 3⎟
⎝M
⎠

Φ3 2

(3.64)

O lege normalizată de tip Child-Langmuir

j = −α ( M ) Φ3 2

(3.65)

rezultă din (3.64) admiţând atât funcţionalitatea unei relaţii normalizate de tipul
j

σ

=E

(3.66)

cât şi notaţia
⎛ 1

12

1⎞
− ⎟
⎝ M4 3⎠

α (M ) = σ ⎜

(3.67)

În (3.66) j este densitatea de curent normalizată şi σ este conductivitatea electrică
normalizată.
Ecuaţia (3.65) este conţinută ca degenerare de tip solitonic

1
⎛
⎜ 1− 2
Φ → 3⎜ M
⎜ 1− 3
⎜
⎝ M4

⎡ ⎛
⎤
1 ⎞
⎞
3 ⎜1 − 2 ⎟
⎢
⎥
⎟
⎝ M ⎠
2⎢
⎟ sech ⎢
(ξ − ξ0 )⎥⎥
2
⎟
⎢
⎥
⎟
⎠
⎢⎣
⎥⎦

(3.68)

a „modurilor” cnoidale (3.49), unde ξ0 este o constantă de integrare. Practic este vorba despre
debutul self-structurării plasmei sub forma straturilor duble (modelul poate simula tranziţia strat
simplu-strat dublu, având în vedere faptul că solitonul poate fi asimilat unui strat dublu).
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III.4.3 BIFURCAŢII ÎN PĂTURA DE SARCINĂ SPAŢIALĂ
Ecuaţia diferenţială (3.36) poate fi pusă sub forma sistemului diferenţial

dΦ
= Φ′ = u
dξ
d 2Φ
dξ

2

(3.69 a)

1 ⎞
1⎞
⎛
⎛3 1
= Φ′′ = u ′ = ⎜1 −
Φ+⎜
− ⎟ Φ2
2⎟
4
2⎠
⎝ M ⎠
⎝2 M

(3.69 b)

Valorile proprii asociate stării staţionare ( 0, 0 ) sunt soluţii ale ecuaţiei seculare
1− λ

0
=0
1 ⎞
⎛
⎜1 − 2 ⎟ − λ
⎝ M ⎠

0

(3.70)

sau explicit

⎛

λ2 − λ ⎜ 2 −
⎝

1 ⎞ ⎛
1 ⎞
+ ⎜1 −
⎟
⎟=0
M2 ⎠ ⎝ M2 ⎠

(3.71)

Se găsesc valorile

⎛

λ1 = ⎜1 −
⎝

1 ⎞
⎟ , λ2 = 1
M2 ⎠

(3.72 a, b)

Dacă λ1 > 0 , ceea ce implică criteriul lui Bohm (3.56), valorile proprii asociate stării
staţionare ( 0, 0 ) sunt reale şi pozitive. Atunci, starea staţionară

( 0, 0 ) este

un nod instabil.

Traiectoriile fazice diverg monoton din punctul fix, şi, cel mai adesea, tind spre un nou atractor.
Dacă λ1 < 0 , ceea ce implică condiţia (3.51), valorile proprii asociate stării staţionare

( 0, 0 )

sunt una negativă şi cealaltă pozitivă. Starea staţionară ( 0, 0 ) este un punct şa. De-a

lungul unei direcţii a spaţiului fazic traiectoriile converg, iar de-a lungul altei direcţii traiectoriile
diverg. Datorită acestei divergenţe, starea staţionară ( 0, 0 ) este instabilă şi, cel mai adesea,
traiectoriile tind la un nou atractor.
Prin urmare, tranziţia de la (3.51) la (3.56) (criteriul lui Bohm) implică modificarea
spaţiului fazic şi, deci, o bifurcaţie. Pentru a obţine detalii suplimentare asupra tipului de
bifurcaţie să reconsiderăm ecuaţia (3.37) sub forma

dΦ
= Φ′ = ± P ( Φ )
dξ

(3.73)

Soluţiile staţionare ale acestei ecuaţii sunt rădăcini ale cubicei P ( Φ ) = 0 şi, pentru a le
obţine, vom rescrie polinomul P ( Φ ) sub forma:
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F (Φ) =

P (Φ)
1⎞
⎛ 1
⎜ 4 − 3⎟
⎝M
⎠

= Φ3 + r Φ 2 + sΦ + t

(3.74)

unde
⎛ 1
⎞
⎜ 2 − 1⎟
⎠ ,
r=− ⎝M
1⎞
⎛ 1
⎜ 4 − 3⎟
⎝M
⎠

t=

s =0,

2C
1⎞
⎛ 1
⎜ 4 − 3⎟
⎝M
⎠

(3.75 a-c)

Prin substituţia

Φ=χ−

r
3

(3.76)

(3.74) ia forma redusă

Q ( χ ) = χ 3 +η χ + γ

(3.77)

unde

η =s−

r2
r 3 sr
, γ = 2 − +t
3
27 3

(3.78 a, b)

În locul unor valori critice, vom avea curbe critice în planul ( γ ,η ) . Bifurcaţia soluţiilor
sistemului (3.73) apare în punctele acestor curbe. Soluţiile staţionare vor fi date de ecuaţia:

χ 3 +η χ + γ = 0

(3.79)

Natura rădăcinilor acestei ecuaţii este stabilită de determinantul
2

3

⎛ γ ⎞ ⎛η ⎞
Δ =⎜ ⎟ +⎜ ⎟
⎝2⎠ ⎝3⎠

(3.80)

1) Dacă Δ < 0 , există trei rădăcini reale, distincte;
2) Dacă Δ = 0 , există trei rădăcini reale, dar unele sunt confundate, şi anume:
- dacă γ ≠ 0 , η ≠ 0 , atunci două rădăcini coincid;
- dacă γ = 0 , η = 0 , atunci χ = 0 este rădăcină triplă.
3) Dacă Δ > 0 , ecuaţia are o rădăcină reale şi două rădăcini complex conjugate. Ecuaţia
Δ = 0 , echivalentă cu

η3 = −

27 2
γ
4

(3.81)

are soluţii reale numai pentru η < 0 . Curba descrisă de această relaţie are forma din figura 3.8 şi
constă din două ramuri notate Γ1 şi Γ 2 , numită mulţime bifurcaţie.
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Fig. 3.8: Spaţiul parametrilor de control

Pentru valori ale parametrilor η şi γ în zona de deasupra liniei punctate fin (regiunile 5 şi
6), Δ < 0 , deci ecuaţia (3.79) are trei rădăcini reale distincte. Pentru valori aflate pe curbele Γ1 şi

Γ 2 (de exemplu, punctul M), două dintre aceste rădăcini reale coincid, iar pentru punctul P toate
coincid. Pentru restul punctelor planului (η , γ ) există o singură rădăcină reală ( Δ > 0 ).
Considerăm că parametrii de control pot varia în timp şi că orice modificare a lor în timp
este necesar să fie lentă în comparaţie cu ecuaţia de evoluţie, adică să fie o variaţie adiabatică (în
caz contrar, sistemul trebuie tratat ca neautonom).
Dacă traiectoria descrisă de punctul din spaţiul de control (η , γ ) intersectează una din
cele două curbe Γ , atunci apare o bifurcaţie.
Soluţia staţionară unică se transformă în trei soluţii staţionare. Considerând unul din
parametri constant, de exemplu γ = const. , atunci această situaţie se întâlneşte în punctul M,
căruia îi corespunde valoarea η M a celuilalt parametru.
Pentru a înţelege mai uşor se apelează la noţiunea de suprafaţă a punctelor fixe. Suprafaţa
punctelor fixe în spaţiul faze şi control descrisă de ecuaţia (3.79) poartă numele de varietate
catastrofă şi este reprezentată în figura 3.9.
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Fig. 3.9: Varietatea catastrofă

Dacă sistemul se află în starea metastabilă, atunci, pentru fluctuaţii suficient de mici, el
va rămâne în această stare până la dispariţia ei, care are loc când sistemul execută saltul
(catastrofic) către cealaltă stare stabilă (adică prin trecerea 5 → 3 , respectiv 6 → 4 ) [85].
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III.5 STRATURI DUBLE

III.5.1 INTRODUCERE
Se cunoştea încă din anii 1920 că plasma are o capacitate limitată de menţinere a
curentului. Irving Langmuir a caracterizat straturile duble în laborator, numind aceste structuri
„teci duble” [86]. Începând din 1950 şi până în momentul de faţă, din ce în ce mai multe echipe
de cercetare se ocupă de studiul straturilor duble. Hannes Alfvén a fost primul care a sugerat că
la baza explicaţiei fenomenologiei aurorelor boreale este fenomenul de accelerare a electronilor
în magnetosfera terestră. El a presupus că electronii sunt acceleraţi spre Pământ de către un câmp
electric localizat într-un volum restrâns mărginit de două regiuni încărcate [87, 88].
În urma unor investigaţii asupra straturilor duble magneto-sferice s-a constatat că acestea
sunt slabe, fiecare structură având o cădere netă de potenţial de ordinul câtorva volţi. Este totuşi
posibil ca un număr mare de asemenea straturi duble slabe să poată dezvolta o diferenţă de
potenţial semnificativă şi astfel să contribuie la accelerarea în direcţii opuse a ionilor şi
electronilor care vor conduce la apariţia aurorelor la intrarea în atmosfera terestră [89].
În laborator, straturile duble pot fi create în diferite dispozitive, cum ar fi maşini de
plasmă dublă (DP) sau de plasmă triplă (TP), precum şi maşini Q, iar rezultatele obţinute sunt
într-o bună concordanţă cu teoria. Torvén şi Lindsberg au observat cât de bine definită şi
confinată este căderea de potenţial a unui strat dublu, efectuând exprimente în plasma unei
maşini DP. Ei au constatat de asemenea că în partea de potenţial înalt a stratului dublu au loc
fluctuaţii de înaltă frecvenţă ale câmpurilor electrice care pot fi rezultatul unor interacţiuni
fascicul – plasmă ce au loc în afara structurii şi care excită aceste turbulenţe. Magnitudinea
fluctuaţiilor este de acelaşi ordin de mărime cu frecvenţa plasmei înconjurătoare [90].
Un recent domeniu de cercetare îl constituie studiul experimental al aşa numitelor straturi
duble în trepte. S-a observat ca o cădere de potenţial într-o coloană de plasmă poate fi împărţită
în diferite segmente. Astfel, Hershkowitz afirmă că tranziţiile de la un singur strat dublu la două,
trei sau chiar mai multe sunt puternic influenţate de condiţiile de la limita plasmei [91].
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III.5.2 STRATURI DUBLE ÎN PLASMĂ
Stratul dublu reprezintă o regiune din plasmă capabilă a susţine căderi mari de potenţial
( Φ DL ≥ kT e , unde T este temperatura plasmei) şi care, în principiu, constă din două straturi
adiacente, paralele în esenţă dar nu neapărat plane – unul cu un exces de sarcini pozitive şi unul
cu un exces de sarcini negative. În interiorul stratului dublu se manifestă câmpuri electrice
puternice, în exterior însă câmpul electric fiind mult mai slab, ceea ce implică neutralitatea
structurii de strat dublu luată ca întreg [92, 93].
Deşi sarcina globală a unui strat dublu se anulează, iar plasma înconjurătoare nu este
caracterizată de un câmp electric semnificativ ca intensitate, în interiorul stratului dublu nu se
mai poate vorbi de cvasineutralitate: straturile de sarcină pozitivă şi respectiv negativă
„dirijează” potenţialul plasmei în direcţii opuse astfel încât câmpul electric din plasmă rămâne
nul [1].
În general, straturile duble separă regiuni din plasmă cu proprietăţi diferite, fiind întâlnite
într-o largă varietate de plasme, începând cu cele de laborator (tuburi de descărcare) şi terminând
cu cele spaţiale. Comparativ cu dimensiunile plasmei în care se formează, straturile duble pot fi
foarte înguste, cu dimensiuni de ordinul câtorva lungimi Debye (~10λD) şi se pot întinde pe
distanţe de câţiva milimetri în cazul plasmelor de laborator sau mii de kilometri în cazul
plasmelor astrofizice [94].
Grosimea stratului dublu este în general mult mai mică decât drumul liber mediu al
particulelor încărcate, deci efectele coliziunilor pot fi neglijate în interiorul său [92].
Structura de strat dublu este self-consistentă, în sensul că dinamica particulelor în câmpul
electric este determinată de însăşi distribuţia de sarcină netă produsă de acestea. Ionii şi
electronii ce intră în stratul dublu sunt acceleraţi, frânaţi sau reflectaţi de câmpul electric [94,
95]. În general, un strat dublu obişnuit necesită patru tipuri de purtători: electroni liberi în partea
de potenţial scăzut, care să fie acceleraţi prin stratul dublu către partea de potenţial înalt, ioni
trapaţi în partea de potenţial scăzut ce sunt reflectaţi de către stratul dublu, ioni liberi în partea de
potenţial înalt care să fie acceleraţi prin stratul dublu către partea de potenţial scăzut şi electroni
trapaţi în partea de potenţial înalt ce sunt reflectaţi de către stratul dublu [96].
Condiţiile ce trebuiesc îndeplinite pentru a putea spune că avem un strat dublu pot fi
rezumate după cum urmează:
1)

căderea de potenţial Φ DL de-a lungul stratului dublu trebuie să se supună relaţiei:
Φ DL ≥ k B T e ,

(3.82)

unde T reprezintă valoarea cea mai scăzută a temperaturii plasmei ce mărgineşte stratul dublu;
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2)

câmpul electric trebuie să fie mult mai intens în interiorul stratului dublu decât în

afara lui, astfel încât sarcinile pozitive şi negative conţinute aproape să se anuleze
(sarcina globală a stratului dublu să dispară);
3)

condiţia de cvasineutralitate este local violată în interiorul stratului dublu.

Potenţialul, câmpul electric şi distribuţia de sarcină spaţială specifice structurii de strat
dublu sunt reprezentate schematic în figura 3.10. [1, 93]:

Fig. 3.10: Potenţialul, câmpul electric şi distribuţiile de sarcină spaţială în cazul unui strat dublu

[93].
Straturile duble pot fi clasificate după diferite criterii în funcţie de tăria stratului (căderea
de potenţial adimensionalizată) eΦ DL k B T , viteza de drift a electronilor vD comparativ cu
viteza termică a electronilor vth şi comportamentul monoton al distribuţiei de potenţial a
stratului dublu Φ :
- dependente de timp şi independente de timp;
- slabe şi tari;
- relativiste şi nerelativiste.
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Straturile tari sunt caracterizate prin faptul că susţin o cădere de potenţial care este mult
mai mare decât potenţialele termice echivalente ale tuturor populaţiilor de particule prezente în
plasma înconjurătoare (ioni şi electroni, liberi şi reflectaţi).
În cazul straturilor slabe, cel puţin una din populaţiile de particule are un potenţial termic
echivalent care este de acelaşi ordin de mărime sau chiar mai mare decât căderea de potenţial [1,
97].
Următoarele sub-categorii pot fi întâlnite:
1) Straturi duble tari, cu eΦ DL k B T > 1, vD > v th , Φ monoton (fig. 3.11, fig. 3.12). Acest tip
de strat dublu a fost observat cu precădere în plasmele excitate cu fascicule de particule sau
cu potenţiale şi prezintă următoarele proprietăţi:
-

structura de potenţial este corelată cu patru distribuţii de particule de tip fascicul
(electronii liberi ce traversează stratul dinspre regiunea catodică spre cea anodică,
ionii liberi ce traversează stratul dinspre partea anodică spre cea catodică, electronii
trapaţi din zona anodică şi ionii trapaţi din zona catodică);

-

vitezele electronilor la intrarea în strat satisfac criteriul Bohm;

-

condiţia Langmuir exprimă raportul densităţilor de curent şi furnizează cea mai
stabilă structură de strat dublu:
j e ⎛ mi
=⎜
ji ⎜⎝ me

-

1

⎞ 2
⎟⎟ ;
⎠

(3.83)

domeniul de valori experimentale al căderii de potenţial adimensionalizate este dat
de:
2000 > eΦ DL k B T > 1;

-

lăţimea adimensională a stratului dublu Δ =

L

λD

(3.84)

scade la început, apoi creşte odată

cu creşterea tăriei stratului, pentru valori mari ale acesteia ( eΦ DL k B T > 10) ea
variind după legea:
1

Δ = 6 (eΦ DL k B T ) 2 ;
-

(3.85)

raportul temperaturilor Te Ti nu este un parametru decisiv, putând devia de la
unitate în ambele sensuri;

-

există în mod obişnuit o instabilitate de înaltă frecvenţă în partea de potenţial înalt a
stratului dublu şi o instabilitate de joasă frecvenţă în partea de potenţial scăzut a
acestuia.
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Fig. 3.11: Distribuţia de potenţial Φ( x) , distribuţiile ionilor şi electronilor în spaţiul fazelor de-a

lungul unui strat dublu de potenţial Φ 0 şi câmp electric intern E .
După cum indică săgeţile din separatoare („punctate” şi „barate”) există regiuni din
spaţiul fazelor în care particulele de ambele sorturi sunt transmise şi reflectate. Este important
din punct de vedere fizic să facem distincţia între diferitele surse de provenienţă ale particulelor
(la x → ± ∞ ) după cum este indicat de ariile haşurate şi nehaşurate din spaţiul fazelor: la margini
(contururile „barate”), poate avea loc un salt brusc în densitatea spaţiului stărilor, în principiu o
discontinuitate, care însă este netezită, în realitate, până la un punct de fluctuaţii şi procese de
difuzie. În afara regiunii înguste de tranziţie indicată de barele verticale, densităţile spaţiului
fazelor de oricare parte nu sunt legate prin nici o relaţie fizică, depinzând de diferitele surse de
provenienţă ale particulelor.
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Fig. 3.12: Funcţiile de distribuţie după viteze ale ionilor şi electronilor, f i (v) şi f e (v) , în

interiorul unui strat dublu.
Regiunile haşurate corespund celor din fig. 3.11. Discontinuităţile marcate prin bare
corespund contururilor „barate” din figura anterioară şi indică limitele de separaţie dintre
particulele ce provin din diferite surse la ± ∞ [95].
2) Straturi duble tari care prezintă însă electroni cu viteze de drift reduse: eΦ DL k B T > 1,

vD < vth , Φ monoton. Astfel de straturi sunt mai rar întâlnite şi au fost observate
experimental de Hollenstein. Totuşi, pentru a putea vorbi de straturi duble tari, viteza de
drift trebuie să fie suficient de mare.
3) Straturi duble slabe, iono-acustice, cu eΦ DL k B T < 1, vD < vth , Φ nemonoton (termenul
„nemonoton” se referă, în acest caz, la faptul că partea de potenţial scăzut a stratului dublu
prezintă o groapă) (fig. 3.13: a). Distribuţia de potenţial este formată din două tranziţii
monotone cu pante de semne diferite. În consecinţă, traiectoriile din spaţiul fazelor prezintă
un model mai complicat (fig. 3.13: b, c). Se observă două separări în spaţiul fazelor ionic,
una reprezentând traparea ionilor în groapa de potenţial, iar cealaltă reflexia ionilor datorită
saltului de potenţial. Generarea acestui tip de strat dublu presupune prezenţa a cinci
populaţii de particule, în plus existând o populaţie de electroni trapaţi de bariera gropii de
potenţial. În figura 3.14 sunt reprezentate profilurile axiale ale potenţialului, câmpului
electric şi densităţii de sarcină. Se observă că stratul prezintă de fapt o structură triplă, şi
anume un strat bogat în electroni înconjurat din ambele părţi de câte un strat bogat în ioni
(fapt pentru care se mai numeşte şi strat triplu).
Experimentele numerice furnizează următoarele rezultate referitoare la proprietăţile acestui
tip de strat dublu:
-

distribuţia ionilor în regiunea trapată este de tip vortex;

-

vitezele de drift adimensionalizate prin vitezele termice corespunzătoare pot fi
oricât de mici şi, de obicei, nu mai mari decât unitatea;
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-

căderea de potenţial este mică;

-

raportul temperaturilor satisface condiţia: Te Ti > 3 ;

-

viteza de drift iniţială, necesară pentru formarea spontană a stratului dublu, trebuie
sa fie vD > 0.6 ;

-

lăţimea gropii de potenţial este de aproximativ 10λD , în timp ce lăţimea tranziţiei
monotone este de aproximativ 50λD.

Formarea acestor straturi duble iono-acustice poate fi explicată prin generarea unei unde
iono-acustice de către o slabă mişcare electronică de drift. Aceasta undă se propagă pe aceeaşi
direcţie cu driftul electronic, amplitudinea ei creşte odată cu scăderea vitezei, iar distribuţia ei
de potenţial evoluează spre una asemănătoare cu cea a unui strat dublu. S-a dedus analitic că
astfel de straturi s-ar putea forma şi în plasme de ioni negativi.

Fig. 3.13: Strat dublu iono-acustic

Fig. 3.14: Profilurile axiale ale potenţialului,

câmpului electric şi densităţii de sarcină
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4) Straturi duble slabe, iono-acustice, lente, cu eΦ DL k BT < 1 , vD < vth , Φ monoton.
Existenţa lor a fost prima oară prevăzută teoretic de Perkins şi Sun în 1981, apoi
confirmată experimental de Chan în 1986.
5) Straturi duble electrono-acustice, lente, care sunt rezultatul propagării undelor electronoacustice. Goswami (1986) le-a prevăzut existenţa analitic pentru cazul plasmelor compuse
dintr-o specie de ioni şi două specii de electroni (fierbinţi şi reci). Acest tip de strat dublu
prezintă o culme de potenţial în parte anodică, echivalentă cu o groapă electronică, ce
conduce la traparea unei populaţii de ioni ce nu au suficientă energie pentru a depăşi
bariera de potenţial formată (fig. 3.15). Apare astfel o distribuţie de tip vortex în spaţiul
fazelor electronic. Acest tip de strat dublu a fost identificat experimental în aurorele
boreale [1, 54].

Fig. 3.15: Strat dublu electrono-acustic
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Se poate zice despre un strat dublu că este relativist, când căderea de potenţial este
suficient de mare ( Φ DL >> mi c 2 Z e ) pentru a accelera atât electronii cât şi ionii până la viteze
relativiste.
Stratul dublu este nerelativist când căderea de potenţial este atât de mică
( Φ DL << me c 2 e ) încât nu este capabilă să accelereze nici măcar electronii până la viteze
relativiste.
Toate straturile ce prezintă căderi de potenţial cu valori intermediare sunt considerate a fi
semi-relativiste [1, 98].
Din punct de vedere teoretic, mai multe formalisme au fost utilizate în încercarea de a
caracteriza straturile duble. Straturile duble unidimensionale, staţionare pot fi considerate soluţii
ale ecuaţiilor Vlasov-Poisson, putând fi descrise prin metoda Bernstein-Greene-Kruskal (metoda
BGK) de găsire a undelor electrostatice neliniare. Dinamica unor straturi duble foarte slabe poate
fi investigată utilizând ecuaţia Korteweg-de Vries modificată (mKdV), caz în care stratul dublu
pare a fi un tip aparte de soliton.
Din punct de vedere experimental, straturile duble au fost intens investigate datorită
frecvenţei lor de apariţie în majoritatea dispozitivelor cu plasmă şi a rolului lor în producerea
unor fenomene naturale cum ar fi aurorele boreale sau fulgerele globulare [99]. Un exemplu
clasic îl constituie apariţia unei discontinuităţi în potenţialul plasmei în locul unde se schimba
brusc diametrul tubului de descărcare, Anderson măsurând funcţia de distribuţie după energii a
electronilor în faţa şi în spatele stratului dublu format în astfel de condiţii [1, 100].
În cazul unui tub de descărcare cu diametre multiple, plasmele din fiecare secţiune au
proprietăţi diferite, stratul dublu apărând la limita de separaţie dintre ele, delimitându-le [1, 97].
În acest caz, stratul dublu are două roluri principale:
-

creşte suprafaţa efectivă de contact, bombându-se spre camera cu diametru mai mare;

-

accelerează electronii plasmei catodice spre camera de diametru mai mic, crescând astfel
gradul de ionizare [1, 101].
Apariţia unor discontinuităţi în potenţialul plasmei au fost observate şi în cazul

descărcărilor în arc în condiţiile lipsei unei perturbaţii exterioare induse, de exemplu, de o
modificare a diametrului incintei [1, 102].
Quon şi Wong au fost primii care au construit un nou dispozitiv pentru investigarea
straturilor duble. Studiile efectuate utilizând maşina lor de plasmă dublă au furnizat informaţii
importante cu privire la faptul că straturile duble sunt structuri BGK. Experimentul a constat în
producerea a două plasme, separate de două grile, cu surse de plasmă prezente în ambele incinte.
Potenţialele anodice au fost controlate independent, grilele separatoare fiind polarizate. Prin
ajustarea densităţilor plasmelor din cele două incinte şi prin variaţia potenţialului anodic s-au
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putut obţine straturi duble staţionare. Producerea straturilor duble de tip BGK constă în
specificarea exactă a funcţiilor de distribuţie electronice şi ionice la limitele straturilor duble, ce
trebuie alese astfel încât să se potrivească potenţialului şi funcţiei de distribuţie de la limita
plasmei. Acest lucru necesită un control riguros al densităţii plasmei, al temperaturii acesteia şi,
cel mai important, al vitezelor de drift electronice şi ionice. Deoarece plasma a fost produsă prin
ionizare în ambele camere ale dispozitivului, nu s-au putut obţine straturi duble de tip BGK care
să depindă numai de parametrii plasmei [1, 103].
Straturi duble libere de curent (current free) puternice, cu eΦ DL k BT ∼ 3 au fost
observate şi în descărcări de radio frecvenţă cu antenă elicoidală (helicon discharge) de densitate
mare, după cum au arătat Charles şi Boswell. Ei au subliniat rolul pe care îl pot avea straturile
duble în propulsia cu plasmă a navetelor spaţiale [104].
Straturile duble obţinute în maşini Q şi maşini de plasmă dublă sunt în general asociate
unei căderi de potenţial relativ mici, cu eΦ DL k BT ∼ 3 sau 5, fiind considerate ca fiind slabe [1,
103]. În dispozitive de plasmă triplă au fost observate atât straturi duble puternice, care susţin
căderi de potenţial relativ mari, cu eΦ DL k BT ∼ 10 sau chiar mai mult, cât şi straturi duble slabe
[1, 105, 106]. Straturi duble foarte puternice sau ultra puternice cu eΦ DL k BT ∼ 2000 au fost de
asemenea observate în condiţiile prezenţei unui câmp magnetic suficient de intens pentru a
magnetiza ionii. Stratul dublu a fost generat, în acest caz, prin aplicarea unei diferenţe de
potenţial între două plăci calde, plasma fiind produsă prin ionizare la contact [1, 107].
În anumite condiţii, straturi duble pot fi obţinute prin polarizarea pozitivă a unui electrod
adiţional introdus în plasma aflată în echilibru termodinamic. Astfel, la o anumită valoare a
potenţialului aplicat pe electrod, în faţa acestuia apare o structură complexă de sarcină spaţială,
luminoasă, cvasi-sferică, numită şi minge-de-foc, mărginită de un strat electric dublu [108].
Recent, în urma efectuării unui experiment numit CHI KUNG, s-a arătat că un strat dublu
liber de curent poate fi generat în urma expansiunii plasmei în câmp magnetic, la presiuni mai
mici de 1 mTorr. În urma măsurătorilor s-a descoperit prezenţa unui fascicul supersonic de ioni
în partea de potenţial scăzut a stratului dublu. În acest caz, formarea stratului dublu nu este
forţată de interacţiunea a două plasme generate separat, ci stratul dublu se auto-asamblează la
anumite valori ale parametrilor de control [109].
În concluzie, straturile duble pot fi obţinute experimental într-o largă varietate de forme
şi mărimi, atât în structuri staţionare cât şi în structuri dinamice. Ele pot fi unu, doi sau trei
dimensionale şi există în plasme magnetizate şi nemagnetizate. Pot fi parcurse de curent (current
driven) (implică interacţiunea dintre două plasme obţinute separat şi aflate la potenţiale diferite,
straturile duble stabile formându-se prin manipularea corespunzătoare a parametrilor externi) sau
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libere de curent (implică utilizarea unui sistem slab magnetizat în care îndepărtarea plasmei de
sursă are ca rezultat formarea unui strat dublu aliniat câmpului), putând fi întâlnite în plasme
simple sau cu mai multe specii de purtători, inclusiv în plasmele de ioni negativi. În funcţie de
puterea straturilor duble, pot fi folosite diferite tipuri de formalisme analitice pentru a descrie
dinamica sau pur şi simplu starea lor staţionară [1, 109].

III.5.3 MODELAREA FENOMENOLOGICĂ A STRUCTURII DE STRAT DUBLU BAZATĂ PE
CONCEPTUL DE AUTOORGANIZARE

Modelul bazat pe autoorganizare explică emergenţa straturilor duble luând în calcul
numai ciocnirile neelastice de excitare şi ionizare ale electronilor cu atomii gazului de lucru.
Astfel, se poate explica mecanismul de apariţie şi acumulare de sarcini spaţiale şi se poate
descrie dinamica stratului dublu în cazul unor fenomene nestaţionare.
Voi analiza în continuare cazul în care, prin polarizarea pozitivă a unui electrod adiţional
introdus într-o plasmă de difuzie aflată în echilibru, în faţa acestuia apare spontan mingea de foc
mărginită de un strat electric dublu.
Când sistemul este îndepărtat de echilibru prin creşterea potenţialului aplicat pe electrod,
în condiţiile în care structura este deja formată, aceasta ajunge într-o stare critică, în care se
menţine datorită unui schimb ritmic de substanţă şi energie cu exteriorul. Acest schimb este
controlat de dinamica proprie a stratului dublu ce delimitează mingea de foc. În faza instabilă,
stratul dublu disrupe şi reapare periodic cu o frecvenţă de ordinul zecilor de kHz. Acest proces
de disrupere a stratului dublu se declanşează când acumularea de sarcini spaţiale adiacente şi de
semne opuse determină atingerea unei valori critice a diferenţei de potenţial de pe stratul dublu.
În această stare, electronii din plasma ce înconjoară structura sunt acceleraţi în interiorul stratului
dublu, astfel încât producţia de ioni pozitivi la nivelul păturii ionice a stratului dublu creşte. La
rândul ei, această creştere determină creşterea energiei cinetice a electronilor acceleraţi în
interiorul stratului dublu, ceea ce duce la o creştere suplimentară a concentraţiei ionilor pozitivi
din partea pozitivă a stratului dublu. În momentul în care concentraţia ionilor pozitivi din pătura
ionică a stratului dublu supracompensează concentraţia electronilor aceluiaşi strat dublu se
declanşează fenomenul de disrupere. După ce parcurge o anumită distanţă de la locul în care s-a
auto-asamblat, stratul dublu se dezintegrează. În acelaşi timp un nou strat dublu se formează în
locul unde s-a auto-asamblat şi precedentul şi poate repeta fenomenologia descrisă anterior [2].
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Procesul de formare a stratului dublu se desfăşoară în etape, în timpul cărora poziţia
acestuia se modifică. La început, polarizarea pozitivă a electrodului conduce la apariţia unui
câmp electric local, în care electronii sunt acceleraţi [3, 110]. În drumul lor spre electrod,
electronii ciocnesc atomii gazului de lucru, procesele de excitare producându-se cu probabilităţi
maxime la anumite distanţe faţă de electrodul pozitiv. Electronii câştigă prin accelerare în
câmpul electric suficientă energie cinetică încât valorile secţiunilor eficace de excitare ale
neutrilor prin coliziuni electronice cresc rapid.
Concentraţia electronilor în regiunea corespunzătoare maximului secţiunii eficace de
excitare se modifică, datorită acumulării în aceeaşi regiune a electronilor ce şi-au pierdut din
energie în urma proceselor de excitare. Electronii cu energie mai mică vor fi astfel trapaţi de
bariera de potenţial formată. O consecinţă a acestor procese o reprezintă formarea în faţa
electrodului a unei pături de sarcină spaţială negativă bine localizată, alcătuită din electronii
termalizaţi. Între acest strat de sarcină şi electrodul pozitiv se manifestă un câmp electric
suplimentar care furnizează suficientă energie electronilor capabili să învingă bariera negativă,
pentru ca aceştia să poată ioniza atomii gazului de lucru. Rata de producere a ionilor prezintă un
maxim localizat în apropierea electrodului, la o anumită distanţă corespunzătoare maximului
secţiunii eficace de ionizare. Datorită mobilităţilor mari, electronii care produc ionizări şi cei
rezultaţi în urma ionizărilor sunt rapid colectaţi de anod, între stratul de sarcină spaţială negativă
şi suprafaţa electrodului apărând astfel un strat de sarcină spaţială pozitivă.
Între cele două straturi de sarcină spaţială se manifestă forţe electrostatice care determină
configuraţia finală a celor două sarcini spaţiale.
Stratul dublu apare prin autoorganizare în faţa electrodului urmând o succesiune de etape:
- aplicarea unei constrângeri externe (gradient de potenţial) asupra plasmei asimptotic
stabile, care determină un gradient local al energiei electronilor; prezenţa acestui gradient de
energie cinetică având ca rezultat separarea regiunilor unde ratele de excitare şi ionizare a
neutrilor cresc brusc. Astfel se creează condiţiile necesare formării straturilor adiacente de
sarcină spaţială de semne contrare, ce implică următoarele procese [111]:
- acumularea electronilor care şi-au pierdut energia cinetică în urma ciocnirilor inelastice
de excitare cu neutrii, în regiunea în care secţiunea eficace de excitare creşte brusc având ca
rezultat apariţia unei sarcini spaţiale negative bine localizate;
- producerea ionilor pozitivi de către electronii energetici care nu au suferit ciocniri de
excitare cu atomii gazului şi care au reuşit să atingă maximumul secţiunii eficace de ionizare;
- separarea celor două regiuni de sarcină spaţială de semne opuse, datorită diferenţei
dintre mobilităţile şi coeficienţii de difuzie ai electronilor, respectiv ionilor, având ca rezultat
formarea unei pături de sarcină spaţială pozitivă adiacentă celei negative;
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- apariţia forţelor de corelaţie de rază lungă („long range”) care determină autoasamblarea sarcinilor spaţiale de semn opus într-o structură de sarcină spaţială bipotenţială;
- apariţia unei instabilităţi corespunzătoare tranziţiei spontane într-o structură ordonată,
aproximativ sferică, înconjurată de un strat dublu self-consistent, caracterizată printr-un minim
local al energiei libere;
- trecerea sistemului într-o stare autonomă în care dinamica stratului dublu controlează şi
susţine un schimb ritmic şi preferenţial de materie şi energie cu mediul exterior (plasma
neperturbată) [3].
Un argument în plus în favoarea modelului bazat pe autoorganizare este prezenţa
histerezisului în caracteristica statică curent-tensiune a electrodului polarizat pozitiv, ceea ce
evidenţiază capacitatea sistemului de a-şi memora stările prin care a trecut şi de a se menţine în
condiţii mai vitrege decât cele în care a apărut (fig. 3.16) [3, 112].

Fig. 3.16: Caracteristica statică curent-tensiune specifică unei structuri obţinute într-o diodă cu

plasmă, obţinută prin creşterea şi apoi prin descreşterea gradată a potenţialului aplicat pe
electrod. Literele din grafic indică valorile critice ale potenţialului la care fenomenele ce preced
şi însoţesc procesul de autoorganizare încep să se manifeste în faţa anodului. Saltul brusc al
curentului este asociat emergenţei prin autoorganizare a complexităţii dotată cu memorie, fapt
evidenţiat experimental prin prezenţa ciclului de histerezis. Structura complexă din faţa
electrodului se comportă ca o sursă internă de curent ceea ce determină apariţia unei rezistenţe
diferenţiale de tip S [112].
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Din analiza caracteristicii statice curent-tensiune se observă că sunt valori ale
potenţialului pentru care curentul colectat de electrod nu este controlat numai de sursa externă ci
şi de valori critice ale lui V pentru care I creşte brusc, în condiţiile în care se menţine constant
potenţialul de polarizare.
Pentru valori mici ale potenţialului aplicat din exterior, VS, se respectă legea lui Ohm,
fapt evidenţiat de porţiunea a-b a graficului. Crescând gradat valoarea lui VS, V ajunge în punctul
marcat în caracteristică prin litera b, corespunzător excitării atomilor de gaz de către cei mai
energetici electroni, în urma accelerării acestora spre electrod. Datorită orientării aleatoare a
vitezelor electronilor, numai o parte din ei vor produce excitări (această parte cuprinde grupurile
de electroni ce au impulsurile orientate astfel încât energia termică se adaugă celei cinetice). În
acest moment, în faţa electrodului s-a format pătura de sarcină spaţială negativă prin acumularea
electronilor termalizaţi în urma ciocnirilor de excitare. Continuând să creştem VS, electroni cu
energii din ce în ce mai mici devin capabili să excite atomii gazului de lucru. Numărul acestor
electroni este mare, deoarece energiile lor termice corespund ramurii descendente a funcţiei de
distribuţie maxwelliene după energii (ramura unde numărul electronilor creşte odată cu scăderea
energiei lor termice). În acest fel, rata de excitare creşte, având ca rezultat creşterea concentraţiei
de electroni în regiunea unde atomii gazului sunt excitaţi.
Formarea stratului de sarcină negativă în faţa electrodului are un efect de limitare a
curentului colectat de acesta, ceea ce se traduce printr-o schimbare a pantei caracteristicii statice
(ramura b-c). Prezenţa mai multor niveluri de excitare ale atomilor şi a funcţiilor de distribuţie
după energii ale electronilor, lărgeşte zona unde cei din urmă se acumulează, această regiune
apărând ca o pătură luminoasă în faţa electrodului datorită dezexcitării rapide a neutrilor pe
nivelul fundamental. Constanţa procesului de emisie locală a luminii evidenţiază echilibrul dintre
numărul de excitări şi dezexcitări, echilibru ce presupune că energia cinetică a grupurilor de
electroni (presupuşi a avea o funcţie de distribuţie după energii de tip Maxwell) să fie disipată
sub formă de lumină necoerentă, simultan cu menţinerea stratului de sarcină spaţială negativă,
bine localizat, în faţa electrodului.
Crescând în continuare valoarea potenţialului de polarizare, zona unde concentraţia de
electroni este maximă se depărtează de electrod, ceea ce duce la apariţia unui câmp electric
orientat dinspre electrod spre regiunea de concentraţie electronică maximă.
Pentru valori şi mai mari ale lui VS, electronii mai energetici din plasmă care au reuşit să
pătrundă prin pătura de sarcină net negativă, în urma accelerării suplimentare în câmpul electric
nou format, devin capabili de a produce ionizări (ramura c-d, unde creşterea lui I este controlată
de VS).
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Cum electronii ce au produs ionizările şi cei rezultaţi în urma lor sunt rapid colectaţi, în
faţa anodului se va forma un strat de sarcină spaţială net pozitivă. Pătura negativă este localizată
la o distanţă faţă de electrod unde rata de excitare creşte brusc, în timp ce regiunea îmbogăţită in
ioni pozitivi se află mai aproape de electrod, acolo unde se înregistrează o creştere bruscă a ratei
de ionizare [112]. Cele două straturi adiacente de sarcini spaţiale opuse nu dispar prin
recombinare atâta timp cât constrângerea externă menţine gradientul local de energie cinetică ce
produce separarea regiunilor în care ratele de excitare şi ionizare cresc brusc. În aceste condiţii,
particulele încărcate care se pierd prin recombinări şi difuzie sunt în permanenţă înlocuite de
altele noi, acest proces asigurând mecanismul de menţinere a unui echilibru dinamic între cele
două straturi de sarcină spaţială netă de semne contrare [111].
Concomitent cu acumularea sarcinilor de semne opuse în cele două pături adiacente,
forţele electrostatice care acţionează între ele încep să se manifeste ca forţe de corelaţie de rază
lungă şi, prin urmare, se formează un strat dublu capabil de a susţine o diferenţă de potenţial
proprie, a cărei valoare este dependentă de VS (ramura c-d).
Într-o primă fază, stratul dublu are geometrie plană, forma sa fiind controlată de câmpul
electric datorat polarizării electrodului. Odată cu mărirea potenţialului exterior, forţele de
corelaţie de rază lungă cresc în intensitate, şi, deci, creşte căderea de potenţial pe stratul dublu.
În punctul marcat cu litera d pe caracteristica statică I-V, forţele de corelaţie „long range”
ating punctul critic în care devin dominante faţă de forţele impuse din exterior şi controlate prin
VS şi care, de fapt, au iniţiat formarea stratului dublu. Ca o consecinţă, cele două pături de sarcină

se apropie producând o creştere rapidă în căderea de potenţial de-a lungul stratului. Astfel, un
nou grup de electroni lenţi reuşeşte, prin accelerare în noul câmp, să câştige energie suficientă
pentru producerea proceselor de ionizare. Aceşti electroni corespund ramurii din funcţia
maxwelliană de distribuţie după energii unde numărul lor creşte odată cu scăderea energiei
termice. Datorită orientării aleatoare a vitezelor, numai o parte din aceşti electroni vor fi capabili
de a produce ionizări. Cum anodul colectează rapid toţi electronii implicaţi în procesele de
ionizare, în partea de potenţial înalt a stratului dublu creşte concentraţia de ioni pozitivi, ceea de
conduce la creşterea câmpului electric propriu acestuia. În consecinţă, creşte rata de excitare (ea
fiind dependentă de intensitatea câmpului electric) şi, deci, creşte concentraţia electronilor
acumulaţi în urma excitării atomilor de gaz. În acest fel, concentraţia electronilor în regiunea
unde rata de excitare creşte brusc depinde de concentraţia ionilor pozitivi în regiunea unde rata
de ionizare creşte brusc şi, deci, concentraţia de sarcini spaţiale net negative poate fi aproximată
ca fiind funcţie de concentraţia ionilor pozitivi. Ca rezultat, odată cu creşterea concentraţiei de
ioni pozitivi în partea de potenţial înalt a stratului dublu, alţi electroni, numeroşi, dar cu energii
termice scăzute ajung, după ce sunt acceleraţi în noua cădere de potenţial a stratului dublu, la
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energii pentru care secţiunea eficace de ionizare creşte brusc. Astfel, o nouă cantitate de ioni
pozitivi apare în partea de potenţial înalt a stratului dublu ducând din nou la creşterea căderii de
potenţial de-a lungul stratului dublu şi fenomenologia se repetă. Această creştere a căderii de
potenţial pe stratul dublu este posibilă numai dacă ea are loc atât de repede încât producţia de
ioni pozitivi depăşeşte dispariţia lor prin recombinare şi difuzie. Cum producţia de ioni pozitivi
implică crearea de sarcini libere, această evoluţie are ca rezultat un salt brusc al curentului
(ramura d-e), deci căderea de potenţial pe stratul dublu este controlată de un mecanism intern de
feed-back pozitiv care se manifestă asemeni unei instabilităţi. Baza acestei instabilităţi o
constituie procesele de ionizare ce au loc în urma accelerării grupurilor de electroni al căror
număr creşte odată cu scăderea energiei lor termice. De remarcat este faptul că această creştere a
căderii de potenţial pe stratul dublu are loc la o valoare constantă a potenţialului furnizat de sursa
externă, ceea ce înseamnă că ea este guvernată de un mecanism intern ce presupune conversia
energiei termice în energie a câmpului electric.
Auto-amplificarea producţiei de ioni pozitivi este însoţită de îndepărtarea structurii de
strat dublu de electrodul pozitivat, experimental fiind observată o „expansiune” a stratului dublu
determinată de acumularea ionilor pozitivi. În consecinţă, electronii din plasmă sunt acceleraţi
într-un câmp electric crescător, devenind capabili de a produce excitări şi la distanţe mai mari
faţă de electrod, deci regiunea unde electronii se acumulează se va îndepărta de suprafaţa
anodului. Regiunea unde s-au acumulat ionii pozitivi urmează mişcarea păturii negative, în acest
fel stratul dublu îndepărtându-se de electrod. Pe parcursul acestei expansiuni, fluxul de electroni
acceleraţi de stratul dublu creşte comparativ cu fluxul ce traversa stratul înainte de expansiunea
acestuia (când fluxul de electroni era asigurat numai de procesul de difuzie). Dar cum fluxul de
electroni determină rata de ionizare şi modifică implicit valoarea lui I, curentul electronic va
suferi un salt brusc (current „overshoot”) în timpul expansiunii stratului dublu [113]. Creşterea
concentraţiei de ioni pozitivi concomitent cu îndepărtarea stratului dublu de anod, duce la
micşorarea căderii de potenţial dintre ele, deci va exista o distanţă faţă de electrod la care
numărul de electroni colectaţi de acesta va egala numărul de electroni ce produc noi ioni pozitivi
în partea de potenţial înalt a stratului dublu. La această distanţă, auto-amplificarea producţiei de
ioni pozitivi încetează şi, prin urmare, stratul dublu îşi opreşte expansiunea, tranzitând într-o
structură de formă sferică (minge-de-foc), caracterizată printr-un minim local al energiei
potenţiale. Această complexitate luminoasă, spontan formată în faţa anodului, conţine un nucleu
de plasmă îmbogăţită în ioni pozitivi ce este confinat de un strat electric dublu de formă
cvasisferică [112].
La scăderea gradată a potenţialului aplicat pe electrod, mingea de foc manifestă un
comportament deosebit, evidenţiat prin prezenţa ciclului de histerezis din caracteristica statică
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curent-tensiune. Apariţia unui asemenea fenomen este de cele mai multe ori asociat cu un fel
aparte de memorie prin care o structură autoorganizată îşi „aminteşte” stările precedente [59].
Această calitate de a memora este demonstrată în cazul nostru prin faptul că structura reuşeşte să
se menţină în condiţii mai vitrege decât cele în care s-a format, adică la valori ale potenţialului
mai scăzute decât cele la care a avut loc apariţia ei spontană. Explicaţia ar fi că, prin mecanisme
proprii, sistemul reuşeşte să susţină căderea de potenţial pe stratul dublu ce mărgineşte mingea
de foc.
Rolul jucat de sursa externă este acela de furnizor de energie şi materie, dar, de vreme ce
„efortul” depus în crearea structurii este mai mare decât cel necesar menţinerii ei, putem spune
că mingea de foc realizează operaţiunea de auto-menţinere în stare metastabilă [114].
Fenomenologia descrisă anterior implică accelerarea locală a electronilor, în timpul căreia
energia cinetică a electronilor din partea de energie înaltă a funcţiei maxwelliene de distribuţie
este convertită şi stocată sub formă de energie a câmpului electric al stratului dublu. Astfel,
structura transformă energia termică în energie a câmpului electric.
Aflându-se în stare metastabilă (stare posibilă numai atâta timp cât este furnizată energie
de la sursa externă) după momentul emergenţei, complexitatea manifestă numai o primă fază de
autoorganizare, existenţa ei fiind asigurată din exterior.
Următoarea fază de autoorganizare începe în momentul în care sistemul este îndepărtat şi
mai mult de la echilibrul termodinamic prin creşterea potenţialului pe electrod, ceea ce face ca
structura să treacă din stare staţionară într-o stare dinamică. Prezenţa acestei stări este evidenţiată
prin apariţia unei limitări periodice în curentul colectat de anod [115]. Măsurători optice şi
electrice au dovedit că limitările periodice ale curentului se datorează detaşării şi reasamblării
succesive a stratului dublu cvasi-sferic ce mărgineşte mingea de foc. Detaşarea se produce când,
la o anumită valoare a potenţialului de polarizare, căderea de potenţial pe stratul dublu devine
atât de mare încât electronii acceleraţi creează o cantitate de ioni pozitivi suficient de mare
pentru a egala stratul adiacent de sarcină spaţială net negativă. În aceste condiţii, procesul de
auto-asamblare a stratului dublu se poate realiza independent de câmpul electric creat prin
pozitivarea electrodului. Această nouă stare a stratului dublu este însă instabilă, deoarece
procesul de auto-asamblare poate fi uşor menţinut la trecerea stratului dublu în fază dinamică, el
fiind capabil să îşi asigure o parte din fluxul electronic necesar menţinerii ratelor de excitare şi
ionizare necesare înlocuirii tuturor componentelor sale prin coliziuni interne, auto-ajustându-şi în
permanenţă viteza. În acest fel, lucrul extern necesar efectuat de sursă în scopul menţinerii
acestui nou stadiu de autoorganizare, atinge un al doilea minim local (mai scăzut decât cel
anterior). Atâta timp cât conductorul gazos se află în noua stare metastabilă, fluxul de electroni
ce traversează stratul se împarte în două categorii: prima conţine electronii ce dau naştere
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curentului controlat de sursa externă, iar a doua este reprezentată de electronii care traversează
stratul dublu ca efect al deplasării acestuia prin plasmă.
Periodicitatea cu care are loc procesul de detaşare a stratului dublu se datorează autoasamblării unui nou strat dublu la limita complexităţii, concomitent cu dezasamblarea celui
precedent. Cum stratul de sarcină spaţială negativă acţionează ca o barieră pentru curent,
dezvoltarea sa va avea ca rezultat o scădere în curentul transportat de plasmă până la o valoare la
care condiţiile necesare existenţei stratului dublu mobil nu mai sunt îndeplinite şi acesta dispare.
În consecinţă, electronii, iniţial trapaţi, devin liberi şi se deplasează împreună spre electrod, unde
un nou strat este în faza de formare [116]. Trecerea electronilor prin noua structură produce o
creştere a curentului şi, implicit, a ratelor de excitare şi ionizare, stratul dublu începându-şi
procesul de detaşare. Mecanismul descris acţionează ca un proces intern de feed-back prin care
straturile duble se detaşează şi auto-asamblează succesiv la marginea mingii de foc. În această
stare dinamică, schimbul periodic de materie şi energie cu mediul înconjurător, intermediat de
stratul dublu, asigură existenţa structurii complexe de sarcină spaţială în faţa anodului.
După ce a suferit tranziţia din stare staţionară în starea dinamică, structura manifestă un
grad mai înalt de autoorganizare, evidenţiat de scăderea minimului lucrului mecanic necesar a fi
efectuat din exterior pentru a menţine noua stare de conductivitate a conductorului gazos.
Cele două stadii de autoorganizare manifestate de structura complexă de sarcină spaţială
şi marcate prin puncte critice în caracteristica statică curent-tensiune, pot fi asociate conceptelor
dinamicii neliniare: concomitent cu trecerea potenţialului de polarizare (care în cazul de faţă este
parametrul de control) printr-o valoare critică, apare o bifurcaţie şa-nod urmată de autoasamblarea mingii de foc în faţa electrodului. Din acest motiv, în caracteristica statică curenttensiune, emergenţa structurii este asociată apariţiei bistabilităţii de tip S, adică a rezistenţei
diferenţiale negative de tip S, ce poate fi însoţită în anumite condiţii de oscilaţii puternice ale
curentului [114]. Când potenţialul aplicat pe electrod este crescut în continuare, conductorul
gazos trece într-o altă fază critică, structura trecând într-o stare dinamică, în urma unei bifurcaţii
Hopf supercritice. Această tranziţie este dovedită experimental de apariţia unei bistabilităţi de tip
Z, adică a unei rezistenţe diferenţiale negative de tip N (sau Z), concomitent cu oscilaţii ale

curentului ale căror amplitudine creşte uşor [117]. Existenţa acestui tip de rezistenţă diferenţială
negativă constituie un rezultat experimental important, dovedind că structurile autoorganizate în
stare dinamică pot fi considerate ca fiind partea esenţială a oscilatorilor cu plasmă [2].
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III.5.4 APLICAŢII. PROBLEMA STRATULUI DUBLU ÎN PLASMA NECOLIZIONALĂ.
MODELUL LANGMUIR
Pentru a modela teoretic un strat dublu slab, vom considera că distribuţiile tipice ale
potenţialului electric, intensităţii câmpului electric şi densităţii de sarcină sunt de forma celor
prezentate în figura (3.17).

Fig. 3.17: Distribuţiile potenţialului electric, V ( x) , intensităţii câmpului electric, Ex , şi

densităţii de sarcină, ρ ( x) , într-un strat dublu slab ( eV0 ∼ k BTe , eV0 ∼ k BTi ,
V ( x) = V0 tanh ( x d ) , d = 2 ).

În figura (3.17) sunt prezentate distribuţiile tipice ale potenţialului electric, intensităţii
câmpului electric şi densităţii de sarcină într-un strat dublu cu o cădere de potenţial V0 = 2V .
Distribuţia de potenţial V ( x) prezintă un punct de inflexiune care corespunde planului Σ0 ce
separă cele două pături de sarcini spaţiale opuse, câmpul electric E x = − dV dx fiind maxim în
acest plan. Regiunea concavă a distribuţiei V ( x) , d 2V dx 2 > 0 corespunde, conform ecuaţiei
Poisson, păturii de sarcină negativă ρ ( x) < 0 , în timp ce regiunea convexă, d 2V dx 2 < 0
corespunde păturii de sarcină pozitivă ρ ( x) > 0 .
În cadrul modelului Langmuir, drumurile medii ale electronilor şi ionilor sunt mult mai
mari decât grosimea stratului dublu astfel încât se pot neglija ciocnirile în timpul mişcării
particulelor prin strat. Considerăm un strat dublu format la joncţiunea a două plasme identice P1
şi P2 care au potenţiale diferite, V1 = 0 şi V2 = V0 , unde V0 este căderea de potenţial în strat.
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În cazul stratului dublu puternic, căderea de potenţial V0 este mult mai mare decât
potenţialele termice ale electronilor şi ionilor ( V0 > k BTe e , V0 > k BTi e ) astfel încât cea mai
mare parte a electronilor care vin din plasma P2 şi a ionilor care vin din plasma P1 sunt reflectaţi
de strat (vezi figura 3.18).

Fig. 3.18: Traiectoriile particulelor prin stratul dublu în spaţiul fazelor electronic şi ionic.

Din figura 3.18 se observă că electronii care vin din plasma P1 şi ionii care vin din
plasma P2 sunt acceleraţi în câmpul electric al stratului dublu, formând astfel la ieşirea din strat
fascicule de particule energetice. Electronii plasmei P2 şi ionii plasmei P1 care sunt reflectaţi de
stratul dublu sunt separaţi de cei care trec prin strat de o traiectorie numită „separatoare”. Planele
paralele Σ1 şi Σ 2 separate de distanţa d ( d este grosimea stratului dublu) delimitează regiunile
neperturbate ale celor două plasme de stratul dublu. Neglijând viteza cu care intră în stratul
dublu electronii plasmei P1 , ei vor căpăta în strat viteza:

ue ( x) =

2eV ( x)
me
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(3.86)

În mod similar, ionii plasmei P2 vor căpăta în urma accelerării în strat viteza:
ui ( x) = −

2e (V0 − V ( x) )

(3.87)

mi

În cazul stratului dublu puternic putem considera că toţi electronii plasmei P2 şi toţi ionii
plasmei P1 sunt reflectaţi de strat, astfel încât putem neglija contribuţia acestora la densităţile de
particule din strat, ne ( x) şi ni ( x) . Considerând expresiile densităţilor de curent electronic şi
ionic prin strat de forma:

je = −ene ( x)ue ( x)

(3.88)

ji = eni ( x)ui ( x)

(3.89)

şi respectiv

şi ţinând cont de (3.86) şi (3.87), obţinem expresia densităţii de sarcini spaţiale:

ρe ( x) = e ( ni ( x) − ne ( x) ) =

ji

− 2e (V0 − V ( x) ) mi

+

je

2eV ( x) me

(3.90)

În configuraţia prezentată în figura 3.18, densităţile de curent sunt negative, je , ji < 0 (curentul
electric fiind orientat în sens opus axei Ox ), viteza electronilor este pozitivă ue ( x) > 0 , iar cea a
ionilor este negativă ui ( x) < 0 . De asemenea, densităţile de curent sunt constante de-a lungul
stratului dublu. Conform ecuaţiilor de continuitate avem:

je = −en0ue0 = −ene ( x)ue ( x)

(3.91 a)

ji = en0ui 0 = eni ( x)ui ( x)

(3.91 b)

unde ue0 şi ui 0 sunt vitezele cu care intră electronii plasmei P1 şi, respectiv, ionii plasmei P2 în
strat. În ipoteza stratului dublu puternic, ue0

ue şi ui 0

ui . Folosind ecuaţia lui Poisson,

găsim următoarea ecuaţie diferenţială ce determină distribuţia de potenţial în stratul dublu
necolizional puternic:
d 2V
dx 2

=

ji

2e (V0 − V ( x) ) mi

−

je
2eV ( x) me

(3.92)

Integrând ecuaţia (3.92) obţinem o relaţie de tipul Child-Langmuir între densitatea de curent prin
strat, j = je + ji , căderea de tensiune, V0 , şi grosimea stratului dublu:
32
⎛ m ⎞9
2e V0
j = C ⎜1 + e ⎟ ε 0
me d 2
⎝ mi ⎠ 4

unde C ≈ 1.865 este o constantă de integrare.
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(3.93)

În ecuaţia (3.92) am folosit condiţia Langmuir de formare a stratului dublu care stabileşte
valoarea raportului densităţilor de curent:

je
me
=
ji
mi

(3.94)

relaţie ce rezultă din condiţia ca intensitatea câmpului electric la marginile stratului dublu să fie
nulă: Ex (0) = E x (d ) = 0 . Relaţia (3.94) indică faptul că mişcarea electronilor prin strat este cea
care aduce contribuţia majoră la curentul electric prin acesta [81].
Să admitem V1 = −V0 şi V2 = +V0 . Atunci ecuaţia (3.92) ia forma:
d 2V
dx

2

=

În aproximaţia V V0

ji

ε 0 2e (V0 − V ( x) ) mi

−

je

ε 0 2e (V0 + V ( x) ) me

(3.95)

1 şi folosind substituţiile:
12

j ⎛ m ⎞
α= i⎜ i ⎟
ε 0 ⎝ 2eV0 ⎠

12

j ⎛ m ⎞
, β= e⎜ e ⎟
ε 0 ⎝ 2eV0 ⎠

(3.96 a, b)

ecuaţia (3.95) devine:
2

d 2V

3

1⎛ V ⎞
3⎛ V ⎞
5 ⎛V ⎞
≈ (α − β ) + ⎜ ⎟ (α + β ) + ⎜ ⎟ (α − β ) + ⎜ ⎟ (α + β )
2 ⎝ V0 ⎠
8 ⎝ V0 ⎠
16 ⎝ V0 ⎠
dx 2

(3.97)

Se poate construi acum un model cu rupere spontană de simetrie (self-structurarea
plasmei ca strat dublu prin fractalizare) pe baza restricţiilor:

x → ix , V → iV , α = β

(3.98 a-c)

Pentru aceasta vom urma îndeaproape rezultate obţinute în referinţa [118]. Atunci:
1) Coordonata x capătă semnificaţii dinamice (în particular, de timp), iar variabila V ,
semnificaţii probabilistice, aşa cum rezultă din referinţa [119];
2) Condiţia (3.98 c) se reduce la relaţia lui Langmuir (3.94) de formare a stratului dublu,
ceea ce arată contribuţia majoră a componentei electronice la curentul electric prin stratul dublu.
Reamintim că în modelul standard prezentat anterior, relaţia (3.94) se obţine din condiţia ca
intensitatea câmpului electric la marginea stratului dublu să fie nulă;
3) Folosind substituţia L2 = (V0 α ) în relaţiile (3.96 a, b), se găseşte ecuaţia ChildLangmuir:
12

⎛ 2e ⎞
je = ε 0 ⎜
⎟
⎝ me ⎠

V03 2
L2

În modelul uzual, această relaţie se obţine prin integrarea ecuaţiei (3.92);
4) Ecuaţia (3.97) cu substituţiile:
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(3.99)

12

⎛α ⎞
⎜ ⎟
⎝ V0 ⎠

12

⎛8⎞
ε0 x = ξ , V = ⎜ ⎟
⎝5⎠

V0 f

(3.100 a, b)

se reduce la o ecuaţie de tip Ginzburg-Landau:
d2 f
dξ

2

= f3− f

(3.101)

Astfel, unele implicaţii fizice induse de acest tip de ecuaţie [120, 121] pot fi extinse şi în acest
caz. În particular, coerenţa de fază a perechilor electron-ion pozitiv autostructurează plasma ca
un strat dublu. Într-adevăr, restricţiile (3.98 a-c) implică x → xeiϕ , V → Veiϕ cu faza

ϕ = π 2 = const. . Mai mult, prin integrarea ecuaţiei (3.101) se obţine mai întâi distribuţia
normalizată de potenţial în stratul dublu Langmuir:
⎡ (ξ − ξ0 ) ⎤
Vr (ξ ) = f = tanh ⎢
⎥
2 ⎦
⎣

(3.102)

(vezi figura 3.19 a) apoi cea de câmp:
Er (ξ ) = −

∂f
1
= − fξ =
∂ξ
2

1

2⎡

cosh ⎢
⎣

(ξ − ξ0 ) ⎤
2

(3.103)

⎥
⎦

(vezi figura 3.19 b) şi, în final, cea de sarcină:
⎡ (ξ − ξ0 ) ⎤
sinh
⎢
⎥
2 ⎦
∂2 f
⎣
nr (ξ ) = −
= − fξξ =
⎡ (ξ − ξ0 ) ⎤
∂ξ 2
cosh 3 ⎢
⎥
2 ⎦
⎣

(3.104)

(vezi figura 3.19 c).
Curbele teoretice descriu comportamentul stratului dublu electric observat experimental
[81].
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Fig. 3.19: Distribuţiile normalizate de a) potenţial, b) câmp şi c) sarcină pentru stratul dublu

Langmuir
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III.5.4.1 APLICAŢII. BIFURCAŢII ÎN STRATUL DUBLU NECOLIZIONAL

Ecuaţia diferenţială (3.101) poate fi pusă sub forma sistemului diferenţial:
df
= f′=u
dξ
d2 f
dξ

2

(3.105 a)

= f ′′ = u ′ = − f + f 3

(3.105 b)

Valorile proprii asociate stării staţionare ( 0, 0 ) sunt soluţii ale ecuaţiei seculare:

1− λ
0

0
=0
−1+ λ

(3.106)

sau explicit

λ 2 −1 = 0

(3.107)

Se găsesc valorile

λ1 = 1 , λ2 = −1
Valorile proprii asociate stării staţionare

( 0, 0 )

(3.108 a, b)

sunt una negativă şi una pozitivă. Starea

staţionară ( 0, 0 ) este un punct şa. De-a lungul unei direcţii a spaţiului fazic traiectoriile converg,
iar de-a lungul altei direcţii traiectoriile diverg. Datorită acestei divergenţe starea staţionară

( 0, 0 )

este instabilă şi, de regulă, traiectoriile tind la un nou atractor.
În cazul general, soluţiile staţionare se obţin pentru:

F( f )= f3− f =0

(3.109)

şi au forma explicită

f1 = 0 ,

f2 = 1 ,

f3 = −1

(vezi figura 3.20).

Fig. 3.20: Forma „potenţialului” F(f)= ∫ F ( f ) df
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(3.110 a-c)

Stările de minim ale lui F ( f ) sunt puncte de echilibru stabil (atractori), iar maximul este
punct de echilibru instabil. Curba capătă aspectul specific unei bifurcaţii.

III.6 STRATUL DUBLU CA SOLITON
III.6.1 UNDE SOLITONICE
Pentru studiul undelor solitonice vom urma îndeaproape rezulatele din [122]. Două dintre
cele mai importante proprietăţi ale plasmei sunt neliniaritatea şi dispersivitatea. Proprietatea de
dispersie a fost evidenţiată în cadrul teoriei liniare a plasmei şi constă în dependenţa vitezei de
fază (şi implicit a vitezei de grup) de lungimea de undă în timp ce proprietatea de neliniaritate,
evidenţiată la prima vedere doar de termenii neliniari ai ecuaţiilor ce descriu plasma ca sistem
fizic, se manifestă prin mult mai multe fenomene (de exemplu, unde neliniare de tip soliton,
histerezis, etc.). Tot proprietatea de neliniaritate este responsabilă pentru declanşarea proceselor
de autoorganizare în plasmă.
Undele solitonice pot apărea ca soluţii şi a unor ecuaţii liniare. De exemplu, într-o coardă,
în domeniul liniar al deformaţiilor, pot apărea unde descrise prin ecuaţia:
∂ 2u
∂t 2

=v

2

∂ 2u
∂x 2

(3.111)

unde u poate fi deformaţia pe direcţia transversală a corzii, iar v este viteza de propagare a unei
perturbaţii. Un soliton în această coardă ar putea fi reprezentat de o perturbaţie iniţială care se
propagă cu viteza v păstrându-şi forma. Făcând schimbarea de variabile (metoda d’Alembert):

⎧ξ = x − v t
⎨
⎩η = x + v t

(3.112 a, b)

ecuaţia (3.111) devine:

∂ ⎛ ∂u ⎞
⎜ ⎟=0
∂η ⎝ ∂ξ ⎠

(3.113)

şi admite ca soluţie generală sub formă implicită:
u ( x, t ) = Ψ1 ( x − v t ) + Ψ 2 ( x + v t )

(3.114)

Relaţia (3.114) pune în evidenţă existenţa a două perturbaţii, Ψ1 şi Ψ 2 , care se propagă cu
aceeaşi viteză v , una în sensul pozitiv al axei Ox ( Ψ1 ), iar cealaltă în sensul negativ al axei Ox
( Ψ 2 ).
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Semnificaţia schimbării de variabile (3.112 a, b) constă în considerarea ecuaţiei (3.111) în
două repere inerţiale ( v = const. ) ce se deplasează odată cu perturbaţiile Ψ1 şi Ψ 2 . Forma
undelor Ψ1 şi Ψ 2 depinde de felul perturbaţiei iniţiale. De exemplu, coarda poate fi ciupită
( u ( t = t0 ) = ϕ0 ( x ) ) sau lovită ( ( ∂u ∂t )t = t = ϕ1 ( x ) ) şi, în funcţie de expresiile explicite pentru
0

ϕ0 ( x ) şi ϕ1 ( x ) vom avea:
x − vt
⎧
⎪ Ψ1 ( x − v t ) = 1 ϕ0 ( x − v t ) − 1 ∫ ϕ1 (ξ ) dξ
v
2
⎪⎪
0
⎨
x + vt
⎪
1
1
ϕ1 (ξ ) d ξ
⎪ Ψ 2 ( x + v t ) = ϕ0 ( x + v t ) +
2
v ∫
⎪⎩
0

(3.115 a, b)

Ecuaţiile (3.115 a, b) pun în evidenţă cele două unde solitare, progresivă (a) şi regresivă
(b). Se observă, de asemenea, că în timpul propagării nu se modifică forma perturbaţiei atâta
timp cât mediul nu este dispersiv. Aceasta reprezintă proprietatea fundamentală a undelor
solitonice liniare. Dacă perturbaţiile se propagă într-un mediu dispersiv şi/sau cu proprietăţi
neliniare în regim neliniar, parametrii sistemului se vor abate de la starea de echilibru (ca urmare
a acţiunii perturbaţiei), iar aceste abateri nu mai sunt funcţie numai de capacitatea intrinsecă a
sistemului de a răspunde la o perturbaţie ci şi de amplitudinea perturbaţiei, într-un mod neliniar.
De aceea, un soliton care se propagă în regim neliniar nu îşi mai păstrează forma, dat fiind că
propria lui amplitudine va modifica răspunsul mediului care, la rândul său, va afecta modul de
propagare. Un exemplu de soliton neliniar este cel oferit de soluţiile de tip undă solitonică ale
ecuaţiei Korteweg - de Vries, a cărei formă generală este:
∂w
∂w
∂3w
+aw
+b
=0
∂t
∂ξ
∂ξ 3

(3.116)

Prin schimbarea de variabile (rescalarea):

ξ = x b1 3 , w =

b1 3
u
a

(3.117 a, b)

ecuaţia (3.116) devine:
∂u
∂u ∂ 3u
+u
+
=0
∂t
∂x ∂x3

(3.118)

Din mulţimea tuturor soluţiilor acestei ecuaţii o vom lua în considerare pe cea care
corespunde unei perturbaţii iniţiale în x = 0 de tip impuls Dirac unitar şi care se poate propaga
ca undă solitonică (soluţia fundamentală). Prin urmare, condiţia iniţială va fi de forma:

⎛ ∂u ( x, t ) ⎞
= δ ( x)δ (t )
⎜
⎟
⎝ ∂t ⎠t = o
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(3.119)

Pentru a găsi solitonul progresiv vom face o schimbare de reper similară celei din (3.112),

ξ = x − v t ( v = const. ). În aceste condiţii, ecuaţia (3.119) devine:
−v

du
du d 3u
+u
+
=0
dξ
dξ dξ 3

(3.120)

Prin integrarea relaţiei (3.120) se obţine:
1
d 2u
−v u + u 2 +
=c
2
dξ 2

(3.121)

unde c este o constantă de integrare.
Admiţând că la infinit se anulează atât u cât şi derivatele sale, rezultă că c = 0 şi (3.120)
devine:
d 2u

1
= v u − u2
2
dξ 2

(3.122)

Fie o ecuaţie neliniară de forma:
2

⎛ du ⎞
3
2
⎜
⎟ = Au + Bu + Cu
⎝ dξ ⎠

(3.123)

care prin derivare devine:
d 2u
dξ

2

=

A
3
+ Bu + Cu 2
2
2

(3.124)

Identificând (3.124) cu (3.122) rezultă: A = 0 , B = v , C = −1 3 şi, deci, (3.122) poate fi scrisă
sub forma (3.123):
2

⎛ du ⎞
2 1 3
⎜
⎟ = vu − u
3
⎝ dξ ⎠

(3.125)

Fie polinomul P (u ) = − (1 3) u 3 + v u 2 , care admite rădăcinile u1 = u2 = 0 şi u3 = 3v . Facem
schimbarea de funcţie u → z prin:
u −u
u −u
v
, cu parametrul k 2 = 2 3 = 1
z 2 = 1 3 = −3
u − u3
u − 3v
u1 − u3

(3.126)

Cu aceasta se găseşte că:
du
= −2
P (u )

1

u1 − u3

dz

(1 − z )(1 − k z )
2

2 2

= dξ

(3.127)

Integrând (3.127) ( k 2 = 1 ) se obţine:

ln

1+ z
3v
ξ
=
1− z
2
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(3.128)

Revenind la funcţia iniţială u obţinem:
⎡ 3v
⎤
u = 3 v sech 2 ⎢
( x − v t )⎥
⎣ 2
⎦

(3.129)

Ecuaţia (3.129) pune în evidenţă faptul că perturbaţia iniţială sub forma unui impuls Dirac de
amplitudine a se va propaga ca un soliton cu o viteză şi o extindere spaţială ambele dependente
de această amplitudine. Din acest motiv, putem rescrie ecuaţia (3.129) sub forma:
⎡ a⎛
a ⎞⎤
u ( x, t ) = a sech 2 ⎢
⎜ x − t ⎟⎥
3 ⎠⎦
⎣ 4⎝

(3.130)

Dacă vom avea o serie de solitoni cu amplitudini diferite, aceştia se vor ordona în timpul
propagării astfel încât solitonul cu amplitudinea cea mai mare să fie cel mai îndepărtat [122].

III.6.2 UNDE IONO-ACUSTICE
Un exemplu de mod longitudinal îl reprezintă undele iono-acustice [123, 124]. În
aproximaţia liniară şi la limita λ

λD ( λD este lungimea Debye), aceste unde sunt nedispersive
12

şi se propagă cu viteza sunetului cs = ( kTe me )

. În tratarea neliniară, proprietatea principală

de nedispersivitate, specifică şi undelor sonore, nu se mai păstrează în acest caz (vom păstra însă
denumirea de „acustice” pentru că sunt unde longitudinale şi păstrează cvasineutralitatea
plasmei). Vom presupune că ionii sunt relativ reci ( Ti

Te ) şi vom utiliza modelul hidrodinamic

al celor două fluide:
- ecuaţiile de mişcare:
me

dve
∂φ kTe ∂ne
=e
−
dt
∂x ne ∂x

∂v
⎛ ∂v
mi ⎜ i + vi i
∂x
⎝ ∂t

∂φ kTi ∂ni
⎞
⎟ = −e ∂x − n ∂x
⎠
i

(3.131 a)
(3.131 b)

- ecuaţiile de continuitate:
∂ne ∂ ( ne ve )
+
=0
∂t
∂x

(3.132 a)

∂ni ∂ ( ni vi )
+
=0
∂t
∂x

(3.132 b)

- ecuaţia Poisson:
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∂ 2φ
∂x

=

2

e

ε0

( ne − ni )

(3.133)

unde φ ( x, t ) este potenţialul electric al undei. Neglijând inerţia electronilor ( me → 0 ) obţinem
din (3.131 a):
ne = n0eeφ kTe

(3.134)

Ecuaţia (3.133) poate fi astfel scrisă sub forma:

∂ 2φ
∂x

2

=

n0eeφ kT − ni )
(
ε0
e

(3.135)

e

Referindu-ne în continuare numai la ioni şi neglijând termenul

( kTi

ni )( ∂ni ∂x ) ,

ecuaţiile (3.131 b), (3.132 b) şi (3.133) devin:
∂v
∂v
∂u
+v
=−
∂τ
∂ξ
∂ξ
∂n ∂ ( n v )
+
=0
∂τ
∂ξ
∂ 2u
∂ξ

2

(3.136 a-c)

= eu − n

Vom căuta soluţii de tip undă solitonică, adică soluţii pentru care dependenţa spaţio-temporală se
realizează prin variabila:

η = ξ − Mτ
Fiind

vorba

de

variabile

adimensionale,

(3.137)
s-a

introdus

numărul

lui

Mach

M = viteza impulsului solitonului viteza iono-acustica :
M=

w
cs

(3.138)

Condiţiile la limită (η → ∞ ) corespunzătoare sistemului (3.136), din considerente energetice vor
fi de forma:
u → 0 , v → 0 , n →1

(3.139 a-c)

Introducând acum (3.137) în (3.136) şi ţinând cont de (3.139 a-c) obţinem:

n=

M
,
M −v

( v − M )2 = M 2 − 2u

(3.140 a, b)

deci,

(

n = M M 2 − 2u

Înlocuind (3.141) în (3.136 c) găsim
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)

−1 2

(3.141)

d 2u
dη 2

(

= eu − M M 2 − 2u

)

−1 2

pe care dacă o înmulţim cu du dη şi o integrăm obţinem:
2
12
⎡ 2
⎤
1 ⎛ du ⎞
u
+ C⎥
⎜
⎟ = e + M ⎢ M − 2u
2 ⎝ dη ⎠
⎣
⎦

(

)

unde C este o constantă de integrare care, în condiţiile (3.139 a-c), devine egală cu

(

)

− M 2 + 1 M . În aceste condiţii, obţinem ecuaţia diferenţială neliniară de ordinul I:
2

1 ⎛ du ⎞
u
⎜
⎟ =e +M
2 ⎝ dη ⎠

⎡ 2
1 2 M 2 + 1⎤
M
2
u
−
−
⎢
⎥
M ⎥⎦
⎢⎣

(

)

(3.142)

Ecuaţiei (3.142) i se poate aplica formalismul de la efecte neliniare în pătura de sarcină spaţială.
Rezultă moduri cnoidale de oscilaţie ale potenţialului normalizat.
Din simulările pe calculator s-a constatat că această ecuaţie admite ca soluţii solitoni de
tip impuls numai dacă:
1 < M ≤ 1.6

(3.143)

În acest interval de valori ale vitezei de propagare a impulsului amplitudinea acestuia va
fi cuprinsă în intervalul:

0 < U max ≤ 1.3

(3.144)

Să considerăm pentru început numai unde solitonice de tip impuls având numărul Mach
foarte puţin mai mare decât unitatea:
0 < δ M ≡ M −1

1

(3.145)

ceea ce va corespunde unui soliton de tip impuls cu o amplitudine mică:

0 < U max < 1

(3.146)

În condiţiile (3.145) şi (3.146) vom putea dezvolta (3.142) în serie după u şi δ M din
care, reţinând doar termenii principali, rezultă:
2

⎛ du ⎞
2 2
⎜
⎟ = u ( 3δ M − u )
3
⎝ dη ⎠

(3.147)

Impuls solitar de amplitudine mică (3.146) nu înseamnă neapărat şi potenţial scăzut,
deoarece energia electronului într-un astfel de potenţial este de ordinul de mărime al energiei
termice. Ecuaţia (3.147) este similară ecuaţiei (3.125), ceea ce va implica faptul că admite o
soluţie similară cu (3.127), adică:
⎡ δM
⎤
u = 3δ M sech 2 ⎢
(ξ − M τ ) ⎥
⎣ 4
⎦
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(3.148)

Această soluţie va avea aceleaşi caracteristici ca şi (3.128). Notând δ M = ε , care va constitui o
măsură a amplitudinii impulsului solitonic, putem rescrie (3.148) sub forma:
⎡ ε
ε3 2 ⎤
u = 3 ε sech 2 ⎢
τ⎥
(ξ − τ ) −
2 ⎥⎦
⎢⎣ 4

(3.149)

Asemănarea ecuaţiilor (3.147) şi (3.125) conduce la ideea că sistemul (3.136) ar trebui să
conducă la ecuaţii de tip Korteweg – de Vries pentru variabilele n , v , u . Aşa cum arată (3.149)
aceste variabile vor fi funcţii de ε

1 . Vom putea, prin urmare, să considerăm dezvoltări în

serie în jurul unei stări de echilibru fără câmpuri:
n = 1 + ε n1 + ε 2 n2 + ...
u = ε u1 + ε 2u2 + ε 3u3 + ...

(3.150 a-c)

v = ε v1 + ε 2v2 + ε 3v3 + ...

Forma argumentului din (3.149) ne sugerează posibilitatea introducerii unor variabile noi
(variabile contractate):

η1 =

ε1 2
2

ε
( ξ − τ ) , τ1 =

32

2

τ ⇒ u = 3 ε sech 2 (η1 − τ1 )

(3.151)

În noile variabile, operatorii de derivare vor deveni:

∂ ε1 2 ∂
∂ ε3 2 ∂ ε3 2 ∂
=
=
−
,
2 ∂η1 ∂τ
2 ∂τ1
2 ∂η1
∂ξ

(3.152 a, b)

Introducând (3.150 a-c) şi (3.152 a, b) în (3.136) şi reţinând numai termenii de ordinul I,
obţinem:

u1 = n1 ,

∂n1 ∂v1
∂v1 ∂u1
,
=
=
⇒ n1 = v1 = u1
∂η1 ∂η1
∂η1 ∂η1

(3.153)

Dacă reţinem şi termenii de ordinul II din (3.136) şi ţinem cont de ecuaţiile de ordinul I şi de
(3.153) atunci vom avea:
∂ 2u1
∂η12

−

1
= u2 + u12 − n2
2

∂n2 ∂n1 ∂ ( n1v1 ) ∂v2
+
+
+
=0
∂η1 ∂τ1
∂η1
∂η1

−

(3.154 a-c)

∂v2 ∂v1
∂v
∂u
+
+ v1 1 = − 2
∂η1 ∂τ1
∂η1
∂η1

Eliminând u2 , n2 şi v2 din ecuaţiile (3.154 a-c) şi ţinând cont de (3.153) se găseşte pentru n1
ecuaţia:
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∂n1
∂n 1 ∂3n1
+ n1 1 +
=0
∂η1
∂η1 2 ∂n13

(3.155)

care este o ecuaţie Korteweg – de Vries similară ecuaţiei (3.116). În virtutea ecuaţiilor (3.153)
ecuaţiile diferenţiale pentru v1 şi u1 vor fi identice.
Proprietăţi de simetrie ale ecuaţiei Korteweg – de Vries

1) Invarianţa galileiană
Dacă asupra ecuaţiei (3.118) se face transformarea:

x′ = x + u0t
u′ = u + u0
t′ = t

se obţine o ecuaţie de aceeaşi formă în variabilele x′ , u ′ , t ′ .
2) Reversibilitatea
Dacă u ( x, t ) este o soluţie a ecuaţiei (3.118) atunci şi u (− x, t ) va fi soluţie a aceleiaşi
ecuaţii.
3) Lege de conservare
Fie funcţiile:
⎛ ∂u ∂ 2u ⎞
⎛ ∂u ∂ 2u ⎞
T = T ⎜ u, ,
,... ⎟ , F = F ⎜ u , ,
⎟.
⎜ ∂x ∂x 2 ⎟
⎜ ∂x ∂x 2 ⎟
⎝
⎠
⎝
⎠

Dacă aceste funcţii au astfel de expresii încât are lor relaţia:

∂T ∂F
+
=0
∂t ∂x

(3.156)

atunci pentru perturbaţii localizate (3.156) va implica:
d
dt

+∞

∫ Tdx = 0

(3.157)

−∞

+∞

ceea ce arată conservarea mărimii exprimate prin

∫ Tdx .

Astfel, dacă avem: T ≡ u ,

−∞

F ≡ u 2 2 + ∂ 2u ∂x 2 , atunci, în virtutea ecuaţiei Korteweg – de Vries, ecuaţia (3.156) este
satisfăcută şi, prin urmare, ecuaţia (3.157) va implica:
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d
dt

+∞

∫ u( x, t )dx = 0

(3.158)

−∞

Ecuaţia (3.158) arată că u ( x, t ) se va deforma în timpul propagării astfel încât aria totală
+∞

∫ u( x, t )dx

să rămână constantă. Ecuaţia Korteweg – de Vries este, deci, o ecuaţie care descrie

−∞

undele ce se pot propaga în regim cvasi-sonor, ca rezultat al concurenţei dintre două efecte:
- neliniaritatea, conţinută în termenul v1

∂v1
şi
∂η1

1 ∂ 3v1
.
- dispersivitatea, conţinută în termenul
2 ∂η13
Acest lucru se poate demonstra pornind de la relaţia (3.136 a) şi utilizând ecuaţia de dispersie a
undelor iono-acustice:
⎛
⎝

1
2

⎞
⎠

ω = vg k ⎜1 − λD2 k 2 ⎟

(3.159)

unde vg este viteza de grup. Vom considera că membrul drept −∂u ∂ξ al ecuaţiei (3.136 a) este
necunoscut, îl vom nota cu x şi îl vom determina din condiţia ca ecuaţia (3.136 a) să conducă la
ecuaţia de dispersie (3.159). Pentru a arăta că acest termen conţine proprietatea de dispersivitate
a plasmei, vom înlătura neliniaritatea din ecuaţia (3.136 a), liniarizând-o:

∂v
∂v
+ vg
=x
∂τ
∂ξ

(3.160)

Aplicând transformata Fourier spaţio-temporală acestei ecuaţii obţinem:
−i ω V + vg i kV = X

(3.161)

unde V şi X sunt transformatele Fourier ale lui v , respectiv x .
Din ecuaţia (3.161) găsim:

ω =i

X
+ vg k
V

(3.162)

Identificând (3.162) cu ecuaţia de dispersie (3.159) obţinem:
2

λ
3
X = − D (i ⋅ k ) V
2

(3.163)

a cărei transformată Fourier inversă va fi:
x≡−

λ 2 ∂3v
∂u
=− D
∂ξ
2 ∂ξ 3
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(3.164)

şi care, introdusă în (3.136 a), conduce la ecuaţia Korteweg – de Vries. Deci termenul care
conţine derivata de ordinul III este cel care modelează efectul dispersiei în plasmă. Dat fiind că
termenul neliniar se referă la convecţia „particulei de fluid ionic”, putem spune că structura
spaţio-temporală ce apare sub forma solitonului iono-acustic este o structură dispersivconvectivă.
În concluzie, am demonstrat că ecuaţia Korteweg – de Vries este mai mult decât o ecuaţie
neliniară care admite soluţii de tip undă solitonică. Soluţiile „soliton” au un comportament
asemănător comportamentului particulelor. Experimental s-a observat că, în timpul interacţiunii
a doi solitoni, aceştia îşi păstrează forma şi, mai mult, pot trece unul prin altul fără a suferi
modificări [124].
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IV. HAOS, NEDIFERENŢIABILITATE ŞI RELATIVITATE DE
SCALĂ. APLICAŢII ÎN TEORIA STRATULUI DUBLU
Prezentul capitol introduce noţiunea de haos în strânsă corelaţie cu cea de fractal. Întrucât
geometric putem caracteriza fractalii prin nediferenţiabilitate, s-a construit o teorie a mişcării
care operează cu aceştia (aproximaţia fractală a mişcării pe baza relativităţii de scală).
Rezultatele originale din acest capitol se referă la utilizarea aproximaţiei fractale a mişcării atât
în studiul dinamicii mingii de foc a unei plasme de difuzie cât şi în cel al structurilor induse întro plasmă de ablaţie. Aceste rezultate originale au fost publicate în [6, 7, 10] (modelul
hidrodinamic al relativităţii de scală), [9] (studiul experimental şi teoretic al dinamicii mingii de
foc utilizând teoria relativităţii de scală) [11] (studiul dinamicii unei plasme de ablaţie utilizând
relativitatea de scală) [8] (studiul experimental al unei plasme polimerice de ablaţie), [19]
(metode de diagnoză electrică a mingii de foc din plasma de difuzie).

IV.1 ELEMENTE DE TEORIA HAOSULUI. FRACTALI
Conform principiilor mecanicii Newtoniene, se credea până nu demult că, dacă se cunosc
forţele care acţionează între particule şi poziţiile şi vitezele iniţiale, s-ar putea prezice mişcarea
sau istoria unui sistem pentru toate momentele de timp viitoare (dacă s-ar avea la dispoziţie o
putere de calcul suficient de mare). Nici chiar descoperirea dispozitivelor de calcul moderne,
performante şi rapide nu a putut rezolva problema predictibilităţii infinite în dinamică. Chiar şi în
cazul sistemelor dinamice simple mişcarea este câteodată imposibil de prezis. Astfel de mişcări
au fost numite haotice.
Conceptul non-ştiinţific de haos este foarte vechi fiind adesea asociat cu o stare sau cu un
comportament care nu prezintă regularitate şi care nu poate fi controlat. Se caută însă cauza care
ar putea sta la baza haosului şi care să poată explica apariţia unor evenimente aparent aleatoare şi
nepredictibilitatea lor.
Trebuie să facem distincţia între mişcările întâmplătoare şi cele haotice. Cea dintâi se
referă exclusiv la problemele în care nu se cunosc forţele iniţiale sau se cunosc numai nişte
mărimi statistice ale parametrilor. Termenul „haotic” este rezervat numai pentru acele probleme
deterministe pentru care nu există parametri iniţiali aleatori sau nepredictibili.
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În literatura actuală, termenul de haos este asociat unei clase de mişcări ale sistemelor
fizice şi matematice deterministe a căror „istorie” temporală prezintă o dependenţă sensibilă de
condiţiile iniţiale.
Caracteristice dinamicilor haotice sunt spectrele de frecvenţe de bandă largă şi pierderea
informaţiilor referitoare la condiţiile iniţiale. Presupunând că se poate măsura o poziţie cu
precizia Δx şi o viteză cu precizia Δv , atunci în planul fazelor (planul poziţii-viteze) putem
diviza spaţiul în arii de dimensiunea Δx Δv , după cum se poate vedea în figura 4.1. Dacă avem
condiţiile iniţiale cu precizia dată anterior, ştim că sistemul se află undeva în aria haşurată din
spaţiul fazelor, dar dacă sistemul este haotic, această imprecizie creşte în timp la un număr N (t )
de zone, după cum se vede din figura 4.1: b. Rata de creştere a impreciziei, dată de:

N ≈ N 0 eht

(4.1)

reprezintă o altă proprietate a sistemelor haotice. Constanta h este legată de conceptul de
entropie şi de cel de exponent Lyapunov, care măsoară rata cu care traiectoriile iniţial apropiate
ale unui sistem diverg în spaţiul fazelor. O valoare pozitivă a exponentului Lyapunov, calculată
pentru un anumit sistem dinamic, este o măsură cantitativă a comportamentului haotic al
acestuia.

Fig. 4.1: Ilustrare a creşterii incertitudinii (sau a pierderii de informaţie) într-un sistem dinamic.

Zona haşurată la momentul t0 reprezintă incertitudinea în condiţiile iniţiale.

În cazul sistemelor haotice disipative, chiar odată pierdută predictibilitatea evoluţiei, se
mai pot întâlni manifestări ale ordinii la un nivel mai subtil, ceea ce înseamnă că încă mai există
o structură la baza dinamicii haotice care însă nu poate fi pusă în evidenţă prin metodele
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convenţionale (prin trasarea spectrelor de frecvenţe). Această exprimare a ordinii trebuie căutată
în spaţiul fazelor unde vom observa că mişcarea haotică prezintă o nouă proprietate geometrică
numită structură fractalică.
Noile descoperiri din domeniul dinamicii neliniare oferă noi concepte şi metode de
detectare a vibraţiilor haotice din sistemele fizice şi de cuantificare a acestui „zgomot
determinist” prin noi mărimi cum ar fi dimensiunea fractală sau exponenţii Lyapunov [42].
B. Mandelbrot, pornind de la ideea că matematica (şi în special geometria) nu poate
descrie forma unor obiecte naturale (nori, profiluri muntoase, fiorduri, etc.), a dezvoltat o nouă
geometrie, cea fractalică. El afirmă că multe pattern-uri din natură sunt atât de neregulate şi
fragmentate, încât putem conclude că natura manifestă nu numai un grad mai înalt de
complexitate ci complexitate la un alt nivel. Numărul scalelor de lungime ale acestor pattern-uri
este infinit, iar noua clasă de obiecte matematice, cea a fractalilor, prezintă acelaşi grad de
neregularitate (sau fragmentare) la toate scalele.
Cele mai multe exemple şi metode care au stat la baza dezvoltării acestei noi teorii provin
din următoarele noţiuni deja cunoscute: atractori şi mulţimi determinate de funcţii complexe
(Fricke şi Klein, Fatou şi Julia), ecuaţii diferenţiale (Poincaré) şi analiză Fourier, seturi Cantor,
curbe care umplu întreg spaţiul şi care nu sunt nicăieri diferenţiabile, concepte de mărime şi
dimensiune în spaţiul metric şi în cel euclidian, teoria mişcării browniene şi a altor procese
stabile (iregularitatea şi auto-similaritatea traiectoriilor).
Un fractal reprezintă un model (pattern) care repetă acelaşi design şi detalii sau definiţii
într-un interval larg de scale. Această repetare a detaliilor sau recurenţă a unor patternuri
geometrice statistic identice pe măsură ce privim la părţi din ce în ce mai mici ale obiectului
original, reprezintă tema unificatoare a fractalilor. Unele seturi fractale sunt curbe, sau suprafeţe,
altele sunt discontinue („prafuri”), iar altele prezintă forme foarte complicate (fig. 4.2).

Fig. 4.2: a) Curba cuartică a lui Fricke şi Klein; b) Mulţimi Fatou (pe alb) şi Julia (pe negru)
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Ca prim exemplu vom considera tratarea fractalică a mişcării browniene. După cum se
cunoaşte, botanistul scoţian Robert Brown a studiat o suspensie coloidală de polen în apă. El a
observat ca particulele de polen se mişcă aparent aleatoriu, traiectoriile lor haotice fiind datorate
ciocnirii cu particulele mult mai mici de lichid, aflate în stare de agitaţie termică. Spre deosebire
de tratările matematice anterioare ale mişcării browniene, Mandelbrot a abordat problema
neregularităţii din alt unghi. Urmărind o traiectorie browniană la scale din ce în ce mai mici s-a
observat că lungimea sa creşte fără limite. Mai mult, urma lăsată de o particulă în mişcarea sa
tinde să acopere în timp întreg spaţiul, ceea ce a condus la ideea aproximării dimensiunii acestei
curbe cu cea a spaţiului. Noţiunea de dimensiune capătă astfel un nou înţeles. Urma lăsată de o
particulă aflată în mişcare browniană este, din punct de vedere topologic, o curbă de dimensiune
1, dar cum tinde să ocupe în timp întreg spaţiul, putem spune că din punct de vedere fractalic, ea
are dimensiunea 2. Tocmai această discrepanţă va cataloga traiectoria browniană drept una
fractală.
Faptul că fractalii prezintă neconcordanţe din punct de vedere dimensional a servit la
dezvoltarea unui model matematic prin care aceştia să poată fi descrişi. Mandelbrot a ales
tratarea a două tipuri de dimensiuni, ambele atribuind fiecărei mulţimi \ E din spaţiul euclidian
un număr real, considerat a fi dimensiunea lui. Cea mai intuitivă dintre ele, ar fi dimensiunea
topologică, DT . Cea de a doua, D , a fost introdusă de Hausdorff în 1919 şi îi poartă numele.
De cele mai multe ori, când se lucrează în spaţiul euclidian \ E , atât DT cât şi D iau
valori între 0 şi E , dar asemănarea dintre ele se opreşte aici: dimensiunea DT este întotdeauna
un număr întreg, în timp ce D nu este obligatoriu un număr întreg. De asemenea aceste două
dimensiuni nu vor coincide, ci vor satisface inegalitatea Szpilrajn:
D ≥ DT

(4.2)

ele având valori egale numai în cazul euclidian.
Din această neconcordanţă între dimensiuni exemplificată în relaţia (4.2) a rezultat
necesitatea de a defini un fractal ca fiind o mulţime pentru care dimensiunea Hausdorff devine
mai mare decât dimensiunea topologică. Orice mulţime pentru care D nu este întreg (adică este
fracţional), se numeşte fractal. Dimensiunea D poate lua şi valori întregi, cu condiţia să nu
depăşească E şi să fie strict mai mari decât cele ale lui DT . Astfel, D a fost denumită
dimensiune fractală.
Marea majoritate a obiectelor prezintă o succesiune de dimensiuni efectiv diferite.
Anumite tranziţii definite neadecvat între zone cu dimensiune bine definită sunt reinterpretate ca
regiuni fractale pentru care D > DT .
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Distribuţia omogenă a unei drepte, a unui plan sau a spaţiului are două proprietăţi: este
invariantă la dislocări (deplasări) şi este invariantă la schimbări de scală. Cei mai mulţi fractali
manifestă un maxim de invarianţă.
În ceea ce priveşte dislocarea, se poate lua ca exemplu mişcarea browniană. Traiectoriile
diferitelor particule aflate în mişcare browniană nu se pot suprapune perfect unele peste altele în
sensul în care putem suprapune două părţi egale ale unei drepte. În acest caz putem vorbi numai
de o suprapunere în sens statistic. Deci, fractalii sunt invarianţi la dislocări.
De asemenea, fractalii prezintă şi o anumită invarianţă de scală. Un fractal care este
invariant la o similaritate geometrică obişnuită se numeşte auto-similar. Spre exemplu, L. F.
Richardson a postulat că, într-un interval larg de scale, fenomenul de turbulenţă poate fi
descompus în turbioane (vârtejuri) auto-similare.
Luând ca exemplu calculul lungimii unui contur neregulat (cum ar fi liniile de coastă (fig.
4.3:a) sau ţărmurile cu fiorduri (fig. 4.3:b)) şi bazându-se pe calcule prealabile ale lui
Richardson, Mandelbrot a ajuns la concluzia că există două constante, λ şi D astfel încât,
pentru a aproxima lungimea conturului printr-o linie frântă, sunt necesare intervale Fε − D de
lungime ε :

L(ε ) ≈ Fε 1− D

(4.3)

Fig. 4.3: Profilul liniei de coastă a Marii Britanii a) şi al unui ţărm cu fiorduri din sudul

Norvegiei b)
Valoarea exponentului D pare să depindă de tipul de contur ales şi mai multe părţi
diferite ale aceluiaşi contur, considerate separat, pot da naştere la valori diferite ale lui D . În
ciuda faptului că D nu este întreg, el poate fi interpretat ca o dimensiune şi anume, ca o
dimensiune fractală. Se poate afirma că, în primă aproximaţie, D = 3 2 , ceea ce este suficient
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pentru a putea concluziona că este natural şi adecvat ca o linie de coastă, de exemplu, să aibă o
dimensiune mai mare decât cea euclidiană D = 1 . O mărime aproximativă a unui contur
neregulat (ca cel considerat anterior) în orice dimensiune d < D va tinde la ∞ când ε → 0 , iar

dacă d ia orice valoare mai mare decât cea a lui D , atunci lungimea aproximativă a acestui
contur va tinde la 0 când ε → 0 . Mărimea aproximativă devine rezonabilă dacă şi numai dacă
d = D.

Prin construcţie, dimensiunea Hausdorff joacă rol de exponent în definirea unui mărimi
(după cum a rezultat din exemplul precedent). Din alt punct de vedere, D este fracţionar şi, mai
mult, depăşeşte 1, valoare care reprezintă dimensiunea unei curbe şi anume, dimensiunea
topologică, DT .
În aceste condiţii, se defineşte curba fractală ca fiind curba pentru care dimensiunea
fractală D o depăşeşte pe cea topologică, DT = 1 . Prin urmare, liniile de coastă şi fiordurile
reprezintă exemple de curbe fractale [125, 126].
Deşi s-a afirmat anterior că geometria unei linii de coastă, de exemplu (fig. 4.3), poate fi
foarte complicată, ea prezintă totuşi şi un înalt grad de ordonare. Deşi hărţile desenate la diverse
scale diferă prin detaliile lor specifice, ele au totuşi aceleaşi caracteristici generale. Într-o
aproximaţie mai grosieră, detaliile liniilor de coastă sunt identice din punct de vedere geometric,
exceptând scala. Când fiecare detaliu al unei forme este geometric identic cu întregul, se spune
că atât forma cât şi cascada ce o generează sunt auto-similare [125].
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IV.1.2 MĂSURI, TOPOLOGIE ŞI GEOMETRIE FRACTALICĂ
Topologia reprezintă o ramură a matematicii care tratează problema formelor şi figurilor
din punct de vedere calitativ. Două dintre noţiunile sale de bază sunt „dimensiunea” şi
„homeomorfismul”. Topologia studiază felul în care figurile pot fi distorsionate într-un spaţiu
care se comportă ca un cauciuc. De exemplu, un cerc poate fi deformat şi transformat într-un
triunghi, triunghiul poate fi deformat până se obţine o insulă Koch, etc. şi toate aceste forme sunt
echivalente din punct de vedere topologic.
În topologie, liniile drepte pot fi curbate, iar cercurile pot fi transformate în triunghiuri
sau deformate până se transformă în pătrate. Cu toate acestea, nu totul poate fi topologic
transformat. Intersecţiile dreptelor, de exemplu, rămân intersecţii. În limbaj matematic, se spune
că intersecţiile dreptelor sunt invariante: ele nu pot fi distruse şi nici numărul lor nu poate fi
modificat [127, 128].
1. Topologie metrică. Spaţiu metric.
Un spaţiu metric este reprezentat de o mulţime S care, împreună cu o funcţie

q : S × S → [ 0, ∞ ) , satisface condiţiile:
q ( x, y ) = 0 ⇔ x = y

q ( x, y ) = q ( y , x )
q ( x , z ) ≤ q ( x, y ) + q ( y , z )
Ultima inegalitatea poartă numele de inegalitatea triunghiului: în geometria euclidiană, suma
lungimilor a două laturi ale unui triunghi este cel puţin egală cu lungimea celei de a treia laturi.
Numărul real ne-negativ q ( x, y ) defineşte distanţa dintre punctele x şi y . Funcţia q se numeşte
metrică pe mulţimea S . Un spaţiu metric poate fi scris ca o pereche ( S , q ) , dar dacă metrica se
subînţelege, îl vom scrie simplu, S .
Teorema 1 (Inegalitatea lui Cauchy): Fie x1, x2 ,..., xd , y1, y2 ,..., yd 2 d numere reale.

Atunci:
2

⎛ d
⎞ ⎛ d
⎞⎛ d
⎞
⎜ ∑ x j y j ⎟ ≤ ⎜ ∑ x 2j ⎟⎜ ∑ y 2j ⎟ .
⎜ j =1
⎟ ⎜ j =1 ⎟⎜ j =1 ⎟
⎝
⎠ ⎝
⎠⎝
⎠
Teorema 2 (Inegalitatea lui Minkowski): Fie x, y ∈ d . Atunci x + y ≤ x + y .
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Corolar 1: Spaţiul

d

este un spaţiu metric cu metrica q ( x, y ) = x − y .

Dacă S este un spaţiu metric cu metrica q şi T ⊆ S , atunci T este, de asemenea, un
spaţiu metric cu metrica qT definită prin:
qT ( x, y ) = q ( x, y ) , pentru x, y ∈ T .

Diametrul unei submulţimi A din spaţiul metric S este:
diam A = sup {q( x, y ) : x, y ∈ A} .
Diametrul lui A este reprezentat de distanţa dintre cele mai depărtate două puncte din A , dacă
astfel de puncte există. De exemplu, dacă A = [ 0,1) , diametrul este 1. Chiar dacă nu există două
puncte din A între care distanţa să fie exact 1, există perechi x, y de puncte din A depărtate cât
de mult dorim de valoarea 1 şi nu există perechi x, y de puncte din A între care distanţa să fie
mai mare decât 1.
Dacă A şi B sunt mulţimi nevide într-un spaţiu metric S , se defineşte distanţa dintre ele
prin:
dist ( A, B ) = inf {q( x, y ) : x ∈ A, y ∈ B} .
De reţinut că aceasta nu este o metrică (inegalitatea triunghiului nu este satisfăcută). Dacă
A = 0 şi B = ( 0,1] în

, atunci dist( A, B) = 0 chiar dacă A ≠ B .

Fie S un spaţiu metric, x ∈ S şi r > 0 . Bila deschisă centrată în x şi având raza r este
reprezentată de mulţimea Br ( x ) = { y ∈ S : q ( y, x ) < r} . Bila închisă centrată în x şi având raza

r este reprezentată de mulţimea Br ( x ) = { y ∈ S : q ( y, x ) ≤ r} .
Fie S un spaţiu metric şi A o submulţime a acestuia. Un punct interior lui A este un
punct x astfel încât Bε ( x ) ⊆ A pentru orice ε > 0 . O mulţime A se numeşte deschisă dacă
fiecare punct din A este punct interior.

b)

a)

Fig. 4.4: a) Bilă deschisă şi b) Bilă închisă
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Propoziţia 1: O bilă deschisă Br ( x ) este o mulţime deschisă.
Teorema 3: Fie S un spaţiu metric. Atunci ∅ şi S sunt mulţimi deschise. Dacă U şi V

sunt mulţimi deschise, atunci tot deschisă este şi intersecţia lor U ∩ V . Dacă U este o familie
de seturi deschise, atunci reuniunea

∪

U

U ∈U

este de asemenea deschisă.
Fie S un spaţiu metric şi fie A ⊆ S . Un punct x ∈ S este un punct de acumulare pentru
A dacă, pentru orice ε > 0 , bila Bε ( x ) conţine şi alte puncte din A în afară de x . O mulţime
A este închisă dacă ea îşi conţine toate punctele de acumulare.
Propoziţia 2: O bilă închisă Br ( x ) este o mulţime închisă.

O familie de submulţimi deschise B a unui spaţiu metric S reprezintă o bază pentru
mulţimile deschise dacă şi numai dacă fiecare mulţime deschisă T ia forma:
T=

∪

A

A∈ A

unde A ⊆ B .
2. Structuri metrice. Funcţii în spaţii metrice

Să presupunem că S şi T sunt spaţii metrice. O funcţie h : S → T reprezintă o izometrie
dacă
qT ( h( x), h( y ) ) = qS ( x, y )

pentru toţi x, y ∈ S . Două spaţii metrice sunt izometrice dacă există o izometrie a unuia pe
celălalt.
O funcţie h : S → T este o similaritate dacă există un număr pozitiv r astfel încât:
q ( h( x), h( y ) ) = rq ( x, y )

pentru toţi x, y ∈ S . Numărul r este raţia lui h . Două spaţii metrice sunt similare dacă există o
similaritate a unuia pe celălalt.
Fie S şi T două spaţii metrice şi fie x ∈ S . O funcţie h : S → T este continuă în x dacă
pentru orice ε > 0 există δ > 0 astfel încât pentru toţi y ∈ S
q ( x, y ) < δ ⇒ q ( h( x), h( y ) ) < ε .

Funcţia h este numită simplu continuă dacă este continuă în toate punctele x ∈ S .
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Teorema 4: O funcţie h : S → T este continuă dacă şi numai dacă h −1 [V ] este deschisă

în S pentru toate V deschise în T .
O funcţie h : S → T reprezintă un homeomorfism al lui S pe T dacă ea este bijectivă şi
dacă atât h cât şi h −1 sunt continue. Două spaţii metrice sunt homeomorfe dacă există un

homeomorfism al unuia pe celălalt. O proprietate se numeşte topologică dacă este susţinută de
homeomorfism.
De exemplu, numărul de găuri dintr-un obiect este topologic invariant. Aceasta înseamnă
că o sferă poate fi transformată într-o suprafaţă de tip potcoavă, dar niciodată într-o formă
asemănătoare unei gogoşi. Homeomorfismele reprezintă de fapt transformări care sunt permise şi
care, când sunt aplicate, schimbă proprietăţile invariante ale obiectului. Astfel, o sferă şi
suprafaţa unui cub sunt homeomorfe, dar sfera şi gogoaşa, nu sunt [127, 128].
3. Şiruri în spaţii metrice

Fie S o mulţime. Un şir din S este reprezentat de o funcţie f :

→ S . El este definit de

o listă infinită de valori f (1), f (2), f (3),... şi se notează
( xn ) n∈
unde se înţelege că funcţia este specificată prin f (1) = x1 , f (2) = x2 şi aşa mai departe. Adesea
se foloseşte notaţia simplificată ( xn ) .
Un şir ( xn ) dintr-un spaţiu metric S converge către un punct x ∈ S dacă pentru oricare

ε > 0 , există N ∈ astfel încât q( xn , x) < ε pentru toţi n ≥ N .
Teorema 5: Fie două spaţii metrice S şi T şi fie o funcţie h : S → T . Atunci h este

continuă dacă şi numai dacă pentru fiecare şir ( xn ) din S avem

xn → x ⇒ h( xn ) → h( x) .
Fie ( xn ) un şir într-un spaţiu metric S şi fie x ∈ S . Spunem că x este punct de

acumulare al şirului ( xn ) dacă pentru orice ε > 0 şi orice N ∈

, există n ≥ N cu q( xn , x) < ε .

Propoziţia 3: Punctul x este punct de acumulare al şirului ( xn ) dacă şi numai dacă x

este limita unui subşir al lui ( xn ) .
Un şir Cauchy într-un spaţiu metric S este un şir ( xn ) care satisface următoarele: pentru
fiecare ε > 0 există N ∈
şir din

astfel încât q ( xn , xm ) < ε pentru toţi n, m cu n ≥ N şi m ≥ N . Un

este convergent doar dacă el este un şir Cauchy.
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Propoziţia 4: Orice şir convergent este un şir Cauchy.

Închiderea unei mulţimi A este mulţimea A care constă din mulţimea A şi toate
punctele de acumulare ale acesteia. Aceasta este o mulţime închisă. O mulţime A este densă
într-o mulţime B dacă A = B .
Un punct x care aparţine atât închiderii unei mulţimi A cât şi închiderii unei mulţimi
complementare S \ A se numeşte punct limită al lui A . Limita (graniţa) lui A este mulţimea
care conţine toate punctele limită ale lui A şi se notează ∂A .
Teorema 6: Fie S un spaţiu metric, A ⊆ S şi T ⊆ S . Atunci ∂T ( A ∩ T ) ⊆ ∂ S A .
4. Clase de contracţii

Un punct x este un punct fix al unei funcţii f dacă f ( x) = x . O funcţie f : S → S
reprezintă o contracţie dacă există o constantă r < 1 astfel încât
q ( f ( x), f ( y ) ) ≤ rq ( x, y )

pentru toţi x, y ∈ S . Se observă cu uşurinţă că o contracţie este o funcţie continuă.
Teorema 7 (Teorema claselor de contracţie): o clasă de contracţie f pe un spaţiu metric
S nevid are un unic punct fix.

Corolar 2: Fie f o clasă de contracţie pe un spaţiu metric complet S . Pentru orice punct

x0 din f şi pentru
xn +1 = f ( xn ) pentru n ≥ 0
şirul ( xn ) va converge la punctul fix al lui f .

Fig. 4.5: Ilustrare grafică a corolarului 2.

O funcţie f : S → T este o funcţie Lipschitz dacă există o constantă B pentru care
q ( f ( x), f ( y ) ) ≤ Bq ( x, y ) pentru toţi x, y ∈ S .
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Teorema 8: Fie A şi B două submulţimi închise, disjuncte, dintr-un spaţiu metric S .

Atunci vor exista mulţimile deschise, disjuncte, U şi V din S cu U ⊇ A şi V ⊇ B .
Corolar 3: Să presupunem că F este închisă şi U este deschisă. Dacă F ⊆ U atunci va

exista o mulţime deschisă V cu F ⊆ V ⊆ V ⊆ U .
5. Spaţii separabile şi compacte
a) Spaţii separabile

Spunem că o familie U de submulţimi din S acoperă o mulţime A dacă A este
inclusă în reuniunea familiei U . O familie care acoperă o mulţime se numeşte acoperire a
mulţimii. O acoperire care constă dintr-un număr finit de mulţimi se numeşte acoperire finită. O

acoperire deschisă a unei mulţimi A reprezintă o acoperire pentru A constând numai din
mulţimi deschise. Dacă U este o acoperire pentru A atunci o subacoperire reprezintă o
subfamilie a lui U care încă poate acoperi mulţimea A .
Teorema 9: Fie S un spaţiu metric. Următoarele afirmaţii sunt echivalente:

(1) Există o mulţime numărabilă D densă în S ( S este un spaţiu separabil);
(2) Există o bază numărabilă pentru mulţimile deschise ale lui S ;
(3) Fiecare acoperire deschisă a lui S are o subacoperire numărabilă (proprietatea
Lindelöf).
Un spaţiu metric S se numeşte separabil, dacă are una din proprietăţile enumerate în
teorema 9.
b) Spaţii compacte

Să considerăm un interval închis compact [ a, b ] din

.

Teorema 10 (Teorema Bolzano-Weierstrass): Fie a şi b două numere reale cu a < b .

Dacă ( xn ) este orice şir din intervalul [ a, b ] , atunci ( xn ) are cel puţin un punct de acumulare.
Un spaţiu metric S se numeşte compact secvenţial dacă fiecare şir din S are cel puţin un
punct de acumulare (în S ).
Corolar 4: Un spaţiu metric compact secvenţial este separabil.
Propoziţia 5: Fie a şi b două numere reale cu a < b . Dacă A este o submulţime infinită

oarecare din intervalul [ a, b ] , atunci A are cel puţin un punct de acumulare.
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Un spaţiu metric S se numeşte compact numărabil dacă fiecare submulţime infinită din
S are cel puţin un punct de acumulare (în S ). Fie F o familie de submulţimi din S . Spunem că

F are proprietatea intersecţiei finite dacă orice intersecţie de mai multe mulţimi finite din F

este nevidă.
Teorema 11 (Teorema Heine-Borel): Fie a şi b două numere reale cu a < b . Fie F o

familie de submulţimi închise din intervalul [ a, b ] . Dacă F are proprietatea intersecţiei finite,
atunci intersecţia

∩

F

F ∈F

a întregii familii este nevidă.
Un spaţiu metric S este numit (temporar) bicompact dacă fiecare familie de mulţimi
închise cu proprietatea intersecţiei finite are o intersecţie nevidă.
Teorema 12: Fie S un spaţiu metric. Atunci următoarele afirmaţii sunt echivalente:

(1) S este compact secvenţial;
(2) S este compact numărabil;
(3) S este bicompact.
Un spaţiu metric S se numeşte compact dacă are una din proprietăţile enumerate în
teorema de mai sus.
Propoziţia 6: O submulţime închisă dintr-un spaţiu compact este compactă.
Propoziţia 7: Fie A ⊆

d

. Atunci A este compactă dacă şi numai dacă A este închisă şi

mărginită.
6. Imaginea şi inversarea imaginii

Dacă f : S → T este o funcţie continuă şi A ⊆ S , atunci anumite proprietăţi ale mulţimii

A sunt legate de proprietăţile mulţimii imagine:
f [ A] = { f ( x) : x ∈ A} .

Teorema 13: Fie f : S → T o funcţie continuă şi fie A ⊆ S o mulţime compactă. Atunci
f [ A] este compactă.

Corolar 5: Fie S un spaţiu metric compact şi fie f : S →

f este mărginită, adică există B ∈

o funcţie continuă. Atunci

astfel încât f ( x) ≤ B pentru toţi x ∈ S .

Propoziţia 8: Fie f : S → T o funcţie continuă. Dacă se consideră o mulţime B ⊆ T ,

atunci:
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(1) Dacă B este deschisă, atunci f −1 [ B ] este deschisă;
(2) Dacă B este închisă, atunci f −1 [ B ] este închisă.
Teorema 14: Dacă A este închisă, B este compactă şi A ∩ B = ∅ , atunci dist( A, B) > 0 .

7. Continuitatea uniformă

Fie f : S → T o funcţie. Funcţia f este continuă, dacă pentru fiecare x ∈ S şi fiecare

ε > 0 există δ > 0 astfel încât f [ Bδ ( x) ] ⊆ Bε ( f ( x) ) . Funcţia f este uniform continuă dacă,
pentru fiecare ε > 0 există δ > 0 astfel încât pentru fiecare x ∈ S avem f [ Bδ ( x) ] ⊆ Bε ( f ( x) ) .
Diferenţa constă în următoarele: în primul caz, lui δ îi este permis să depindă nu numai de ε ,
dar şi de x , iar în al doilea caz, δ depinde numai de ε (nu şi de x ).
Teorema 15: Fie S un spaţiu metric compact, fie T un spaţiu metric şi fie f : S → T o

funcţie. Dacă f este continuă, atunci f este uniform continuă.
Teorema 16: Fie S un spaţiu metric compact şi fie U o acoperire deschisă a lui S .

Atunci există un număr pozitiv r astfel încât pentru orice mulţime A ⊆ S cu diam A < r , există
o mulţime U ∈ U cu A ⊆ U .
Cel mai mare număr r care îndeplineşte proprietatea din teorema 16 se numeşte numărul

lui Lebesgue.
8. Sisteme de numere

Fie b un număr complex cu b > 1 şi fie D o mulţime finită de numere complexe,
inclusiv 0 (zero). Interesul constă în reprezentarea numerelor complexe în sistemul numeric pe
care ele îl definesc.
Să zicem că F este o mulţime de „fracţii” ce cuprinde numere de forma:
∞

∑ a j b− j , a j ∈ D .
j =1

Propoziţia 9: Mulţimea F de fracţii este o mulţime compactă.
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9. Convergenţa uniformă

Fie S şi T două spaţii metrice. Vom considera funcţia f : S → T .
Fie f n un şir de funcţii definite pe S şi care iau valori în T şi fie f o altă funcţie
definită pe S şi cu valori în T . Şirul f n converge uniform (pe S ) la funcţia f dacă pentru orice

ε > 0 , există N ∈

astfel încât pentru toţi x ∈ S şi toţi n ≥ N avem q ( f n ( x), f ( x) ) < ε .

Spunem că două funcţii f şi g sunt separate de o distanţă uniformă r dacă
q ( f ( x), g ( x) ) ≤ r pentru toţi x ∈ S .

Putem scrie qu ( f , g ) ≤ r sau, mai exact, qu ( f , g ) este cel mai mic număr r care
corespunde:
qu ( f , g ) = sup {q ( f ( x), g ( x) ) : x ∈ S } .
Noţiunea de convergenţă uniformă nu îşi pierde sensul în cazul funcţiilor care nu sunt
continue.
Teorema 17: Presupunem că f n : S → T este un şir de funcţii definit pe spaţiul metric S

şi care ia valori în T . Presupunem că f n converge uniform la o funcţie f . Dacă toate funcţiile
f n sunt continue, atunci f este continuă.
Dacă mulţimea de funcţii cu care lucrăm este adecvat restricţionat, atunci qu va fi o
metrică. Dacă S şi T sunt spaţii metrice, vom nota cu C ( S , T ) mulţimea tuturor funcţiilor
continue definite pe S şi care iau valori în T .
Teorema 18: Fie S un spaţiu metric compact şi fie T un spaţiu metric. Atunci qu este o

metrică pe C ( S , T ) .
Metrica qu se va numi metrică uniformă.
Teorema 19: Presupunem că S este un spaţiu metric compact şi că T este un spaţiu

metric complet. Atunci, spaţiul metric C ( S , T ) este complet.
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10. Curbe continue şi care umplu (acoperă) spaţiul

Discutând despre dimensiune la modul intuitiv, percepem liniile ca pe obiecte unidimensionale şi planele ca pe obiecte bi-dimensionale. În 1890, Giuseppe Peano şi imediat după
el (în 1891), David Hilbert, au deschis subiectul aşa numitelor curbe care „trăiesc” în plan, ceea
ce a răsturnat ideile de până atunci cu privire la ideea de „curbă”. Conform teoriei lor, aceste
curbe „umplu” întreg planul, adică, dată fiind o secţiune dintr-un plan, va exista o curbă care va
întâlni fiecare punct din acea secţiune.
Să presupunem că spaţiul metric T reprezintă o submulţime convexă a spaţiului euclidian
k

şi S este un spaţiu euclidian

d

. O funcţie este afină dacă satisface

f ( tx + (1 − t ) y ) = t f ( x ) + (1 − t ) f ( y )
atunci când x, y ∈ T şi 0 ≤ t ≤ 1 .
Propoziţia 10: O mapă afină f a unui interval [u , v ] din

f ( x) = mx + b , oricare m, b ∈

trebuie să fie de forma

.

O curbă continuă într-un spaţiu metric S este o funcţie continuă f : [ 0,1] → S (vezi
figura 4.6). Codomeniul (imaginea) unei astfel de funcţii se va nota cu f [[0,1]] .

Fig. 4.6: Curbă continuă

O curbă continuă f : [ 0,1] → d este afină parţial (afină pe bucăţi) dacă există „puncte
de diviziune” 0 = a0 < a1 < ... < an = 1 astfel încât f să fie afină pe fiecare dintre subintervalele
⎡ a j −1, a j ⎤ (vezi figura 4.7). Codomeniul (imaginea) unei astfel de funcţii se numeşte curbă
⎣
⎦
poligonală.
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Fig. 4.7: Curbă parţial afină (afină pe bucăţi)

Să luăm ca exemplu construcţia curbei von Koch de tip dragon (figura 4.8).

Fig. 4.8: Curba von Koch de tip dragon

În acest caz, avem un şir ( Pk ) de curbe poligonale. Acest şir trebuie să conveargă la
curba Koch P . Cum nu avem Pk +1 ⊆ Pk , vom proceda în felul următor. Curba Pk constă din
4k segmente de dreaptă. Se împarte intervalul [ 0,1] în 4k subintervale de lungimi egale şi se
defineşte o funcţie g k : [ 0,1] → 2 care să fie afină pe fiecare din aceste subintervale şi continuă
pe întreg intervalul [ 0,1] , astfel încât subintervalele să fie mapate la segmentele de dreaptă în
care este împărţită curba Pk . Mai explicit, putem porni cu g k (0) din capătul din stânga al lui
Pk . Astfel, vom avea g k [[0,1]] = Pk .
Propoziţia 11: Şirul ( g k ) din construcţia de tip dragon a curbei von Koch converge

uniform.
O curbă continuă f : [ 0,1] → d unde d ≥ 2 este o curbă care umple spaţiul dacă
f [[0,1]] conţine o bilă Br ( x ) . Acest lucru a fost realizat de Peano şi, din această cauză, o astfel

de curbă se mai numeşte curbă Peano. Un exemplu simplu poate fi dedus din asemănarea cu o
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curbă de tip dragon. Pentru a trece de la un stadiu la următorul, fiecare segment de dreaptă este
înlocuit de 9 segmente de lungime 1 3 ca în figura 4.9.

Fig. 4.9: Construcţie pentru curba Peano

În figura 4.10 sunt indicate primele câteva stagii ale acestei construcţii.

Fig. 4.10: Poligoane Peano

În natură, organizarea structurilor capabile să umple un spaţiu este de o importanţă
deosebită în supravieţuirea şi dezvoltarea fiinţelor vii. În cele mai multe cazuri, substanţele
necesare trebuie să ajungă, prin intermediul vaselor de sânge, în fiecare punct din volumul unui
organ sau organism. Fractalii rezolvă problema organizării unor astfel de structuri complicate
într-un mod foarte eficient [128].
11. Metrica Hausdorff

Felix Hausdorff a găsit o cale de a descrie convergenţa şirurilor. Metoda lui este mai bună
decât cele anterioare deoarece nu necesită găsirea unui parametru, spaţiu sau a unei parametrizări
adecvate pentru şiruri. Ea reprezintă o simplă definiţie a unei metrici care se aplică şirurilor.
Convergenţa mulţimilor

Fie S un spaţiu metric. Fie A şi B submulţimi din S . Spunem că A şi B sunt separate
de o distanţă Hausdorff r dacă fiecare punct din A se află la o anumită distanţă r de un
oarecare punct din B şi fiecare punct din B se află la o anumită distanţă r de un oarecare punct
din A .
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Această idee poate fi transformată într-o metrică numită metrică Hausdorff, D . Dacă A
este o mulţime şi r > 0 , atunci r-vecinătatea deschisă a lui A este:
N r ( A ) = { y : q ( x, y ) < r , pentru oricare x ∈ A} .

Definiţia metricii Hausdorff, D :
D ( A, B ) = inf {r > 0 : A ⊆ N r ( B ) si B ⊆ N r ( A )} .
Prin convenţie, inf ∅ = ∞ .
Totuşi, această definiţie nu descrie o metrică, datorită unor probleme cum ar fi: în

,

distanţa dintre {0} şi [ 0, ∞ ) este infinită, iar acest lucru nu este permis în definirea unei metrici,
drept pentru care vom restricţiona aplicabilitatea definiţiei lui D la mulţimi mărginite; distanţa

D ( ∅, {0}) este, de asemenea, infinită, drept pentru care vom restricţiona aplicabilitatea definiţiei
lui D la mulţimi nevide; distanţa D ( ( 0,1) , [ 0,1]) este, de această dată, nulă, chiar dacă cele două
mulţimi nu sunt egale, drept pentru care vom restricţiona aplicabilitatea definiţiei lui D la
mulţimi închise; în final, vom aplica definiţia lui D numai pentru cazul mulţimilor compacte,
nevide.
Dacă S este un spaţiu metric, vom nota cu
compacte şi nevide din S .

H(S )

H(S )

colecţia tuturor submulţimilor

este hiperspaţiu pentru S .

Teorema 20: Fie S un spaţiu metric. Funcţia Hausdorff D , este metrică pe mulţimea

H(S ) .
Teorema 21: Presupunem că S este un spaţiu metric complet. Atunci spaţiul

H(S )

este

complet.
Este mai convenabil ca în geometria fractală să ne limităm la submulţimi ale spaţiului
euclidian. Cu toate acestea, spaţiile metrice sunt unealta adecvată pentru dezvoltarea teoriei
dimensiunii topologice şi poate chiar a teoriei dimensiunii Hausdorff. Se vor utiliza convergenţa
uniformă pentru cazul funcţiilor şi metrica Hausdorff pentru cazul spaţiilor [127, 128].
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IV.1.3 DIMENSIUNEA TOPOLOGICĂ
Mulţimilor din geometria elementară li s-au asociat dimensiuni, astfel încât un punct are
dimensiunea 0 (zero), curbele au dimensiunea 1, suprafeţele au dimensiunea 2, iar obiectele
spaţiale au dimensiunea 3. Când părăsim geometria clasică este posibil să întâlnim mulţimi de
puncte care nu se încadrează în nici una din categoriile enumerate mai sus, drept pentru care,
matematicienii au propus mai multe definiţii ale noţiunii de „dimensiune”. Astfel, aceste definiţii
se pot împărţi în două clase: dimensiuni topologice şi dimensiuni fractale.
Figura 4.11 sugerează faptul că o mulţime este considerată 1-dimensională atunci ea
poate fi acoperită de mici mulţimi deschise care se intersectează numai câte două deodată. O
mulţime este considerată 0-dimensională dacă ea poate fi acoperită de mici mulţimi deschise,
disjuncte. O mulţime este 2-dimensională dacă ea poate fi acoperită de mici mulţimi deschise
care se intersectează numai câte 3 deodată. Împachetarea utilizând „cărămizi” ilustrată în figura
4.12, acoperă planul cu mulţimi dreptunghiulare închise care se intersectează de cel mult 3 ori în
acelaşi timp.

Fig. 4.11: Un spaţiu 1-dimensional şi o acoperire cu discuri

Fig. 4.12: O acoperire a unui plan

Dimensiunea euclidiană reprezintă numărul de coordonate necesar pentru a descrie
obiectul, pe când o definiţie a dimensiunii topologice este ceva mai complicată. Ea implică în
mod calitativ forma obiectului. Ramura topologiei studiază modul în care un obiect poate fi
deformat şi transformat în alt obiect fără a-şi pierde caracteristicile esenţiale. De exemplu, o linie
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dreaptă poate fi transformată într-o curbă sau într-o linie frântă (vezi figura 4.13) caz în care
fiecare din cele 3 construcţii sunt topologic echivalente.

Fig. 4.13: Curbe echivalente topologic
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homeomorfismul). De exemplu, găurile dintr-un obiect vor rămâne găuri, indiferent cât de mult
se întinde sau se răsuceşte obiectul. Dimensiunea topologică a unui obiect nu se schimbă cu
transformarea obiectului. Dimensiunea topologică derivă din capacitatea de a acoperi obiectul cu
discuri de raze mici (fig. 4.11). Segmentele rămase după fiecare acoperire pot fi la rândul lor
acoperite utilizând discuri de dimensiuni din ce în ce mai mici, care, de asemenea, trebuie să se
intersecteze ce cel mult 2 ori. Într-un mod asemănător, o suprafaţă poate fi acoperită folosind
sfere de raze mici sau „cărămizi” care să se intersecteze cel mult câte 3 deodată (vezi figura
4.12). Figura 4.14 arată o serie de figuri comune cu dimensiunile lor euclidiene ( DE ) şi
respectiv topologice ( DT ).
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Fig. 4.14: Un set de figuri comune cu dimensiunile lor topologice şi respectiv euclidiene.

În figura 4.15 este reprezentată mulţimea (praful) Cantor într-o modalitate care
evidenţiază dimensiunile sale euclidiană şi topologică.
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Fig. 4.15: Reprezentare a acoperirii mulţimii Cantor cu discuri din ce în ce mai mici care nu se

intersectează, în scopul de a evidenţia dimensiunea lui topologică.
Dimensiunea euclidiană a prafului Cantor este evident egală cu 1 ( DECantor = 1 ) de vreme
ce este necesară o singură coordonată pentru a putea specifica toate punctele mulţimii. Se
observă din figura 4.15 că este posibil să găsim discuri din ce în ce mai mici, care să nu se
intersecteze şi cu care să acoperim sub-elementele mulţimii. Astfel, rezultă că dimensiunea
topologică a prafului Cantor este zero ( DTCantor = 0 ) [127, 129].
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IV.1.4 EXPONENŢI DE SCALARE ÎN LEGI PUTERE. DIMENSIUNEA FRACTALĂ
Acest concept de dimensiune a dat naştere unui grup larg de variante, incluzând
dimensiunile box-counting, de similaritate, de capacitate, Hausdorff-Besicovich (sau, simplu,
dimensiune Hausdorff), de informaţie, de corelaţie, fractală, generalizată, de acumulare,
Lyapunov, etc. O caracteristică deosebită a dimensiunilor fractale este aceea că ele nu trebuie să
fie obligatoriu întregi: ele pot lua valori fracţionare [127, 130].
Să presupunem că avem un obiect drept, cum ar fi un băţ sau o prăjină şi trebuie să
măsurăm cu ajutorul lui distanţa de la un punct la altul. Cunoaştem lungimea obiectului. Dacă el
este suficient de lung, nu va trebui plasat pe pământ decât de câteva ori pentru a acoperi întreaga
distanţă. Cu cât este mai scurt, cu atât vor fi necesare mai multe operaţii de măsurare. De
asemenea, s-ar putea ca rezultatele măsurătorilor în cele două cazuri să difere datorită rugozităţii
solului. O prăjină mai scurtă va urmări cu uşurinţă neregularităţile terenului spre deosebire de
una cu lungime mai mare. O regulă empirică este aceea că numărul de incrementuri (creşteri)
variază adesea cu scala (i.e cu lungimea băţului sau prăjinii utilizate) ridicată la o putere
oarecare. Aceasta înseamnă că obţinem o linie dreaptă în cazul dependenţei logaritmice a
numărului de incrementuri (axa y ) de dimensiunea scalei (axa x ) (figura 4.16).

Fig. 4.16: Relaţie de tip lege putere între numărul de incrementuri şi dimensiunea scalei

(dimensiunea instrumentului de măsură)
Panta acestei linii drepte reprezintă puterea sau exponentul în proporţionalitatea
logaritmică. Această putere (sau exponent) se numeşte dimensiune. După cum am observat,
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numărul de incrementuri creşte cu cât scade dimensiunea instrumentului de măsură. Această
relaţie de inversă dependenţă arată că exponentul (adică dimensiunea) din legea putere este
negativ, ceea ce poate fi scris sub forma:
numarul deincrementi ∝ ( dimensiunea scalei )

− dimensiune

,

(4.4)

unde simbolul ∝ înseamnă „proporţionalitate”. Deoarece dimensiunea este un exponent în
această relaţie, unii autori o numesc „dimensiune exponent”.
De cele mai multe ori, relaţia (4.4) este mai utilă într-o formă care să ne dea direct
valoarea exponentului (dimensiunii). Pentru a obţine o astfel de formă, vom logaritma ambii
membrii ai ecuaţiei (4.4) şi îi vom rearanja:
ln ( numarul de incrementuri ) ∝ − ( dimensiunea ) ⋅ ln ( dimensiunea scalei )

sau

( −dimensiunea ) ∝

ln(numarul de incrementuri )
.
ln ( dimensiunea scalei )

Pentru a elimina semnul „ − ” vom face în mod arbitrar logaritmul dimensiunii scalei
negativ şi îl vom rescrie sub forma − ln ( dimensiunea scalei ) = ln (1 dimensiunea scalei ) . Astfel,
va rezulta
dimensiunea ∝

ln ( numarul de incrementuri )
ln (1 dimensiunea scalei )

(4.5)

„Dimensiunea” ca exponent de scalare ia, în cele mai multe cazuri, valori neîntregi.
Tipuri de dimensiuni exponent şi importanţa lor

O dimensiune exponent rămâne adesea constantă într-un domeniu larg de dimensiuni ale
scalei şi, deci, ea reprezintă o mărime cantitativ invariantă. Ea ne poate indica gradul de
complexitate al unui sistem şi reprezintă o modalitate cantitativă numerică de a evalua sau
compara complexitatea geometrică a obiectelor sau sistemelor de diferite dimensiuni, forme şi
structuri.
Dimensiunile ca exponenţi de scalare au o importanţă deosebită în teoria haosului din
două motive:
-

măsurarea dimensiunii (exponentul sau panta unei drepte într-un sistem de
coordonate logaritmic) permite distingerea între haotic şi aleatoriu. Dimensiunea unui
obiect caracterizează geometria acestuia şi reprezintă o trăsătură fizică fundamentală.
De exemplu, un atractor haotic are o anumită reprezentare în spaţiul fazelor iar acea
reprezentare are o anumită dimensiune finită şi măsurabilă. Prin contrast, un sistem
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care operează aleatoriu poate teoretic să viziteze, mai devreme sau mai târziu,
întregul spaţiu al fazelor şi în acest caz nu va exista nici o configuraţie definită (cum
este un atractor) în spaţiul fazelor. Atunci dimensiunea devine egală cu dimensiunea
de scufundare şi astfel devine infinită pe măsură ce continuăm să creştem
dimensiunea de scufundare;
-

dimensiunea unui atractor relevă numărul de variabile sau de cantităţi măsurabile
necesare pentru a descrie sau a modela sistemul. De exemplu, dimensiunea zero
corespunde unui punct în spaţiul fazelor (o valoare constantă); pentru a descrie o linie
avem nevoie de o dimensiune; pentru a descrie un dreptunghi avem nevoie de două
variabile – lungime şi lăţime. Prin urmare, modelarea unui sistem sau obiect necesită
un număr de variabile cel puţin egal cu dimensiunea sa.

Există multe tipuri de dimensiuni exponent, cum ar fi: dimensiunea de similaritate,
dimensiunea de capacitate, dimensiunea Hausdorff, dimensiunea de informaţie, dimensiunea de
corelaţie şi dimensiunea fractală. Aceste tipuri de dimensiuni sunt interconectate, unele având
aceeaşi valoare numerică în anumite condiţii.
Majoritatea dimensiunilor exponent se încadrează în una din următoarele două categorii:
prima categorie măsoară numai geometria atractorilor, adică nu ţine cont de cât de des vizitează
traiectoria diferite vecinătăţi din spaţiul fazelor (aici se încadrează dimensiunea de similaritate,
dimensiunea de capacitate şi dimensiunea Hausdorff); cea de a doua categorie ia în considerare,
pe lângă geometrie şi aspectele probabiliste sau informaţionale ale atractorului, faptul că
traiectoria poate vizita mai des anumite vecinătăţi din spaţiul fazelor decât pe altele (aici se
încadrează dimensiunea de informaţie şi dimensiunea de corelaţie).
Dimensiunea fractală

Există mai multe motive pentru care cuvântul „fractal” s-a ataşat noţiunii de
„dimensiune”. Primul dintre ele ar fi acela că, atunci când lungimile unor obiecte urmează o lege
putere când sunt reprezentate grafic în funcţie de dimensiunea scalei, obiectele sunt adesea
fractali. Cu alte cuvinte, aceeaşi lege sau relaţie geometrică se aplică la scale din ce în ce mai
mici. Cel de al doilea motiv se referă la faptul că valoarea dimensiunii în cazul dimensiunilor de
tip analitic este de obicei neîntreagă, ceea ce conduce la asocierea ei cu noţiunea de fractal.
În preajma anilor 1980, utilizarea termenului de „dimensiune fractală” includea de fapt
mai multe tipuri de dimensiune, cum ar fi dimensiunea de similaritate, dimensiunea de capacitate
şi dimensiunea Hausdorff. Gruparea acestora trei implică faptul că dependenţa liniară a
numărului de incrementuri de dimensiunea scalei (relaţia 4.5) poate fi extrapolată şi la o
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dimensiune nulă a scalei. Dacă această presupunere este corectă (şi nu există nici o modalitate
prin care să se poată arăta că este sau nu este) atunci, la o dimensiune a scalei egală cu zero,
dimensiunile de similaritate, capacitate şi Hausdorff iau aceeaşi valoare, deoarece ele derivă din
aceeaşi formulă de bază.
Odată cu descoperirile mai recente, termenul de „dimensiune fractală” a început să fie
aplicat şi altor tipuri de dimensiune. De aceea, când se întâlneşte în literatură această noţiune,
trebuie ales unul din cele două moduri de interpretare de mai jos:
- fie autorul se referă la un grup de dimensiuni exponent;
- fie autorul se referă numai la o singură dimensiune exponent (caz în care trebuie studiat
cu atenţie la care dintre ele se face referirea) [130].

IV.1.5 AUTOSIMILARITATEA
Autosimilaritatea reprezintă o caracteristică tipică tuturor fractalilor, aceştia având o
geometrie statistic regulată. Cantitatea detaliilor, sau structura geometrică, se prezintă sub
aceeaşi formă la scale diferite. Recurenţa aceluiaşi pattern într-un domeniu larg de scale se
numeşte autosimilaritate sau invarianţă de scală.
Autosimilaritatea se referă la faptul că orice parte a obiectului, mărită şi re-focalizată
arată exact ca întregul. Tema principală este păstrarea detaliilor în timpul procesului de mărire.
Obiectele care nu sunt autosimilare nu îşi păstrează acelaşi grad de detaliu în timpul procesului
de mărire. Din punct de vedere teoretic, un obiect autosimilar îşi păstrează detaliile la infinit.
Invarianţa de scală se referă la faptul că obiectului îi lipseşte o mărime preferată sau
caracteristică (lungime, rază, etc.). Un obiect care prezintă invarianţă de scală este independent
de mărime, adică arată la fel indiferent cât de mult este dilatat. De exemplu, multe pattern-uri
geologice prezintă invarianţă de scală.
Fractalii nu trebuie să fie exact autosimilari, unii dintre ei fiind numai aproximativ sau
statistic autosimilari. Alţii, numiţi auto-afini, prezintă autosimilaritate numai dacă sunt rotiţi,
întinşi, presaţi sau, cu alte cuvinte, distorsionaţi într-un anumit fel (procedeu numit re-scalare
direcţională), în timpul procesului de mărire [130].
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IV.2 NEDIFERENŢIABILITATE ŞI RELATIVITATE DE SCALĂ. APLICAŢII
Tratarea problemei transformărilor, dilatărilor şi contracţiei scalelor în natură datează
încă din antichitate şi s-a perpetuat până în zilele noastre prin lucrările lui Leibnitz, Laplace şi
Poincaré. Numeroşi fizicieni şi matematicieni au încercat să găsească originile scalelor din
natură, originea scalelor particulelor elementare, ale unificării şi ruperii de simetrie şi ale
structurilor la scală largă din Univers. În anumite situaţii, chiar legile fizicii sunt dependente de
scală ceea ce a condus la introducerea conceptelor de „scalare” şi „invarianţă de scală”.
Dependenţa de scală este fundamentală: în mecanica cuantică, rezultatele măsurătorilor
depind de rezoluţia dispozitivului de lucru, după cum evidenţiază relaţiile lui Heisenberg, iar în
cosmologie există o mulţime de inter-distanţe între obiectele din Univers care depind de un
factor de scalare universal ce variază în timp (expansiunea Universului). Mai mult, legile de
scală şi comportamentele de scalare se întâlnesc în multe situaţii la scală redusă (microfizica), la
scală mare (astrofizica extragalactică şi cosmologia) şi la scală intermediară (sistemele complexe
autoorganizate), dar, de cele mai multe ori, ele sunt puse în evidenţă numai prin metode
empirice. În lipsa unei teorii adecvate care să descrie comportamentul sistemelor la diferite scale,
Nottale a propus ca principiul fundamental ce stă la baza legilor de scală să fie chiar principiul
relativităţii. După cum a postulat Einstein, legile naturii trebuie să se aplice astfel încât
valabilitatea lor să se păstreze în orice sistem de referinţă, oricare ar fi starea lui. Prezenta
teorie a relativităţii rezultă din aplicarea acestui principiu sistemelor de coordonate spaţiotemporale şi stării poziţiei (originii orientării şi axelor), precum şi mişcării (viteză şi acceleraţie),
adică unor stări care nu pot fi niciodată definite într-un mod absolut, ci numai într-unul relativ.
Starea unui sistem de referinţă poate fi definită numai în raport cu alt sistem.
Nottale a sugerat aplicarea principiului relativităţii şi legilor de scală (în special
transformărilor rezoluţiilor spaţio-temporale). Luând în calcul caracterul relativ al tuturor
scalelor spaţiale şi temporale, se poate defini scala caracteristică a unui fenomen dat ca fiind
starea scalei sistemului de referinţă. Acest lucru a permis stabilirea unui principiu al relativităţii
de scală conform căruia, legile fizicii trebuie să fie astfel încât să se aplice sistemelor de
coordonate, oricare ar fi starea scalei lor şi care, din punct de vedere matematic, necesită
covarianţa de scală a ecuaţiilor fizicii. În timp ce domeniul clasic rămâne aparent neschimbat de
introducerea unui astfel de mod de abordare, fiind independent de scală (exceptând situaţiile în
care apare haosul în sistemele dinamice), rămân totuşi două domenii fundamentale care sunt
dependente de scală: fizica cuantică şi cosmologia.
Pentru a putea descrie legile fizice adecvate acestui nou principiu, sunt necesare anumite
instrumente matematice care să fie prin definiţie dependente de scală. În acest sens se apelează la
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conceptul geometric de fractal, care defineşte obiecte mulţimi şi funcţii cu forme extrem de
neregulate şi fragmentate la toate scalele.
Scala unui sistem nu poate fi definită decât în raport cu alt sistem, după cum reiese şi din
proprietatea fundamentală a relativităţii: numai raporturile scalelor au o semnificaţie şi niciodată
o scală absolută. În noua abordare, Nottale reinterpretează rezoluţiile ca fiind o proprietate
intrinsecă a spaţiului-timp, ce caracterizează starea scalei sistemului de referinţă în acelaşi mod
în care viteza îi caracterizează starea de mişcare.
Actuala descriere a spaţiului şi timpului se reduce de cele mai multe ori la varietăţi
diferenţiabile (chiar dacă se pot întâlni şi singularităţi în anumite condiţii). Astfel, o cale de a
generaliza fizica modernă constă din încercarea de abandonare a ipotezei diferenţiabilităţii
coordonatelor spaţio-temporale. Principala consecinţă a acestui abandon este că spaţiul-timp
devine fractal, adică dobândeşte o dependenţă explicită de scală (devine divergent de scală) în
raport cu rezoluţiile spaţio-temporale.
Pentru a putea extinde relativitatea, este necesar să generalizăm o posibilă transformare
între sistemele de coordonate, inclusiv definirea sistemelor de coordonate, şi, în final, să
generalizăm conceptele de spaţiu şi spaţiu-timp. Relativitatea generală a lui Einstein se bazează
pe ipoteza că spaţiul-timp este Riemannian, adică el poate fi descris de o varietate care este de
cel puţin două ori diferenţiabilă; cu alte cuvinte, putem defini un continuum al evenimentelor
spaţio-temporale, apoi vitezele, care sunt derivatele acestora şi apoi acceleraţiile, printr-o nouă
operaţie de derivare. În aceste condiţii, ecuaţiile lui Einstein reprezintă o generalizare a celor mai
simple ecuaţii, care sunt covariante la transformări de coordonate de două ori diferenţiabile.
Aşa cum se face trecerea de la relativitatea specială la relativitatea generală prin
renunţarea la unele ipoteze restrictive (trecerea de la spaţiul-timp plat la spaţiul-timp curbat), o
nouă perspectivă ni se arată prin renunţarea la diferenţiabilitate. Problema acum devine
posibilitatea de a descrie un continuum spaţio-temporal care nu mai este, inevitabil, peste tot sau
aproape peste tot diferenţiabil.
Un alt pas în construirea acestei noi teorii îl reprezintă recuperarea unui instrument
matematic care părea a se fi pierdut în generalizare: ecuaţia diferenţială. Acum se pune
întrebarea dacă renunţarea la diferenţiabilitatea spaţiului-timp şi, deci, a sistemelor de coordonate
şi a transformărilor care au loc între aceste sisteme, este echivalent cu a abandona ecuaţiile
diferenţiale. Această problemă poate fi depăşită prin utilizarea conceptului de spaţiu-timp fractal.
În această abordare, putem trata nediferenţiabilitatea utilizând ecuaţii diferenţiale.
O consecinţă a teoremei lui Lebesgue afirmă că lungimea unei curbe continue şi aproape
nicăieri diferenţiabile depinde explicit de rezoluţia la care o considerăm şi tinde la infinit când
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intervalul rezoluţiilor tinde la zero. Cu alte cuvinte, o astfel de curbă este un fractal în sensul în
care a fost el definit de Mandelbrot.
Să considerăm definiţia unei derivate aplicată, de exemplu, unei coordonate (care
defineşte viteza):

⎛ x(t + dt ) − x(t ) ⎞
v(t ) = lim ⎜
⎟
dt
dt → 0 ⎝
⎠

(4.6)

Nediferenţiabilitatea constă în ne-existenţa acestei limite. Limita fiind, din punct de
vedere fizic, de neatins (este necesară o energie infinită pentru a o atinge în conformitate cu
relaţia timp-energie a lui Heisenberg), v este redefinită sub forma v(t , dt ) , ca funcţie de timp şi
de elementul diferenţial dt , care joacă în acest caz rolul unui interval de rezoluţii fiind
considerat o nouă variabilă. Problema nu este ce se întâmplă în cazuri extreme, ci
comportamentul acestei funcţii în timpul măririi succesive în intervalul dt .
Se poate demonstra că lungimea L a unei curbe continue şi nicăieri (sau aproape
nicăieri) diferenţiabile depinde explicit de rezoluţia ε la care ea este considerată şi, mai mult, că

L (ε ) rămâne strict crescătoare şi tinde la infinit când ε → 0 . Cu alte cuvinte, această curbă este
un fractal.
Să considerăm o curbă (aleasă ca o funcţie f ( x) pentru simplitate) în planul euclidian,
continuă şi nicăieri diferenţiabilă, care uneşte două puncte A0 { x0 , f ( x0 )} şi AΩ { xΩ , f ( xΩ )} .
Cum f este nediferenţiabilă, va exista un punct A1 { x1 , f ( x1 )} , cu x0 < x1 < xΩ , astfel încât A1 să
nu

se

afle

pe

segmentul

A0 AΩ .

Astfel,

lungimea

totală

devine

L1 = L ( A0 A1 ) + L ( A1 AΩ ) > L 0 = L ( A1 AΩ ) . Acum putem să facem o iteraţie a argumentului

şi să găsim două coordonate x01 şi x11 cu x0 < x01 < x1 şi x1 < x11 < xΩ , astfel încât
L 2 = L ( A0 A01 ) + L ( A01 A1 ) + L ( A1 A11 ) + L ( A11 AΩ ) > L1 > L 0 . Prin iteraţie, reuşim în final

să construim aproximaţii succesive ale funcţiei f ( x) studiate, f 0 , f1 ,..., f n , ale căror lungimi
L 0 , L1,..., L n cresc monoton când rezoluţia ε ≈ ( xΩ − x0 ) ⋅ 2− n tinde la zero. Cu alte cuvinte,

continuitatea şi nediferenţiabilitatea implică o dependenţă monotonă de scală a lui f în raport cu
rezoluţia ε .
În orice caz, funcţia L ( ε ) poate fi crescătoare dar să conveargă când ε → 0 . Acesta nu
este cazul curbei continue şi nediferenţiabile: într-adevăr, al doilea pas al demonstraţiei, care
stabileşte divergenţa lui L ( ε ) , este o consecinţă a teoremei lui Lebesgue, conform căreia o
curbă de lungime finită este diferenţiabilă aproape peste tot. În consecinţă, este necesar ca o
curbă nediferenţiabilă să fie infinită.
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Aceste rezultate luate împreună plasează teorema de mai sus pe divergenţa de scală a
funcţiilor continue şi nediferenţiabile. Această teoremă poate fi cu uşurinţă generalizată la curbe,
suprafeţe, volume şi, în general, la spaţii cu orice dimensiune.
Reciproca ridică întrebarea dacă o funcţie continuă a cărei lungime prezintă divergenţă de
scală între două puncte oarecare astfel încât δ x = x A − xB , este finită (adică să prezinte peste tot
sau aproape peste tot divergenţă de scală) şi nediferenţiabilă.
Se observă că lungimea dependentă de scală L (δ x ) poate fi uşor legată de valoarea
medie a pantei dependente de scală v (δ x ) . Într-adevăr, avem L (δ x ) =

1 + v 2 (δ x) . Cum se

consideră curbe de tipul L (δ x ) → ∞ când δ x → 0 , înseamnă că L (δ x ) ≈ v(δ x)

la o

rezoluţie suficient de ridicată, astfel încât L (δ x ) şi v (δ x ) manifestă acelaşi tip de divergenţă
când δ x → 0 .
Bazându-ne pe acest rezultat obţinem răspunsuri cu privire la nediferenţiabilitatea
curbelor care prezintă divergenţă de scală, după cum urmează:
1) Divergenţa omogenă. Să considerăm cazul în care pantele diverg în acelaşi fel pentru
toate punctele de pe curbă, ceea ce numim divergenţă uniformă. Cu alte cuvinte, presupunem că,
pentru orice pereche de puncte, valorile absolute v1 şi v2 ale pantelor dependente de scală
verifică următoarele: ∃ K1 şi K 2 finite, astfel încât, ∀δ x , K1 < v2 (δ x) v1 (δ x) < K 2 . Atunci,
divergenţa medie este aceeaşi cu divergenţa pantei în diferite puncte şi este, de asemenea, modul
de divergenţă longitudinală. În acest caz, reciproca este valabilă, şi anume, în cazul divergenţei
omogene

lungimea

unei

curbe

continue

f

este

astfel

încât:

L

infinit

(adică

L = L(δ x) → ∞ cand δ x → 0 ) ⇔ f nediferenţiabilă.
2) Divergenţa neomogenă. În acest caz, pot exista curbe astfel încât numai o submulţime
de mărime nulă a punctelor lor să poată avea pante divergente, într-un fel în care totuşi lungimea
să fie infinită în limita δ x → 0 . De aceea, o astfel de funcţie poate fi aproape peste tot
diferenţiabilă şi în acelaşi timp poate fi caracterizată de o lege pur fractală a dependenţei
lungimii ei de scală, adică de o divergenţă care se supune unei legi putere caracterizată de o
dimensiune fractală DF . Acelaşi raţionament poate fi aplicat şi altor feluri de divergenţe, cum ar
fi logaritmice, exponenţiale, etc. De aceea, când divergenţa este neomogenă, o curbă infinită
poate fi diferenţiabilă sau nediferenţiabilă indiferent de modul de divergenţă, adică în cazul
acestei teoreme nu există reciprocă.
Sensul fizic al acestui rezultat este următorul: un comportament fractalic poate rezulta din
acţiunea singularităţilor (un număr infinit chiar dacă formând o submulţime de dimensiune zero)
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într-un spaţiu sau spaţiu-timp, care rămâne, cu toate acestea, aproape peste tot diferenţiabil.
Această interpretare vine să susţină viziunea lui Mandelbrot asupra originii fractalilor, care par
să fie descrişi cu destulă precizie de ecuaţii diferenţiale standard: acest lucru ar putea fi o
consecinţă a existenţei singularităţilor în fizica diferenţiabilă.
Punctul de vedere al teoriei relativităţii de scală (TRS) este mult mai radical, deoarece
problema care se doreşte a fi rezolvată nu este cea a originii fractalilor, ci aceea a fundamentării
unei teorii cuantice şi a unor câmpuri gauge pe principii geometrice. Un spaţiu-timp fractal nu
este suficient pentru atingerea acestui ţel (în special în ceea ce priveşte emergenţa numerelor
complexe). Este necesar să lucrăm în cadrul varietăţilor nediferenţiabile, care sunt într-adevăr
fractali (adică prezintă divergenţă de scală). În acest context, fractalitatea nu reprezintă piesa
centrală, ea putând apărea ca o proprietate geometrică derivată a varietăţilor continue şi
nediferenţiabile.
Pentru a descrie procesele nediferenţiabile prin intermediul ecuaţiilor diferenţiale, vom
introduce explicit rezoluţiile în expresiile principalelor mărimi fizice şi, ca o consecinţă, în
ecuaţiile fundamentale ale fizicii. Aceasta înseamnă că o cantitate f , exprimată în general în
funcţie de variabilele spaţio-temporale x , adică f = f ( x) , trebuie acum descrisă şi ca fiind
dependentă de rezoluţiile ε , adică f = f ( x, ε ) . Cu alte cuvinte, în loc să considerăm numai
obiectul matematic strict nediferenţiabil f ( x) , îi vom considera variatele „aproximaţii” obţinute
în urma „netezirii” sau medierii lui la diferite rezoluţii ε :
f ( x, ε ) =

+∞

∫ Φ( x, y, ε ) f ( x + y)dy

(4.7)

−∞

unde Φ ( x, y, ε ) este o funcţie de netezire centrată în x , ca de exemplu o funcţie gaussiană cu
eroarea standard ε . Putem deci utiliza transformări „wavelet” bazându-ne pe un filtru care nu
este obligatoriu conservativ.
O astfel de abordare este foarte utilă în aplicaţiile fizice: orice procedeu real de măsurare
se desfăşoară la o rezoluţie finită. În aceste condiţii, f ( x) devine limită pentru familia de funcţii
fε ( x) când ε → 0 , adică pentru funcţia de două variabile f ( x, ε ) . Întrucât f ( x, 0) este
nediferenţiabilă (în sensul că nu există limita df dx când ε → 0 ) , f ( x, ε ) , care reprezintă o
funcţie fractalică şi este definită utilizând o clasă de echivalenţă care ia în consideraţie că ε este
o rezoluţie, nu este diferenţiabilă pentru toţi ε ≠ 0 .
Problema descrierii din punct de vedere fizic a diferitelor procese va fi de acum tratată
într-un mod diferit. Fizica diferenţiabilă standard se reduce la găsirea ecuaţiilor diferenţiale care
implică derivatele lui f în raport cu coordonatele spaţio-temporale, ∂f ∂x şi ∂ 2 f ∂x 2 , adică a
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derivatelor care intervin în legile de deplasare şi mişcare. Metoda integro-diferenţială
echivalează cu realizarea unei descrieri locale a deplasărilor elementare din spaţiu-timp (şi a
efectului lor asupra fizicii cuantice) şi cu integrarea pentru a obţine proprietăţile la scală mare ale
sistemului considerat. Această metodă a fost numită „reducţionistă” şi a fost adaptată la
problemele tradiţionale când nu apar informaţii noi la scale diferite.
Situaţia se prezintă cu totul diferit în cazul sistemelor caracterizate de o geometrie
fractalică şi/sau de nediferenţiabilitate. Astfel de comportamente se întâlnesc de cele mai multe
ori la sistemele haotice sau turbulente şi, probabil, la toate sistemele vii. În astfel de cazuri,
informaţia originală există la diferite scale şi încercarea de a reduce comportamentul unui sistem
la o scală (în general la una mai mare) din descrierea lui la altă scală (în general la cea mai mică
posibilă, δ x → 0 ) devine inutilă şi lipsită de semnificaţie. Nottale a sugerat o nouă abordare în
care toate scalele co-există simultan într-un spaţiu-scală unic şi sunt interconectate prin ecuaţii
diferenţiale de scală ce acţionează în acest spaţiu.
În fizica nediferenţiabilă ∂f ( x) ∂x = ∂f ( x, 0) ∂x nu mai există. Cu toate acestea, fizica
procesului de studiat poate fi descrisă complet dacă reuşim să aflăm f ( x, ε ) , care este
diferenţiabilă (pentru x şi ε ) pentru toate valorile finite ale lui ε . O astfel de funcţie de două
variabile (care se poate scrie mai complet sub forma f [ x(ε ), ε ] ) poate fi soluţia unor ecuaţii
diferenţiale care implică ∂f ( x, ε ) ∂x şi ∂f ( x, ε ) ∂ ln ε . Mai general, pentru legi neliniare,
ecuaţiile fizice iau forma unor ecuaţii diferenţiale de ordinul 2 care vor conţine, în plus faţă de
derivatele anterioare, operatori de tipul ∂ 2 ∂x 2 (legi de mişcare), ∂ 2 ∂ (ln ε ) 2 (legi de scală) şi
∂ 2 ∂x∂ ln ε , ce corespund unui cuplaj între mişcare şi scală.

Expresia ∂f ( x, ε ) ∂ ln ε reprezintă variaţia cantităţii

f

la transformări de scală

infinitezimale, adică la dilatarea rezoluţiei. Mai exact, să considerăm lungimea unei curbe
nediferenţiabile L (ε ) , care poate reprezenta, la modul mai general, o coordonată fractală
curbilinie L ( x, ε ) . O astfel de coordonată generalizează într-un spaţiu-timp nediferenţiabil şi
fractalic conceptul de coordonată curbilinie introdus pentru spaţiul-timp Riemannian curbat din
relativitatea generală a lui Einstein [131, 132].
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Operatorul diferenţial de dilatare

Să aplicăm o dilatare infinitezimală ε → ε ′ = ε (1 + dq ) rezoluţiei. Am omis dependenţa
de x pentru a simplifica notaţiile în cele ce urmează, deoarece pentru moment suntem interesaţi
numai de legile de scală. Obţinem:

L (ε ′) = L (ε + ε dq) = L (ε ) +

∂L (ε )
ε dq = 1 + D dq L (ε )
∂ε

(

)

(4.8)

unde D este prin definiţie operatorul de dilatare. Compararea ultimilor doi membri ai acestei
ecuaţii conduce la:
D =ε

∂
∂
=
∂ε ∂ ln ε

(4.9)

Această binecunoscută formă a operatorului de dilatare arată că variabila „naturală”
pentru schimbările de rezoluţie este ln ε şi că ecuaţiile diferenţiale ale scalei pe care dorim să o
construim vor implica expresii de forma ∂L ( x, ε ) ∂ ln ε .
Ecuaţiile care descriu dependenţa de scală a mărimilor fizice au fost deja introduse:
acestea sunt ecuaţiile de renormalizare a grupurilor. În cea mai simplă formă a ei, o ecuaţie de tip
„grup de renormalizare” pentru o cantitate fizică L poate fi interpretată afirmând că variaţia lui

L la o transformare de scală infinitezimală d ln ε depinde numai de L , cu alte cuvinte L
determină întregul comportament fizic, inclusiv comportamentul în transformările de scală.
Aceasta se scrie sub forma:
∂L ( x, ε )
= β(L )
∂ ln ε

(4.10)

O astfel de ecuaţie (şi generalizarea ei) reprezintă echivalentul diferenţial al generatorilor din
cazul obiectelor fractale construite prin iteraţie (de exemplu, curba von Koch). În loc să se treacă
de la un stadiu al construcţiei la altul prin intermediul dilatărilor discrete finite, se va trece de la
ln ε la ln ε + d ln ε . Cu alte cuvinte, calculul diferenţial efectuat în spaţiul scalelor ne permite să

descriem un comportament nediferenţiabil (la limită) prin ecuaţii diferenţiale.
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Relativitate şi covarianţă de scală

Să considerăm că rezoluţiile caracterizează spaţiul stărilor în acelaşi fel în care vitezele
caracterizează starea de mişcare a sistemului de coordonate. Natura relativă a intervalelor de
rezoluţie temporale şi spaţiale este o lege universală: numai rapoartele lungimilor sau timpilor
pot fi definite şi niciodată valorile lor absolute.
Acest fapt ne permite să punem bazele principiului relativităţii de scală, conform căruia
legile fundamentale ale naturii se aplică indiferent de starea scalei sistemului de referinţă.
Vom numi covarianţă de scală invarianţa ecuaţiilor fizicii la transformările rezoluţiilor
spaţio-temporale. Vor fi dezvoltate diferite tipuri de derivate covariante, care trebuiesc distinse
clar: una care ţine strict de scală, o derivată „covariantă cuantic” care descrie implicarea efectelor
structurilor cu scală internă asupra dinamicii (care transformă mecanica clasică în mecanică
cuantică) şi, în final, o derivată covariantă care este identificată cu cea din teoriile gauge şi care
descrie efectele neliniare ale cuplajului scală-mişcare.
Ecuaţii diferenţiale de scală

Pentru a construi ecuaţii diferenţiale de scală şi a le găsi soluţiile, vom utiliza un
procedeu analog celui de construcţie a legii de mişcare, cu constrângerea că astfel de ecuaţii
trebuie să satisfacă principiul relativităţii de scală.
Pentru început, trebuie să găsim comportamentul fractal auto-similar la o dimensiune
constantă. Într-o transformare de scală, o astfel de lege posedă structura matematică a grupului
Galileo şi satisface astfel cu uşurinţă principiul relativităţii.
Analogia cu mişcarea poate fi dezvoltată în continuare. Pe de o parte, cunoaştem că
grupul Galileo este doar o aproximare a grupului Lorentz (corespunzător limitei c → ∞ ) şi pe de
altă parte, că ambele descriu un comportament inerţial.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru legile de scală. Fractalii cu dimensiune constantă
constituie pentru scale un duplicat a ceea ce constituie inerţia galileiană pentru mişcare. În aceste
condiţii putem generaliza legile obişnuite de dilatare şi contracţie în două moduri:
1) prin introducerea grupului Lorentz al transformărilor de scală. Astfel apare o scală de
rezoluţie finită, minimă sau maximă, invariantă la dilataţii, care înlocuieşte 0 sau ∞ dar le
păstrează în acelaşi timp semnificaţia fizică. Nottale a sugerat identificarea acestor scale cu
lungimea Planck şi respectiv cu scala constantei cosmologice. Această situaţie corespunde unei
transformări liniare de scală pe rezoluţii;
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2) prin considerarea transformărilor neliniare de scală, adică prin introducerea „dinamicii
de scală” şi, dacă e posibil, a teoriei relativităţii de scală generalizate.
Dimensiunea fractală constantă: relativitatea de scală galileiană

Legile putere, care sunt tipice comportamentului fractal autosimilar, sunt cele mai simple
care pot fi utilizate în cazul de faţă. Să considerăm cea mai simplă ecuaţie de scală posibilă,
scrisă în raport cu o ecuaţie de valori proprii pentru operatorul de dilataţie:
DL = bL

(4.11)

Soluţia ecuaţiei (4.11) este o lege fractală standard, divergentă:
δ

L = L 0 ( λ0 ε )

(4.12)

unde δ = −b = D − DT , D este dimensiunea fractală presupusă a fi constantă şi DT este
dimensiunea topologică. Variabila L poate indica, de exemplu, lungimea măsurată pe o curbă
fractală (care va descrie o anumită coordonată în sistemul de referinţă fractal).
O astfel de lege corespunde, privitor la scale, inerţiei din punctul de vedere al mişcării.
Putem verifica acest lucru foarte simplu, aplicând o transformare de rezoluţie. La o asemenea
transformare, ε → ε ′ şi obţinem:
ln ( L ′ λ ) = ln ( L λ ) + δ ln ( ε ε ′ ) , δ ′ = δ

(4.13)

unde recunoaştem structura matematică a grupurilor de transformări Galilei între sisteme
inerţiale: substituţia (mişcare-scală) are ca rezultat corespondenţa x → ln ( L λ ) , t → δ şi
v → ln ( ε ε ′ ) . Să observăm manifestarea relativităţii rezoluţiilor din punct de vedere matematic:

ε şi ε ′ intervin numai prin raportul lor, în timp ce scala de referinţă λ0 a dispărut în relaţia
(4.13).
În acord cu analiza statutului rezoluţiilor în fizică, exponentul dependent de scală δ joacă
pentru scale rolul pe care îl joacă timpul pentru mişcare, iar logaritmul raportului rezoluţiilor
joacă rol de viteză. Alcătuirea legii dilataţiilor, scrisă sub formă logaritmică, confirmă această
identificare cu grupul Galilei:
ln ( ε ′′ ε ) = ln ( ε ′′ ε ′ ) + ln ( ε ′ ε )

ecuaţie formal identică cu compunerea galileiană a vitezelor, w = u + v .
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(4.14)

Ruperea invarianţei de scală: scale de tranziţie

Relaţia (4.12) este invariantă de scală. Această invarianţă este ruptă spontan de existenţa
deplasărilor şi mişcărilor. Dacă schimbăm acum originea sistemului de coordonate, obţinem:
δ
δ
L = L 0 ( λ0 ε ) + L1 = L1 ⎡⎢1 + ( λ1 ε ) ⎤⎥
⎣
⎦

unde λ1 = λ0 ( L 0 L1 )

1

δ

(4.15)

. Întrucât scala λ0 rămâne arbitrară, scala λ1 (care rămâne relativă în

raport cu relativitatea poziţiei şi mişcării) prezintă o rupere în simetria de scală (cu alte cuvinte, o
tranziţie fractal - nefractal în spaţiul scalelor). Într-adevăr, este uşor de arătat că, pentru ε
avem L ≈ L1 şi L nu mai depinde de rezoluţie, deoarece, pentru ε

λ1

λ1 , redescoperim

dependenţa de scală din formula (4.12), care este asimptotic invariantă de scală.
Acest comportament (vezi ecuaţia (4.15)) care satisface astfel dublul principiu al
relativităţii mişcării şi scalei, se obţine cu precizie ca soluţie a celei mai simple ecuaţii
diferenţiale care poate fi scrisă (ecuaţie de ordin întâi, care depinde numai de L , această
dependenţă putând fi dezvoltată în serie Taylor):
dL
= β ( L ) = a + b L + ... .
d ln ε

(4.16)

Soluţia (4.16) este dată efectiv de expresia (4.15), cu δ = −b , L1 = − a b , ştiind că λ1
este o constantă de integrare.
Dacă dezvoltăm în continuare în serie Taylor, obţinem o soluţie care admite câteva scale
de tranziţie în acord cu comportamentele observate în cazul multor obiecte fractale din natură. În
particular, mergând până la al doilea termen al dezvoltării, găsim structuri fractale cu o
fragmentare (cut-off) mai scăzută sau mai ridicată. Putem obţine de asemenea comportamente
care sunt dependente de scală la scale mici şi mari, dar care devin independente de scală la scale
intermediare.
Legi de scală neliniare: ecuaţii de ordin doi, invarianţă discretă de scală, legi
periodice de tip logaritmic

Dintre corecţiile la invarianţa de scală (caracterizate prin legi putere), una dintre ele joacă
un rol important în multe domenii, care nu se limitează la fizică. Este vorba de legile logaritmic
periodice care sunt definite prin apariţia unor exponenţi de scală sau a dimensiunilor fractale
complexe. Acesta poate reprezenta un prim pas către descrierea evoluţiilor temporale ale
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„crizelor” (la modul general). Recent a fost propus un model prin intermitenţă al acestui
comportament.
Se va arăta în continuare cum se poate obţine o corecţie logaritmic periodică la legile
putere utilizând covarianţa de scală, adică conservarea formei ecuaţiilor dependente de scală.
Să considerăm o cantitate Φ care depinde explicit de rezoluţie, Φ (ε ) . În aplicaţia
considerată, variabila de scală este identificată cu un interval de timp ε = T − Tc , unde Tc este
data la care are loc criza. Să presupunem că Φ satisface o ecuaţie diferenţială de ordin întâi de
tip grup de renormalizare:
dΦ
− DΦ = 0
d ln ε

(4.17)

a cărei soluţie este o lege putere Φ (ε ) ∝ ε D .
În încercarea de a corecta această lege, observăm că nu este suficient să introducem direct
un exponent complex deoarece aceasta ar conduce mai degrabă la fluctuaţii logaritmic-periodice
mari decât la o corecţie controlabilă la legile putere. Să presupunem, aşadar, că anularea
diferenţei (4.17) reprezintă numai o aproximaţie şi că al doilea membru al acestei ecuaţii este de
fapt diferit de zero:
dΦ
− DΦ = χ
d ln ε

(4.18)

Este necesar ca noua funcţie χ să fie soluţia unei ecuaţii care păstrează aceeaşi formă ca
şi ecuaţia iniţială:
dχ
− D ′χ = 0
d ln ε

(4.19)

Considerând că D′ = D + δ , găsim că Φ este soluţie a unei ecuaţii generale de ordin 2:
d 2Φ

( d ln ε )
unde

avem

(

B = 2D + δ

şi

2

−B

dΦ
+ CΦ = 0
d ln ε

C = D( D + δ ) .

Această

soluţie

(4.20)
se

scrie

sub

forma

)

Φ (ε ) = aε D 1 + bε δ , unde b poate fi arbitrat mic. În final, alegerea unui exponent imaginar

δ = iω conduce la o soluţie a cărei parte reală include o corecţie logaritmic periodică:
Φ (ε ) = aε D ⎡⎣1 + b cos (ω ln ε ) ⎤⎦

(4.21)

Fluctuaţiile logaritmic periodice au fost de asemenea obţinute în cadrul tratării relativităţii
de scală printr-o interpretare a invarianţei gauge şi a naturii electromagnetismului.
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Dimensiuni fractale variabile: ecuaţiile de scală Euler-Lagrange

Să considerăm acum cazul dinamicii scalei. După cum am arătat anterior,
comportamentul strict invariant de scală cu dimensiune fractală constantă corespunde unui
comportament liber din punctul de vedere al fizicii scalelor. Astfel, aşa cum există forţe care
implică o variaţie cu mişcarea inerţială, ne aşteptăm, de asemenea, să întâlnim sisteme fractale
naturale care manifestă distorsiuni în comportamentul autosimilar. Prin analogie, astfel de
distorsiuni pot fi, într-un prim stagiu, atribuite efectului unei „forţe de scală” sau chiar al unui
„câmp de scală”.
Din punct de vedere Aristotelian, timpul este o măsură a mişcării şi este, deci, definit
luând în considerare conceptele primare de spaţiu şi viteză. În mod similar, dimensiunea fractală
este definită ca o „măsura” a obiectelor fractale (de exemplu, lungimea unei curbe, aria unei
suprafeţe, etc.) şi prin rezoluţii:
„t =

x
” ←⎯
→ δ = D − DT = d ln L d ln ( λ ε )
v

(4.22)

Conform lui Galilei, timpul devine variabilă primară, iar viteza derivă dintr-un raport
spaţiu - timp, care sunt considerate acum ca fiind pe aceeaşi poziţie în raport cu spaţiul-timp
(care rămâne oricum, degenerat, de vreme ce limita de viteză C este implicit infinită acolo).
Aceasta implică caracterul vectorial al vitezei şi aspectul său local (implementat de definiţia ei,
ca derivată a poziţiei în raport cu timpul).
Aceeaşi interpretare se poate aplica şi scalelor. Dimensiunea scalei δ devine ea însăşi o
variabilă primară, tratată pe aceeaşi poziţie cu spaţiul şi timpul, iar rezoluţiile sunt din această
cauză definite ca derivate din coordonata fractală şi δ (adică asemenea unei „viteze de scală”):
V = ln

λ
= d ln L dδ
ε

(4.23)

Noua interpretare fundamentală a exponentului de scală δ = D − DT , tratat acum ca o
variabilă, face necesară redenumirea lui. De aceea, îl vom numi djinn (un fel de „zoom”). Este
posibil acum să lucrăm într-un spaţiu generalizat 5D, numit spaţiul-timp djinn. Prin analogie cu
caracterul vectorial al vitezei, caracterul vectorial al zoom-ului (adică al transformărilor de scală)
devine evident din cauză că cele 4 rezoluţii spaţio-temporale pot fi acum definite pornind de la
cele 4 coordonate ale spaţiului-timp şi ale djinn-ului:
vi =

dxi
λ μ d ln L μ
←⎯
→ ln μ =
dt
dδ
ε

(4.24)

Observăm că, din punctul de vedere al măsurătorilor, numai prin L şi ε putem avea
acces la djinn-ul δ care rezultă din ele. Lucrurile stau similar pentru variabila timp, care, deşi
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este o variabilă primară, este întotdeauna măsurată într-un mod indirect (prin schimbarea
poziţiilor sau stărilor în spaţiu).
Un avantaj al acestei inversări este posibilitatea construcţiei unei teorii a relativităţii de
scală

generalizate.

Ea

permite

definirea

unui

nou

concept,

acceleraţia

de

scală,

Γ μ = d 2 ln L μ d δ 2 , care este necesară în trecerea la legile de scală neliniare şi la dinamica de

scală.
Introducerea acestui concept face posibilă identificarea fractalilor cu dimensiune fractală
constantă cu „inerţia de scală”. Într-adevăr, ecuaţia independentă de scală poate fi scrisă sub
forma (într-o singură dimensiune pentru a simplitate):
Γ=

d 2 ln L
dδ 2

=0

(4.25)

Integrând obţinem:
d ln L
λ
= ln = constant
dδ
ε

(4.26)

Constanţa rezoluţiei se referă la faptul că ea este independentă de djinn-ul δ . Soluţia ia, din
δ

această cauză, forma aşteptată L = L0 ( λ ε ) .
Mai general, putem presupune că legile de scală pot fi construite din cel puţin un
principiul al acţiunii. Se introduce o funcţie Lagrange de scală, L ( ln L , V , δ ) cu V = ln ( λ ε ) şi
apoi o acţiune de scală:
S=

δ2

∫ L ( ln L ,V , δ )dδ

(4.27)

δ1

Principiul acţiunii staţionare conduce apoi la ecuaţiile de scală Euler-Lagrange:
∂L
d ∂L
=
dδ ∂V ∂ ln L

(4.28)

Dinamica de scală şi forţa de scală

Cea mai simplă formă a acestor ecuaţii corespunde anulării termenului al doilea (absenţa
forţei de scală) şi cazului în care funcţia Lagrange ia forma Newtoniană L ∝ V 2 . Obţinem din
nou, în acest fel, comportamentul inerţial de scală de tip lege putere. Într-adevăr, ecuaţia
Lagrange devine, în acest caz:
dV
= 0 ⇒ V = constant
dδ
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(4.29)

Constanţa lui V = ln ( λ ε ) echivalează cu independenţa de δ . Din această cauză, ecuaţia (8.23)
δ

poate fi integrată sub forma sa fractală obişnuită L = L 0 ( λ ε ) .
Principalul avantaj al acestei reprezentări este acela că permite trecerea la comportamente
dinamice neliniare de scală. Considerăm că rezoluţia ε devine funcţie de djinn-ul δ .
Identificarea logaritmului rezoluţiei cu o viteză de scală, V = ln ( λ ε ) , rezultă natural în
definirea acceleraţiei de scală:
Γ=

d 2 ln L
dδ

2

=

d ln ( λ ε )
dδ

(4.30)

Introducerea unei forţe de scală face posibilă scrierea scalei analog ecuaţiei de dinamică a
lui Newton (care reprezintă ecuaţia Lagrange anterioară (4.28)):
F = μΓ = μ

d 2 ln L
dδ 2

(4.31)

unde μ este o „masă de scală” care măsoară rezistenţa sistemului la forţa de scală.

Forţa de scală constantă

Să considerăm cazul unei forţe de scală constante. Continuând analogia cu legile de
mişcare, o astfel de forţă va deriva dintr-un potenţial de scală ϕ = F ln L . Putem să scriem
ecuaţia (4.31) sub forma:
d 2 ln L
dδ 2

=G

(4.32)

unde G = F μ = constant . Acesta este echivalentul scalar al mişcării parabolice în gravitaţie
constantă. Soluţia sa descrie un comportament parabolic:
1
V = V0 + Gδ , ln L = ln L 0 + V0δ + Gδ 2
2

(4.33)

Sensul fizic al acestui rezultat nu este clar exprimat în această formă. Din punct de vedere
experimental, ln L şi, posibil, şi δ sunt funcţii de V = ln ( λ ε ) . După redefinirea constantelor
de integrare, această soluţie poate fi exprimată sub forma:

δ=

1 ⎛λ⎞
L
1 2⎛λ ⎞
ln ⎜ ⎟
=
ln ⎜ ⎟ , ln
L 0 2G
G ⎝ε ⎠
⎝ε ⎠

(4.34)

Astfel, dimensiunea fractală, care este de obicei constantă, devine o funcţie liniară de rezoluţia
logaritmică, iar logaritmul lungimii nu mai variază acum liniar, ci parabolic. Acest rezultat are
potenţiale aplicaţii în toate domeniile în care analiza fractală predomină: fizică, chimie, biologie,
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medicină, geografie, etc. Frecvent, după o examinare atentă a dependenţei de scală în cazul unei
mărimi date, modelul legii putere este respins, datorită variaţiei pantei în planul ( ln L , ln ε ) . În
acest caz, se poate ajunge prematur la concluzia că obiectul studiat nu este fractal. El ar putea,
din contră, să aibă un comportament fractal neliniar, relevant pentru dinamica de scală, caz în
care identificarea şi studierea forţelor de scală responsabile pentru distorsiune ar deveni foarte
interesante.
Oscilatorul armonic de scală

Un alt exemplu de potenţial de scală este cel al oscilatorului armonic. În cazul în care este
„atractiv”, ecuaţia de scală se poate scrie:
ln L ′′ + α 2 ln L = 0

(4.35)

unde notaţia '' indică derivata de ordin 2 în raport cu variabila δ . Fixând α = ln (λ Λ ) , soluţia
poate fi scrisă ca:
2
L ⎛ ln ( λ ε ) ⎞
= ⎜1 −
ln
⎟
L 0 ⎜⎝ ln 2 ( λ Λ ) ⎟⎠

1

2

(4.36)

Astfel, există o scală minimă sau maximă Λ pentru sistemul considerat, întrucât panta
d ln L d ln ε (care, în această situaţie neliniară, nu mai poate fi identificat cu djinn-ul δ )

variază între 0 şi ∞ în câmpul rezoluţiilor permise între λ şi Λ .
Mai interesant, însă, este cazul „repulsiv”, ce corespunde unui potenţial care poate fi scris

( ln L
sub forma ϕ = −

2

δ0 )

2

. Soluţia va fi de forma:
ln

L
= δ0
L0

⎛λ⎞
⎛λ⎞
ln 2 ⎜ ⎟ − ln 2 ⎜ ⎟
⎝ε ⎠
⎝Λ⎠

(4.37)

Această soluţie descrie un comportament asimptotic la scale foarte mici sau foarte mari ( ε
sau ε

λ

δ

λ ) ale soluţiei standard L = L 0 ( λ ε ) 0 , de dimensiune fractală constantă D = 1 + δ 0 .

Pe de altă parte, acest comportament se loveşte de distorsiuni crescânde când rezoluţia se apropie
de scala maximă ε max = Λ , pentru care panta (pe care o putem identifica cu diferenţa dintre o
dimensiune fractală constantă efectivă şi dimensiunea topologică) devine infinită.
Soluţiile de acest tip se pot dovedi foarte utile în domeniul biologiei, deoarece putem
interpreta existenţa maximului de scală, unde dimensiunea fractală efectivă devine infinită, ca pe
aceea a unui perete care poate fi foarte bine peretele unei celule.
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Pentru scale mai mici decât cea maximă (pentru componente mici care evoluează în
interiorul sistemului considerat), tindem fie spre independenţa de scală (pantă zero) în primul
caz, fie spre comportament fractalic „liber” cu pantă constantă în cel de-al doilea caz (ambele
fiind într-o bună concordanţă cu această interpretare).
Teoria specială a relativităţii de scală – legi logaritmic-Lorentziene de dilatare,
limite de scală invariante la dilatări

Să notăm prin L partea asimptotică a coordonatei fractale; pentru a putea lua în
considerare tranziţia fractal - non-fractal, îl putem înlocui în toate ecuaţiile printr-o diferenţă de
tipul L - L 0 . Noua transformare de scală logaritmic-Lorentziană se scrie în funcţie de raportul
de dilataţie q dintre scalele de rezoluţie ε → ε ′ :
⎛ L ′ ⎞ ln ( L L 0 ) + δ ln q
ln ⎜
⎟=
⎝ L0 ⎠
ln 2 q
1− 2
ln ( λ Λ )

δ+
δ′ =

(4.38)

ln q ln ( L L 0 )
ln 2 ( λ Λ )

ln 2 q
1− 2
ln ( λ Λ )

(4.39)

Legea compunerii dilataţiilor ia forma:
ln

ε ′ ln ( ε λ ) + ln q
=
ln q ln ( ε λ )
λ
1+
ln 2 ( λ Λ )

(4.40)

Aceste legi sunt valide numai la scale mai mici decât scala de tranziţie λ (respectiv la scale mai
mari decât λ , când legea se aplică scalelor foarte mari). Din aceste relaţii rezultă că scala Λ este
o scală de rezoluţie invariantă la dilataţii, de neatins (am avea nevoie de o dilataţie infinită pentru
a o atinge) şi de netrecut. S-a propus identificarea ei, către scale foarte mici, cu spaţiul şi timpul
la scală Planck, lP =

(

G c3

)

1

2

= 1.61605(10) ⋅10−35 m şi t P = lP c , care vor poseda toate

proprietăţile fizice ale punctului de zero, dar vor rămâne finite. În cazul macroscopic, ea este
identificată cu scala lungimii cosmice dată de inversul radicalului constantei cosmologice,
LU = Λ

−1

2.

Nottale a prezis teoretic scala ca fiind LU = (2.7761 ± 0.0004) Gpc , această valoare

fiind într-o foarte bună concordanţă cu cea măsurată experimental LU (obs) = (2.72 ± 0.10) Gpc .
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Acest tip de lege logaritmic-Lorentziană a fost folosită şi în cazul fenomenelor de turbulenţă, dar
cu o altă interpretare a variabilelor.
Această nouă lege de dilataţie ne schimbă percepţia asupra spaţiului-timp. La un anumit
nivel ea implică o complicaţie datorită necesităţii de a introduce a 5-a dimensiune. Astfel,
metrica de scală poate fi scrisă cu două variabile:
dσ 2 = d δ 2 − ( d ln L

)2

⎛λ ⎞
C02 cu C0 = ln ⎜ 0 ⎟
⎝Λ⎠

(4.41)

Invariantul dσ defineşte un „djinn adecvat”, ceea ce înseamnă că, deşi dimensiunea fractală
efectivă D′ = 1 + δ ′ (conform lui (4.39)) devine variabilă, dimensiunea fractală rămâne constantă
într-un sistem de referinţă adecvat.
Dimensiunea fractală tinde acum la infinit când intervalul de rezoluţii tinde la scala
Planck. Pe măsură ce ne apropiem de rezoluţii din ce în ce mai mici, dimensiunea fractală va
trece succesiv prin valorile 2, 3, 4 ceea ce face posibilă acoperirea unei suprafeţe, apoi a unui
spaţiu, apoi a unui spaţiu-timp, folosind o singură coordonată. Este astfel posibilă definirea
spaţiului-timp-djinn Minkowski care necesită, într-un sistem de referinţă fractal adecvat, numai
două dimensiuni la scale foarte mici. Când ne îndreptăm spre rezoluţii foarte mari, „semnătura”
metricii spaţiu-timp-djinn ( +, −, −, −, − ) va face ca cea de a 5-a dimensiune să varieze din ce în ce
mai puţin până ajunge aproape constantă la scale accesibile în acceleratorii de particule. În final,
va dispărea în spatele scalei Compton a sistemului considerat, care este identificată cu tranziţia
fractal - nefractal în stare de repaus. La această scală, coeficientul metric temporal îşi schimbă de
asemenea semnul ceea ce generează spaţiul-timp Minkowski tradiţional de semnătură metrică
( +, −, −, − ).

Invarianţa gauge

Problema invarianţei gauge în fizică apare în teoria clasică a electromagnetismului.
Această teorie, începând de la constrângerile experimentale, a condus la introducerea unui
potenţial cuadrivector, Aμ , apoi a unui câmp tensorial dat de derivata potenţialului,

Fμν = ∂ μ Aν − ∂ν Aμ . Cu toate acestea, ecuaţiile de câmp ale lui Maxwell (contrar cu ceea ce
apare în relativitatea generală a lui Einstein pentru mişcarea într-un câmp gravitaţional) nu sunt
suficiente pentru a caracteriza mişcarea unei sarcini într-un câmp electromagnetic. Este necesar
să adăugăm expresia forţei Lorentz scrisă în forma 4D (patru-dimensională) f μ = ( e c ) F μν uν
unde uν este viteza 4D. Se observă aici numai implicarea câmpurilor nu şi a potenţialelor, ceea
ce are ca efect faptul că mişcarea va rămâne neafectată de orice transformări ale potenţialelor
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care lasă câmpurile invariante, dacă adăugăm cuadripotenţialului gradientul oricărei funcţii de
coordonate, Aμ′ = Aμ + ∂ μ χ ( x, y, z , t ) . Această transformare este numită, conform lui Weyl,

transformare gauge, iar legea de invarianţă care rezultă din ea, invarianţă gauge.
Din punctul de vedere al mecanicii cuantice, invarianţa gauge în electrodinamica cuantică
devine invariantă la transformările de fază ale funcţiilor de undă şi este legată de conservarea
curentului prin teorema Noether. Această teoremă leagă simetriile fundamentale de apariţia
cantităţilor conservative, care sunt manifestări ale acestor simetrii (astfel, existenţa energiei
rezultă din uniformitatea timpului, din impulsul omogenităţii spaţiului, etc.). În cazul
electrodinamicii, se pare că existenţa sarcinii electrice însăşi rezultă din simetria gauge. Acest
fapt este evidenţiat de scrierea funcţiei Lagrange care descrie cuplajul dintre câmpul electronic al
lui Dirac şi câmpul electromagnetic. Această Lagrangeană nu este invariantă la transformările
gauge ale câmpului electromagnetic Aμ′ = Aμ + ∂ μ χ ( x) , dar devine invariantă prin completarea

cu o transformare gauge locală a fazei funcţiei de undă electronice, ψ → e−ieχ ( x )ψ . Acest
rezultat poate fi interpretat spunând că existenţa câmpului electromagnetic (şi a simetriei lui
gauge) o implică pe cea a sarcinii electrice.
Natura câmpurilor gauge

Să considerăm un electron, sau orice altă particulă încărcată. În relativitatea de scală,
identificăm particulele cu „geodezicele” unui spaţiu-timp nediferenţiabil. Aceste traiectorii sunt
caracterizate de structuri (fractale) interne. Să considerăm acum oricare dintre aceste structuri
(definite numai într-un mod relativ) ca aflându-se la o rezoluţie ε < λc . La o deplasare a
electronului, relativitatea scalelor va implica apariţia unui câmp indus de această deplasare.
Pentru a înţelege acest lucru, vom lua ca model un aspect al relativităţii generale a lui Einstein.
Conform acestei teorii, gravitaţia este identificată cu o manifestare a curburii spaţiului-timp care
rezultă într-un vector rotativ de origine geometrică. Această rotaţie generală a oricărui vector în
timpul unei translaţii poate fi o simplă consecinţă a relativităţii generalizate a mişcării. Întradevăr, de vreme ce spaţiul-timp este relativ, un vector V μ supus unei deplasări dx ρ nu poate
rămâne identic cu el însuşi, ci va suferi o rotaţie, care poate fi scrisă (conform convenţiei de
μ
sumare a lui Einstein referitoare la indicii inferiori şi superiori identici) δ V μ = Γνρ
V μ dx ρ .
μ
, care apar natural în această transformare, pot fi ulterior calculate
Simbolurile lui Christoffel Γνρ

în raport cu derivatele potenţialelor metrice g μν , ceea ce face posibilă considerarea lor ca fiind
componente ale câmpului gravitaţional, generalizând forţa gravitaţională a lui Newton.
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Similar, în cazul structurilor electronice fractale ne aşteptăm ca o structură care a fost
iniţial caracterizată de o anumită scală să sară la altă scală în urma deplasării electronului. Ne
aşteptăm să apară un câmp de dilataţie de rezoluţie indus de translaţii, care poate fi scris sub
forma:
e

δε
= − Aμ δ x μ
ε

(4.42)

Acest efect poate fi descris prin introducerea unei derivate covariante:
eDμ ln ( λ ε ) = e∂ μ ln ( λ ε ) + Aμ

(4.43)

Acum, acest câmp de dilataţie trebuie definit independent de scala iniţială de la care am
pornit, adică indiferent de substructura considerată. De aceea, pornind de la o altă scală, ε ′ = qε
(aici luăm în consideraţie, ca prim pas, numai legea relativităţii de scală Galileiană, conform
căreia produsul a două dilataţii este cel standard) obţinem, pentru aceeaşi translaţie a electronului
e

δε ′
= − Aμ′ δ x μ
ε′

(4.44)

Cele două expresii pentru potenţialul Aμ sunt apoi conectate prin relaţia:
Aμ′ = Aμ + e ∂ μ ln q

(4.45)

unde ln q ( x) = ln ( ε ε ′ ) reprezintă scala relativă de stare (depinde numai de raportul dintre cele
două rezoluţii ε şi ε ′ ), care depinde acum explicit de coordonate. Din acest punct de vedere,
această abordare se încadrează deja în domeniul relativităţii de scală generale şi al
transformărilor de scală neliniare, deoarece „viteza de scală” a fost redefinită ca prima derivată a
djinn-ului, ln q = d ln L d δ , astfel încât ecuaţia (4.45) implică o derivată de ordinul 2 a
coordonatei fractale, d 2 ln L dx μ d δ .
Dacă considerăm o translaţie de-a lungul a două coordonate diferite (sau, echivalent,
deplasarea unei bucle închise), putem scrie o relaţie de comutare sub forma:

(

)

(

e ∂ μ Dν − ∂ν Dμ ln q = ∂ μ Aν − ∂ν Aμ

)

(4.46)

Această relaţie defineşte un câmp tensorial Fμν = ∂ μ Aν − ∂ν Aμ , care, spre deosebire de
Aμ , este independent de scala iniţială de la care am pornit.

Recunoaştem în Fμν analogul unui câmp electromagnetic, în Aμ pe cel al unui potenţial
electromagnetic, în e pe cel al unei sarcini electrice şi în ecuaţia (4.45) proprietatea unei
invarianţe gauge, care, în acord cu ideile lui Weyl şi Dirac, îşi recuperează statutul iniţial al
invarianţei de scală.
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Funcţia gauge χ ( x, y, z , t ) care intervine în formularea standard a invarianţei gauge,
Aμ′ = Aμ + e ∂ μ χ , şi care a fost considerată până acum în mod arbitrar, a fost identificată cu

logaritmul rezoluţiilor interne, χ = ln ρ ( x, y, z , t ) .

Natura sarcinilor electrice

În transformarea gauge Aμ′ = Aμ − ∂ μ χ , funcţia de undă a unui electron de sarcină e
devine:

ψ ′ = ψ eieψ

(4.47)

În această expresie, devine clar rolul esenţial jucat de funcţia gauge. Ea reprezintă variabila
conjugată a sarcinii electrice, la fel cum poziţia, timpul şi unghiul sunt variabile conjugate ale
impulsului, energiei şi momentului cinetic în expresiile acţiunii şi/sau fazei cuantice a unei
particule libere, θ = i ( px − Et + σϕ )

.

Până acum am interpretat transformările gauge ca transformări de scală ale rezoluţiei,

ε → ε ′ , ln q = ln ( ε ε ′ ) . Într-o astfel de interpretare, proprietatea specifică ce caracterizează o
particulă încărcată este dependenţa explicită a acţiunii ei de scală şi, de aici, şi dependenţa de
rezoluţie a funcţiei sale de undă. Astfel, putem scrie funcţia de undă asociată electronului sub
forma:

ψ ′ =ψ e

i

e2
ln q
c

(4.48)

De vreme ce prin definiţie (în sistemul de unităţi în care permitivitatea vidului este egală
cu 1):
e2 = 4π α c

(4.49)

ψ ′ = ψ ei 4πα ln q

(4.50)

ecuaţia (4.48) devine:

Acum, considerând funcţia de undă a unui electron ca fiind o funcţie explicită de raportul
rezoluţiilor, putem scrie ecuaţia diferenţială de scală având soluţie pe χ ca fiind:
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i

∂ψ
= eψ
⎛e
⎞
∂ ⎜ ln q ⎟
⎝c
⎠

(4.51)

⎞
⎛e
Identificăm aici operatorul de dilataţie D = − i ∂ ∂ ⎜ ln q ⎟ . Ecuaţia (4.51) poate fi deci
⎝c
⎠
reinterpretată ca o ecuaţii de valori proprii:
Dψ = eψ

(4.52)

Într-un astfel de cadru, sarcina electrică poate fi considerată ca o mărime conservativă,
care provine din noua simetrie de scală, şi anume uniformitatea variabilei de rezoluţie ln ε .
Relaţia masă-sarcină

Să pornim de la funcţia de undă pentru o particulă încărcată, scrisă sub forma:

ψ ′ = ψ ei 4πα ln q

(4.53)

În cazul Galileian, o astfel de relaţie nu conduce la nici un rezultat nou, de vreme ce ln q
nu are limită. Cu toate acestea, în cadrul teoriei speciale a relativităţii de scală, legile de scală
devin Lorentziene sub scala Compton λc a particulei, atunci ln q devine limitat de constanta

(

fundamentală C = ln ( λc lP ) , ce caracterizează particula considerată (unde lP = G

c3

)

12

este

scala de lungime Planck). Aceasta implică o cuantificare a sarcinii, care se reduce la relaţia
4π α C = 2kπ , adică:

αC =

k
2

(4.54)

unde k este un număr întreg. Această ecuaţie defineşte o formă generală pentru relaţiile dintre
masă şi sarcină (constante de cuplaj) ale particulelor elementare.
De exemplu, în cazul electronului, raportul dintre lungimea Compton
12

Planck este egal cu raportul dintre masa Planck mP = ( c G )

me c şi lungimea

şi masa electronului. Mai mult,

conform teoriei electroslabe, constanta de cuplaj la energie scăzută (constanta de structură fină)
rezultă dintr-un cuplaj electroslab direcţional, care depinde de energia de scală. Acest cuplaj
direcţional este micşorat de un factor 3 8 datorită faptului că bosonii gauge W şi Z devin
masivi şi nu mai contribuie la interacţiunile care au loc la energii mai joase decât energia masei
lor.
Obţinem astfel o relaţie masă-energie care, pentru electron, se poate scrie sub forma:
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m
8
α ln P = 1
3
me

(4.55)

Această relaţie teoretică dintre masa şi sarcina electronului este susţinută de date experimentale.
Ecuaţia generalizată a lui Schrödinger

În relativitatea de scală este necesară generalizarea conceptului de spaţiu-timp şi
operarea în spaţiul-timp fractalic. Considerăm sistemele de coordonate ca fiind fractale, adică
prezentând structură internă la toate scalele.
Cele trei condiţii minime care trebuie îndeplinite pentru a face posibilă transformarea
ecuaţiilor fundamentale ale dinamicii într-o ecuaţie Schrödinger sunt:
1) există o infinitate de traiectorii posibile: prima condiţie este un rezultat natural al
nediferenţiabilităţii şi fractalităţii spaţiului în cazul în care traiectoriile pot fi identificate cu
geodezicele din acest spaţiu;
2) traiectoriile sunt curbe fractale (dimensiunea D = 2 , ce corespunde unei pierderi totale
de informaţie în cazul deplasărilor elementare, joacă aici un rol esenţial). În cazul unui spaţiu şi
al geodezicelor lui, caracterul fractalic al spaţiului implică în mod direct fractalitatea
geodezicelor lui;
3) există ireversibilitate la nivel infinitezimal, adică non-invarianţă la reflexia elementului
de timp diferenţial dt → − dt . Această condiţie este o consecinţă imediată a abandonării ipotezei
diferenţiabilităţii. Una din modalităţile principale care permit tratarea nediferenţiabilităţii constă
din reinterpretarea elementelor diferenţiale ca variabile. Astfel, coordonata spaţială devine o
funcţie fractală X ( t , dt ) , iar viteza sa, deşi devine nedefinită la limita dt → 0 , este definită
acum tot ca o funcţie fractală. Diferenţa este că avem două definiţii în loc de una (care sunt
transformate una în alta de reflexia dt ↔ − dt ) şi astfel conceptul de viteză capătă două valori:
V+ ( t , dt ) =
V− ( t , dt ) =

X ( t + dt , dt ) − X ( t , dt )
dt
X ( t , dt ) − X ( t − dt , dt )
dt

(4.56)
(4.57)

Prima condiţie ne conduce la utilizarea unei descrieri de tip fluid, unde nu mai
considerăm viteza unei traiectorii individuale, ci un câmp de viteze medii v [ x(t ), t ] ale tuturor
traiectoriilor posibile.
Ce de a doua condiţie se referă la legi de scală ce satisfac principiul relativităţii. Se
observă că, în cel mai simplu caz de scală Galileian, coordonata (care este soluţie a unei ecuaţii
diferenţiale de scală) se descompune într-o diferenţială clasică, independentă de scală şi o parte
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fractală, nediferenţiabilă. Utilizând acest rezultat, după ce diferenţiem coordonata descompunem
deplasările elementare dX = dx + dξ sub forma unei medii independente de scală, dx = vdt , şi a
unei fluctuaţii dξ , caracterizată de o lege cu caracter fractal, dξ ∝ dt1 DF , unde DF este
dimensiunea fractală.
A treia condiţie implică o bi-valenţă a câmpului de viteze, definit prin
V = dX dt = v + d ξ dt . Acesta se descompune, atât în cazul lui V+ cât şi în cel al lui V− , în

raport cu o componentă nefractală v (derivabilă) şi cu o componentă fractală divergentă d ξ dt ,
având media nulă.
Putem astfel introduce un dublu proces 3D:
dX ±i = dx±i + d ξ ±i

(4.58)

unde dx±i = v±i dt , dξ ±i = 0 şi
j
d ξ ±i d ξ ±
dt dt

ij ⎛ 2D ⎞

= ±δ ⎜
⎟
⎝ dt ⎠

2 − 2 DF

(4.59)

(s-a folosit c = 1 în scopul simplificării calculelor; δ ij este simbolul lui Kronecker). S-a notat cu
D un parametru fundamental de scală ce caracterizează comportamentul traiectoriilor fractale

(nu este altceva decât o notaţie diferită folosită pentru tranziţia de scală fractal – non-fractal).
Acest parametru determină tranziţia esenţială ce apare într-un astfel de proces între
comportamentul fractal la scală mică (unde domină fluctuaţiile) şi comportamentul non-fractal la
scală mare (unde domină mişcările clasice medii).
O reprezentare naturală a bi-valenţei variabilelor datorate ireversibilităţii constă din
utilizarea numerelor complexe (această alegere este „covariantă” în sensul că ea păstrează forma
ecuaţiilor). Se defineşte un operator complex al unei derivate temporale (care se leagă de părţile
diferenţiabile independente de scală):
d − d− ⎞
dˆ 1 ⎛ d + + d −
= ⎜
−i +
dt 2 ⎝ dt
dt ⎟⎠

(4.60)

Apoi definim o viteză complexă medie ce rezultă din acţiunea acestui operator asupra variabilei
de poziţie:
Vi =

vi + vi
vi − vi
dˆ i
x = V i − iU = + − − i + −
2
2
dt

(4.61)

După ce am definit legile deplasărilor elementare într-un astfel de proces fractal şi local
ireversibil, este necesar să analizăm efectele acestor deplasări asupra altor funcţii fizice. Să
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considerăm o funcţie diferenţiabilă f ( X (t ), t ) . Derivata ei totală în raport cu timpul se poate
scrie sub forma:
df ∂f
dX 1 ∂ 2 f dX i dX j
=
+ ∇f ⋅
+
dt ∂t
dt 2 ∂X i ∂X j
dt

(4.62)

În calculul derivatelor ( + ) şi ( − ) ale lui f , valoarea medie a lui dX dt se va reduce la
d ± x dt = v± , în timp ce dX i dX j

se va reduce la dξ ±i dξ ±j . În final, în cazul particular când

dimensiunea fractală a traiectoriilor este DF = 2 , avem dξ 2 = 2Ddt , iar ultimul termen al
ecuaţiei (4.62) este transformat într-un Laplacian. Obţinem în acest caz:
d± f ⎛ ∂
⎞
= ⎜ + v± ⋅∇ ± DΔ ⎟ f
dt
⎝ ∂t
⎠

(4.63)

Deşi aici am luat în calcul numai dimensiunea fractală DF = 2 , toate rezultatele obţinute pot fi
generalizate şi la alte valori ale dimensiunii. Combinând cele două derivate, obţinem operatorul
complex de derivare în funcţie de timp:
d̂
∂
= + V ⋅∇ − iDΔ
dt ∂t

(4.64)

El are doi termeni imaginari, −iU ⋅∇ şi −iDΔ în plus faţă de operatorul de derivare totală
Eulerian, d dt = ∂ ∂t + V ⋅∇ .
Putem rescrie acum ecuaţia fundamentală a dinamicii folosind operatorul de derivare,
păstrând forma Newtoniană:
m

d̂ 2
dt 2

x = −∇φ

(4.65)

unde φ este un potenţial exterior. Dacă potenţialul este fie nul, fie de tip gravitaţional, această
ecuaţie este nimic altceva decât o ecuaţie a unei geodezice. De aceea, am implementat un
principiu de echivalenţă generalizat, conform căruia mişcarea (gravitaţională şi cuantică) rămâne
descrisă local sub forma inerţială: într-adevăr, această ecuaţie poate fi integrată sub forma unei
ecuaţii Schrödinger.
Mai mult, putem generaliza mecanica Lagrangeană. Caracterul complex al vitezei V
implică faptul că acelaşi lucru este valabil şi pentru funcţia Lagrangeană şi, deci, şi pentru
acţiunea S .
Funcţia de undă ψ este apoi introdusă foarte simplu, ca o exprimare a acţiunii complexe:

ψ = ei S

2 mD

şi va putea fi scrisă în funcţia de viteza complexă, sub forma:
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(4.66)

V = −2iD∇ ( lnψ )

(4.67)

Putem acum scrie ecuaţia Euler-Newton (4.65) în raport cu această funcţie de undă:
2imD

dˆ
( ∇ lnψ ) = ∇φ
dt

(4.68)

În urma calculelor, această ecuaţie va putea fi integrată sub forma unei ecuaţii Schrödinger:
D 2 Δψ + iD

∂
φ
ψ − ψ =0
∂t
2m

(4.69)

Regăsim ecuaţia standard din mecanica cuantică alegând D = 2 2m . Stabilind că ψψ † = q ,
găsim că partea imaginară a acestei ecuaţii este reprezentată de ecuaţia de continuitate:
∂q ∂t + div ( qV ) = 0

(4.70)

ceea ce justifică interpretarea lui q ca o densitate de probabilitate [132].
În concluzie, teoria liniară a relativităţii de scală are la bază următoarele postulate:
1) Se poate defini o stare a scalelor sistemelor de referinţă, astfel încât transformările de
scală (dilataţiile şi contracţiile) să cadă sub incidenţa principiului relativităţii; logaritmul
rezoluţiei la care este efectuat un experiment este măsura acestei stări şi joacă în teoria
relativităţii de scală rolul jucat de viteză în mişcarea relativă;
2) Metoda grupului de renormalizare poate fi aplicată însuşi spaţiului-timp într-un sens
mai larg: ea se aplică structurii interne a unei particule cuantice;
3) Logaritmul natural al lungimii (sau timpului) şi dimensiunea anomală a grupului de
renormalizare, joacă acelaşi rol pentru legile de scală ca lungimea şi timpul pentru legile de
mişcare.
Odată ce aceste postulate sunt acceptate, înseamnă că soluţia problemei relativităţii de
scală implică existenţa unei scale limită, impasibilă şi universală, care rămâne invariantă la
dilataţii.
Dependenţa de scală a legilor fizicii, a cărei manifestare este din ce în ce mai pregnantă în
studiile experimentale şi teoretice, apare cu preponderenţă în trei domenii principale: domeniul
microfizicii, cel mai bine descris în prezent de teoriile cuantice, unde dependenţa rezultatelor
măsurate de rezoluţii este un fapt bine cunoscut, apărând ca o consecinţă a relaţiilor lui
Heisenberg; domeniul sistemelor complexe clasice, în care se manifestă haosul dinamic;
domeniul cosmologic [131].
În cele ce urmează, ne vom referi numai la domeniul sistemelor complexe clasice şi vom
aplica teoria relativităţii de scală în studiul straturilor electrice duble care apar în plasme de
difuzie obţinute în laborator.
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IV.3 APLICAŢII. INVESTIGAŢII EXPERIMENTALE ŞI TEORETICE ALE
DINAMICII UNEI MINGII DE FOC DIN PLASMĂ
Am stabilit anterior că un strat electric dublu este o structură de potenţial bine localizată,
îngustă şi manifestând comportament neliniar, care constă din două straturi adiacente de sarcini
pozitive şi, respectiv, negative, capabile de a susţine o cădere de potenţial considerabilă (adică un
câmp electric). Când un electrod polarizat pozitiv este introdus în plasmă, la o anumită valoare a
potenţialului de polarizare, o minge de foc luminoasă, cvasi-sferică, apare la suprafaţa de contact
cu electrodul [133, 134]. Investigaţii experimentale au arătat că o astfel de structură este formată
dintr-un „miez” pozitiv (o plasmă îmbogăţită în ioni pozitivi) confinat de un strat electric dublu.
Căderea de potenţial de-a lungul stratului dublu este aproximativ egală cu potenţialul de ionizare
al atomilor gazului de lucru. La valori ridicate ale potenţialului aplicat pe electrod, structura trece
într-o stare dinamică, ce constă din disruperi şi re-agregări periodice ale stratului dublu ce o
mărgineşte [133, 135]. Odată cu disruperea stratului dublu, particulele iniţial trapate (electroni şi
ioni pozitivi) sunt eliberate în plasmă, declanşând diferite tipuri de instabilităţi, cum ar fi
instabilitatea iono-acustică (în plasme nemagnetizate) sau instabilitatea de relaxare a
potenţialului şi instabilitatea iono-ciclotronică (în plasme magnetizate) [136].
Se cunoaşte că sistemele dinamice complexe şi, în special, plasma, care manifestă
comportament haotic, prezintă autosimilaritate şi sunt caracterizate prin fluctuaţii la toate scalele
posibile [137]. Cum fractalitatea apare ca o proprietate universală a sistemelor complexe şi, deci,
şi a plasmei, devine necesară construirea unei noi fizici (fizica fractală) prin nediferenţiabilitate.
Astfel, am utilizat în cele ce urmează modelul relativităţii de scală al lui Nottale.

187

IV.3.1 REZULTATE EXPERIMENTALE
Experimentele au fost realizate într-un dispozitiv de tip diodă cu plasmă, prezentat
schematic în figura 4.17.

Fig. 4.17: Reprezentare schematică a dispozitivului experimental: F-filament, A-anod, E-electrod
suplimentar, S-sondă Langmuir cilindrică, U1-sursă de curent pentru încălzirea filamentului, U2sursă de tensiune pentru polarizarea filamentului, ST - sursă de tensiune pentru polarizarea
electrodului suplimentar, R, R2-rezistenţe de sarcină.
Plasma a fost creată în urma unei descărcări electrice între filamentul încălzit (notat cu F
în figura 4.17), care joacă rol de catod şi cilindrul (confecţionat din oţel inoxidabil nemagnetic)
vidat conectat la masă, care joacă rol de anod. Datorită dimensiunii mici a filamentului, acesta va
colecta numai o parte foarte mică dintre ioni, marea lor majoritate difuzând spre centrul incintei.
Sarcina spaţială pozitivă care se formează în acest mod va atrage un număr mare de electroni în
aceeaşi regiune. Astfel apare o plasmă cu grad înalt de ionizare. Plasma a fost îndepărtată de la
echilibrul termodinamic prin creşterea gradată a potenţialului aplicat pe electrodul suplimentar.
Acesta a fost confecţionat din tantal şi tăiat sub forma unui disc cu diametrul de 2 cm (notat cu E
în figura 4.17). În faţa electrodului, la o distanţă de 10 cm de acesta, a fost introdusă o sondă
Langmuir cilindrică având 5 mm lungime şi 0.05 mm grosime. Condiţiile de lucru au fost după
cum urmează:
-

gazul de lucru utilizat a fost argonul (Ar);

-

presiunea de lucru p = 3 ⋅10−3 mbar ;

-

densitatea plasmei n pl ≅ 108 cm −3 ;

-

temperatura electronilor kTe = 2eV .
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Crescând valoarea tensiunii pozitive aplicate pe electrodul suplimentar, la o valoare
critică a acesteia, VE = 42V , o minge de foc luminoasă, cvasi-sferică apare în faţa electrodului
(vezi poza din figura 4.18: a). Stabilitatea structurii este asigurată de echilibrul dintre pierderea
de sarcini prin difuziune şi recombinări şi sarcinile generate şi acumulate în regiunile adiacente
ale stratului dublu. O creştere în continuare a potenţialului aplicat electrodului suplimentar va
avea ca rezultat o deplasare a stratului dublu faţă de acesta. În acest fel, echilibrul necesar
existenţei stratului dublu se perturbă şi structura disrupe (trece în stare dinamică) (vezi figura
4.18: b).

Fig. 4.18: Fotografii ale mingii de foc a) în stare staţionară şi b) în stare dinamică
Electronii trapaţi în stratul dublu sunt eliberaţi şi vor contribui la formarea şi dezvoltarea
unei noi structuri. Fenomenul devine unul periodic, fapt demonstrat de prezenţa oscilaţiilor în
curentul colectat de electrodul suplimentar (figura 4.19: a).

Fig. 4.19: a) Oscilaţiile curentului colectat de electrodul suplimentar şi b) transformatele lor
Fourier rapide (FFT-urile).
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Frecvenţa acestor oscilaţii este f ≅ 70kHz , după cum se observă urmărind transformata
Fourier rapidă (FFT) prezentată în figura 4.19: b. Oscilaţiile curentului din figura 4.19: a au fost
înregistrate când potenţialul pe electrodul suplimentar avea valoarea VE ≅ 100V .
În aceste condiţii experimentale, am trasat caracteristica dinamică curent-tensiune a
sondei cilindrice (prezentată în figura 4.20). Caracteristica a fost înregistrată într-un interval de
timp τ = 1.25 ⋅10−4 s cu ajutorul unui generator de semnal.

Fig. 4.20: Caracteristica curent-tensiune dinamică înregistrată cu sonda Langmuir cilindrică
Această caracteristică a fost obţinută prin creşterea foarte rapidă a potenţialului pe sondă
cu o rată de 6.4 ⋅10−4 V/s . Se pot observa scăderi bruşte periodice, similare cu cele descrise în
[138]. Frecvenţa acestor impulsuri este egală cu frecvenţa de disrupere a mingii de foc (frecvenţa
caracteristică a stratului dublu).
Am investigat de asemenea dependenţa frecvenţei oscilaţiilor, f , de diferiţi parametri
cum ar fi: curentul de descărcare prin plasmă I d , densitatea plasmei n pl şi potenţialul aplicat pe
electrodul suplimentar VE , graficele corespunzătoare fiind prezentate în figurile 4.21, 4.22 şi
4.23.
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Fig. 4.21: Dependenţa frecvenţei de disrupere a mingii de foc de curentul de descărcare

Fig. 4.22: Dependenţa frecvenţei de disrupere a mingii de foc de densitatea plasmei

Fig. 4.23: Dependenţa frecvenţei de disrupere a mingii de foc de potenţialul aplicat pe electrodul
suplimentar
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IV.3.2 MODELUL MATEMATIC. APROXIMAŢIA FRACTALĂ A MIŞCĂRII
Cum în teoriile uzuale din fizica plasmei (teorii de tip cinetic sau de fluid) [139]
mişcările particulelor încărcate au loc pe curbe continue şi diferenţiabile, este dificil să
determinăm termenii de coliziune sau termenii sursă care se află în conexiune cu procesele
elementare din plasmă (excitări, ionizări, recombinări, etc.). O nouă modalitate prin care putem
analiza dinamica plasmei este aceea de a considera că mişcările particulelor încărcate au loc pe
curbe continue dar nediferenţiabile, adică pe fractali (aproximaţia fractală a mişcării). Atunci,
complexitatea acestor dinamici va fi substituită de fractalitate. Există câteva argumente
fundamentale care justifică această ipoteză:
-

datorită coliziunilor, traiectoria nu mai este peste tot diferenţiabilă. Incertitudinea în
urmărirea unei particule este eliminată prin intermediul aproximaţiei fractale a
mişcării;

-

sistemele dinamice complexe (cum este şi plasma) care au un comportament haotic,
dobândesc autosimilaritate şi manifestă fluctuaţii puternice la toate scalele posibile;
de exemplu, în cazul plasmelor de ablaţie laser, comportamentul conductiv se
manifestă la scale de timp de ordinul microsecundelor, pe când cel de tip convectiv la
scale de timp de ordinul nanosecundelor.

În acest context, fiecare tip de proces elementar din plasmă induce atât scale spaţiotemporale cât şi fractali asociaţi. Mai mult, complexitatea mişcării este direct legată de
dimensiunea fractală; cu cât mişcarea devine mai complexă cu atât creşte şi dimensiunea
fractală. Deşi se întâlnesc numeroase definiţii pentru dimensiunea fractală (dimensiune
Kolmogorov, dimensiune Hausdorff, etc.) trebuie să facem o alegere şi să lucrăm cu
dimensiunea aleasă până la final.
Prin urmare, înlocuind complexitatea proceselor fizice din plasmă prin fractalitate [140143], utilizarea noţiunilor clasice din fizica plasmei cum ar fi „timpul de coliziune”, „drumul
liber mediu”, etc. nu mai este necesară. Atunci, plasma se va comporta ca un fluid necolizional
special prin intermediul geodezicelor din spaţiul-timp fractalic [9].
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Dinamica mingii de foc în aproximaţia fractală a mişcării
Să aplicăm în continuare modelul matematic prezentat în anexa 2 pentru descrierea
dinamicii interfeţei a două fluide fractale, în dimensiunea fractală DF . Să considerăm două
fluide fractale, 1 şi 2, separate de o interfaţă după cum este indicat în figura 4.24. Dacă interfaţa
este suficient de groasă astfel încât fluidele fractale să fie „izolate” unul de altul, ecuaţia de tip
Schrödinger dependentă de timp scrisă pentru fiecare parte va fi de forma (vezi anexa 2):

im0 2 D

dψ 1
= H1ψ1
dt

(4.71 a)

im0 2 D

dψ 2
= H 2ψ 2
dt

(4.71 b)

cu
D=

2
λ 2 ⎛ dt ⎞(
⎜ ⎟
2τ ⎝ τ ⎠

DF ) −1

(4.71 c)

unde ψ i şi H i , i = 1, 2 , sunt potenţialele scalare ale câmpurilor complexe de viteze şi, respectiv,
„Hamiltonienii” de fiecare parte a interfeţei. Presupunem că celor două fluide fractale li se aplică
o tensiune electrică 2V . Dacă alegem punctul de zero al potenţialului la mijlocul interfeţei,
atunci fluidul fractal 1 se va găsi la potenţialul −V în timp ce fluidul fractal 2 se va găsi la
potenţialul +V .
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Fig. 4.24: a) Interfaţă generată prin interacţiunea a două fluide fractale; d este grosimea
geometrică înainte de auto-structurarea interfeţei şi ξ este grosimea fizică după auto-structurarea
suprafeţei; b) variaţia câmpului de viteze în funcţie de coordonatele fractale.
Prezenţa interfeţei cuplează cele două ecuaţii (4.71 a) şi (4.71 b) scrise anterior sub
forma:

dψ1
= eVψ 1 + Γψ 2
dt

(4.72 a)

dψ 2
= −eVψ 2 + Γψ 1
dt

(4.72 b)

im0 2 D
im0 2 D

unde Γ este constanta de cuplaj pentru potenţialele scalare ale câmpurilor de viteze complexe
de-a lungul interfeţei. Cum pătratul fiecărui potenţial scalar al câmpurilor de viteze complexe
reprezintă o densitate de probabilitate, cele două potenţiale scalare vor putea fi scrise sub forma:

ψ 1 = ρ1 eiθ1

(4.73 a)

ψ 2 = ρ2 eiθ 2

(4.73 b)

unde ρ1 şi ρ 2 sunt densităţile de particule din cele două fluide fractale, iar
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Θ = θ 2 − θ1

(4.73 c)

este diferenţa de fază de-a lungul interfeţei.
Dacă cele două potenţiale scalare ale câmpurilor de viteze complexe din ecuaţiile (4.73 a)
şi (4.73 b) sunt înlocuite în sistemul de ecuaţii cuplate (4.72 a) şi (4.72 b) şi separăm apoi părţile
reale de cele imaginare, obţinem ecuaţiile pentru densităţile de particule dependente de timp şi
pentru diferenţa de fază:
d ρ1
Γ
=
ρ1ρ 2 sin Θ
dt
m0 D

(4.74 a)

d ρ2
Γ
=−
ρ1ρ 2 sin Θ
dt
m0 D

(4.74 b)

dΘ
eV
=
=Ω
dt m0 D

(4.74 c)

Putem acum specifica densitatea de curent în raport cu diferenţa dintre ecuaţiile (4.74 a) şi (4.74
b) şi înmulţind cu e :

j=e

d
( ρ1 − ρ2 )
dt

(4.75)

care are valoarea

j = jc sin Θ

(4.76)

unde

jc =

2eΓ ρ1ρ2
m0 D

(4.77)

Ecuaţiile (4.74 c) şi (4.76) determină transportul de purtători din interiorul interfeţei. Dacă
potenţialul din ecuaţia (4.74 c) este nul, joncţiunea va fi parcursă, conform ecuaţiei (4.76), de o
densitate de curent continuu care poate lua orice valoare între − jc şi jc .
Putem acum explica din punct de vedere calitativ dependenţele experimentale din figurile
(4.21) şi (4.22). În acest scop, eliminăm parametrul D între ecuaţiile (4.74 c) şi (4.77) şi
obţinem:
Ω = α 0 jc

(4.78)

unde

α0 =

V
2Γ ρ1ρ2

= const.

(4.79)

ceea ce explică atât dependenţa liniară a frecvenţei de curentul de descărcare ( I d ≈ jc ) (vezi
figura 4.21) cât şi pe cea a frecvenţei de densitatea plasmei ( n pl ≈ jc ) (vezi figura 4.22).
Dependenţe asemănătoare au fost publicate în referinţa [144].
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Dacă revenim la ecuaţiile (4.74) şi (4.76) şi aplicăm un potenţial constant V0 joncţiunii,
obţinem:
Θ (t ) =

e
m0 D

V0t + Θ0 , Θ0 = const.

(4.80)

Observăm că, deşi aplicăm un potenţial constant, rezultă un curent alternativ cu densitatea:

j ( t ) = jc sin ( Ω0t + Θ0 )
Ω0 =

e
m0 D

(4.81 a)
(4.81 b)

V0

Astfel, putem face următoarele observaţii:
- Ω0 dată de ecuaţia (4.81 b) corespunde pulsaţiei de disrupere (generare şi dispariţie de
sarcini) a stratului dublu;
12

- „vâscozitatea” 2 D depinde atât de lungimea critică lc = ( 2ε 0V0 en0 )
12

critică a componentei electronice vc = ( kTe me )

cât şi de viteza

, unde V0 este valoarea potenţialului electric

la care stratul dublu se formează (emerge), n0 este densitatea plasmei, ε 0 este permitivitatea
electrică a vidului, e este sarcina elementară a electronului şi m0 este masa de repaus a
electronului. Găsim:
1

⎛ 2ε V kT ⎞ 2
2 D = lc vc = ⎜ 0 0 e ⎟
⎝ en0 me ⎠

(4.82)

Pentru o plasmă cu parametrii n pl = n0 ≅ 1014 m −3 şi kTe = 0.2 eV , şi pentru un potenţial aplicat
pe electrodul suplimentar având valoarea V0 = VE = 100 V , vom avea:
lc ≅ 1.048 ⋅10−2 m ,

2 D ≅ 1.8 ⋅103 m2 s .

vc ≅ 1.78 ⋅105 m s ,

- pulsaţia de disrupere a stratului dublu creşte odată cu potenţialul aplicat pe electrodul
suplimentar conform relaţiei:
1

e ⎛ 2 en0 meV0 ⎞ 2
Ω0 =
⎜
⎟
mi ⎝ ε 0 k Te ⎠

(4.83)

unde mi este masa de repaus a ionului. Această situaţie este confirmată experimental, exceptând
cazul în care curentul se saturează.
- pentru cazul plasmei din experimentul nostru, am calculat frecvenţa teoretică de
disrupere a stratului dublu:
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1

e ⎛ en0 meV0 ⎞ 2
4
υ0 =
⎜
⎟ ≅ 7 ⋅10 Hz .
π mi ⎝ 2ε 0 kTe ⎠
Această valoare calculată teoretic se găseşte într-o bună concordanţă cu valoarea frecvenţei de
disrupere a stratului dublu măsurată experimental. Această formulă poate de asemenea să explice
dependenţa frecvenţei de potenţialul aplicat pe electrodul suplimentar (vezi figura 4.23).
Dacă peste potenţialul constant suprapunem acum un potenţial alternativ de forma:

V ( t ) = V0 + V0 cos ( Ω t )

(4.84)

obţinem o modulare în frecvenţă a densităţii de curent alternativ:
⎡
⎤
eV0
j = jc sin ⎢Ω0t +
sin ( Ω t ) + Θ0 ⎥ =
m0Ω D
⎣
⎦
+∞

⎛ eV0 ⎞
n
= jc ∑ ( −1) J n ⎜
⎟ sin ⎡⎣( Ω0 − nΩ ) + Θ0 ⎤⎦
m
D
Ω
⎝ 0
⎠
n =−∞
Θ0 = const.

(4.85 a)

(4.85 b)

unde J n este funcţia Bessel cu indice întreg. Observăm că, în primă aproximaţie, pentru orice
semnal „arbitrar” şi, deci, şi pentru semnalul extern aplicat pe sonda cilindrică din experimentul
nostru, vom putea întotdeauna face o descompunere în serie Fourier.
Cum caracteristica I (V ) (unde I = j S este curentul şi S este aria joncţiunii) este trasată
pentru o valoare medie a curentului I ≈ I ( t ) şi cum media funcţiei sin tinde la zero exceptând
cazul în care Ω0 = nΩ , în caracteristică vor apărea „salturi” ale curentului corespunzătoare unor
valori ale potenţialului:

m D
Vn = n 0 Ω
e

(4.86)

şi având amplitudinea maximă:
⎛ eV0 ⎞
I max = I c J n ⎜
⎟ , I c = jc S
⎝ m0Ω D ⎠

(4.87 a, b)

pentru o fază Θ = π 2 . Figura 4.25 ilustrează aceste „salturi” care apar la intervale proporţionale
cu frecvenţa sursei şi indică intervalele de amplitudine maximă. Intensitatea curentului poate lua
valori oriunde pe parcursul unui anumit „salt”, în funcţie de faza iniţială.
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Fig. 4.25: Caracteristica teoretică curent-tensiune; linia punctată corespunde lui I ( t ) = V0 G ,

unde G este „conductanţa”.
Din cele discutate anterior, rezultă următoarele:
-

prezenţa „salturilor” în curentul mediu indică prezenţa unei „conductanţe” electrice
diferenţiale negative ce corespunde structurării plasmei sub forma unui strat dublu;

-

condiţia (4.86) corespunde modulării oscilaţiilor stratului dublu sub influenţa unui
semnal extern. În experimentul nostru, semnalul extern este reprezentat de potenţialul
sub formă de dinţi-de-ferăstrău aplicat sondei cilindrice de la generatorul de semnal.
Mai mult, frecvenţa acestor „salturi” este aproximativ egală cu frecvenţa de disrupere
a mingii de foc [9, 21, 27, 29].
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IV.4 APLICAŢII. INVESTIGAŢII EXPERIMENTALE ŞI TEORETICE
ASUPRA DINAMICII UNEI PLASME DE ABLAŢIE
Ablaţia laser reprezintă procesul de îndepărtare a materiei dintr-un corp solid (sau,
ocazional, lichid) prin iradiere cu un fascicul laser. În cazul fluxurilor laser de slabă intensitate,
materialul se încălzeşte în urma absorbţiei energiei laser şi se evaporă sau sublimează. În cazul
fluxurilor laser puternice materialul tratat trece în stare de plasmă. De cele mai multe ori, pentru
realizarea ablaţiei se foloseşte un laser în pulsuri.
Pentru a putea cauza un efect de durată asupra materialului tratat prima condiţie pe care
trebuie să o îndeplinească fasciculul laser este să fie absorbit. Deşi pare trivial, absorbţia este un
parametru critic foarte important în procesarea laser. Procesul de absorbţie poate fi privit ca o
sursă secundară de energie aflate în interiorul materialului. Deşi este determinată de fasciculul
incident, ea tinde să îşi dezvolte o dinamică proprie şi poate avea un comportament care deviază
de la legile cunoscute ale opticii. Această sursă secundară este responsabilă de ceea ce se
întâmplă cu materialul iradiat în mai mare măsură decât raza laser propriu-zisă [145].
Principalele mecanisme implicate în procesul de formare a plasmei induse laser sunt
ionizarea multifotonică şi ciocnirile electronice, care conduc la străpungerea în cascadă şi la
ablaţia materialului. S-a demonstrat că în timpul iradierii de ordinul nanosecundelor numai o
parte a pulsului laser interacţionează direct cu ţinta în timp ce, în funcţie de durata pulsului, cea
mai mare parte a energiei se consumă la încălzirea electronilor liberi expulzaţi şi inducerea
fotoionizării

materialului

ablat. Ulterior,

plasma

expandează

cu

viteză supersonică

( 105 − 107 cm s ), se răceşte şi induce în mediul înconjurător efecte mecanice (unde de şoc în
gaze şi cavităţi în lichide).
Plasmele induse laser sunt utilizate într-o gamă largă de aplicaţii tehnologice, de la ştiinţa
materialelor până la aplicaţii analitice. Cele mai uzuale tehnici care utilizează astfel de plasme
sunt: PLD (Pulsed Laser Deposition), unde plasma produsă de laser acţionează ca sursă de
material ce trebuie depus pe suprafaţa substraturilor în procesul de producere a filmelor subţiri şi
metodele de creare a nanoparticulelor pentru fabricarea nanotuburilor din carbon şi din alte
materiale [146].
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IV.4.1 DISPOZITIVUL EXPERIMENTAL
Procedeul experimental se bazează pe un dispozitiv (vezi figura 4.26) alcătuit în principal
în scopuri analitice. Experimentele s-au desfăşurat într-o incintă din oţel inoxidabil vidată cu
ajutorul unei pompe turbomoleculare de 450 l/s până la o presiune de bază < 10−6 Torr . Un laser
în pulsuri Nd:YAG de 10 ns ( λ = 532 nm ) a fost focalizat cu ajutorul unei lentile cu f = 25cm
fie pe o ţintă metalică (de exemplu din Al, Cu, etc.) [148], fie pe o ţintă polimerică plasată în
incinta vidată, ca în lucrarea noastră [8]. Diametrul estimat al spotului în punctul de impact a fost
de ∼ 300μm . Energia razei laser (1-100 mJ/puls) a fost monitorizată continuu de un joulemetru
OPHIR. Energia utilizată în mod uzual a fost de ∼ 40 mJ/puls ; aceasta conduce la o intensitate
tipică a laserului de ∼ 5.7 MW/cm2 .

Fig. 4.26: Reprezentare schematică a dispozitivului experimental.

Formarea şi dinamica structurii de plasmă (ce rezultă în urma ablaţiei laser) a fost
studiată cu ajutorul unei camere CCD (PI MAX, 576X384 cu timp de deschidere de 20 ns)
aşezată ortogonal pe direcţia de expansiune a plasmei. O lentilă Nikon a fost utilizată pentru a
forma imaginea structurii de plasmă pe cameră.
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Curentul ionic total generat de expansiunea plasmei a fost măsurat cu ajutorul unei sonde
Langmuir cilindrice (din oţel inoxidabil, cu diametrul de 0.8 mm şi lungimea de 5mm), care a
fost polarizată la -30V (de la o sursă de curent continuu stabilizată) şi aşezată într-o poziţie fixă
(vezi detaliile mai jos). Semnalele tranzitorii au fost înregistrate cu ajutorul unui osciloscop
(LeCroy 9350 AM) şi transferate unui computer pentru a fi analizate cu LabView [6, 8, 15, 17,
22, 23, 25].

IV.4.2 REZULTATE EXPERIMENTALE
În figura 4.27: a, b sunt prezentate imaginile de la camera CCD ale structurii de plasmă
aflată în expansiune la diferite momente de timp de după pulsul laser, în cazul a două ţinte:
prima metalică şi cea de-a doua polimerică. Imaginile evidenţiază dinamica structurii de plasmă.
Pattern-ul de plasmă bine localizată prezintă un strat electric dublu. Analizând evoluţia
prezentată în figura 4.27: a, ajungem la următoarele concluzii:
- în intervalul de timp 10-15 ns de după pulsul laser, regiunile plasmei care emit vizibil
sunt aproape staţionare şi formează o structură corespunzător zonei de emisivitate maximă;
- după acest moment, structura se depărtează şi, în cele din urmă, dispare, având un timp
de viaţă estimat la aproximativ 1500 ns. S-a observat experimental că acest timp de viaţă depinde
puternic de energia fasciculului laser.
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Fig. 4.27: Evoluţia plasmei emisive înregistrată cu ajutorul unei camere ICCD PI MAX (timpul

de deschidere 20ns). Pulsuri laser succesive de energie egală (40 mJ/puls) au fost utilizate pentru
a înregistra fotografii diferite: a) ţintă metalică [148] şi b) ţintă polimerică [8].
Folosind datele experimentale obţinute în urma diagnozei optice, vitezele formaţiunii de
plasmă au fost calculate măsurând poziţia maximului de emisivitate la diferite momente de timp.
Rezultatele sunt prezentate în figura 4.28. Datele experimentale au fost fitate prin regresie liniară
şi a fost estimată viteza structurii la valoarea v1 = 4.66 ⋅ 10 4 m/s (vezi figura 4.28).

202

Fig. 4.28: Viteza de expansiune a structurii de plasmă. Poziţia regiunii de emisivitate maximă

este reprezentată grafic în funcţie de decalajul temporal de după pulsul laser.
Curenţii ionici tranzitorii înregistraţi cu ajutorul sondei Langmuir cilindrice pentru un
puls laser cu energia de 40mJ per puls sunt reprezentaţi grafic în figura 4.29. Pentru aceste
măsurători, sonda a fost aşezată pe axa de simetrie a plasmei aflate în expansiune (z), la
z = 19mm de suprafaţa ţintei. Analizând acest profil, au rezultat următoarele:

- curentul măsurat cu ajutorul sondei are o structură multi-peak. Astfel, prima parte a
semnalului tranzitoriu durează aproximativ 2μs şi are o structură oscilatorie cu o perioadă medie
de 240ns care nu depinde de energia laserului;
- rezultatele obţinute de la sondă sunt într-o bună concordanţă cu cele obţinute prin
diagnoza optică;

Fig.4.29: Curentul ionic tranzitoriu înregistrat cu sonda Langmuir cilindrică fixată pe normala la

ţintă.
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IV.4.3 MODELUL MATEMATIC
Considerând că mişcările particulelor (electroni, ioni şi neutri) din plasmă au loc pe curbe
continue şi nediferenţiabile, adică pe curbe fractale cu dimensiunea fractală DF , atunci dinamica
unui asemenea sistem este descrisă prin operatorul complex (A32).
Dacă mişcările fluidului fractal sunt irotaţionale, adică ∇ × Vˆ = 0 , putem alege V̂ sub
forma:
2 D −1
Vˆ = −2iD ( dt )( F ) ∇ lnψ

(4.88)

unde ψ este potenţialul scalar al câmpului de viteze complexe, iar D este coeficientul lui
Nottale corespunzător tranziţiei fractal - nefractal.
Pentru ψ = ρ eiS , unde

ρ este amplitudinea, iar S este faza lui ξ , şi ţinând cont de

(4.88), câmpul de viteze complexe (A35) ia forma explicită:
2 D −1
2 D −1
Vˆ = 2 D ( dt )( F ) ∇S − iD ( dt )( F ) ∇ ln ρ

V = 2 D ( dt )(
U = D ( dt )(

2 DF ) −1

2 D F ) −1

∇S

(4.89 a-c)

∇ ln ρ

Înlocuind (4.89 a-c) în ecuaţia geodezicei
∂ˆ Vˆ ∂Vˆ
2 D −1
=
+ Vˆ ⋅∇ Vˆ − iD ( dt ) F ΔVˆ = 0
∂t
∂t

(

)

şi separând partea reală de cea imaginară, obţinem, până la un factor arbitrar de fază care poate fi
ales zero printr-o alegere convenabilă a fazei lui ψ :
⎛ ∂V
⎞
m0 ⎜
+ (V ⋅∇ )V ⎟ = −∇Q
⎝ ∂t
⎠

∂ρ
+ ∇ ⋅ ( ρV ) = 0
∂t

(4.90 a, b)

unde Q este potenţialul fractal:
Q = −2m0 D 2 ( dt )(

4 DF ) − 2 Δ

ρ
m U2
2
=− 0
− m0 D ( dt )(
2
ρ

DF ) −1

∇ ⋅U

(4.91)

Ecuaţia (4.90 a) reprezintă legea de conservare a impulsului, ecuaţia (4.90 b) este legea
de conservare a densităţii, iar împreună, aceste ecuaţii definesc hidrodinamica fractală.
Potenţialul fractal (4.91) provine din nediferenţiabilitate şi trebuie tratat ca un termen cinetic şi
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nu ca un termen potenţial. Mai mult, potenţialul fractal (4.91) poate genera un tensor al tensiunii
vâscoase.
Într-adevăr, scris sub forma:
4
Q = − m0 D ( dt )(
2

⎡ 2 ρ 1 ⎛ ∇ρ ⎞ 2 ⎤
⎢
− ⎜
⎟ ⎥
2⎝ ρ ⎠ ⎥
⎢ ρ
⎣
⎦

DF ) − 2 ∇

(4.92)

potenţialul fractal induce tensorul simetric:
4
σ il = m0 D 2 ( dt )(

= m0 D 2 ( dt )(

DF ) − 2

ρ∇i ∇l ln ρ =

4 DF ) − 2 ⎡

⎢∇ i ∇ l ρ −
⎣

( ∇i ρ )( ∇l ρ ) ⎤
ρ

(4.93)

⎥
⎦

Divergenţa acestui tensor este egală cu densitatea uzuală de forţă asociată lui Q :
∇ ⋅ σ = − ρ∇ Q

(4.94)

Cantitatea σ este din acest motiv asociată cu tensorul tensiunii vâscoase al unei ecuaţii de tip
Navier-Stokes:

m0 ρ

dV
= ∇ ⋅σ
dt

(4.95)

Tensorul densităţii de flux al impulsului este:

π il = m0 ρ Vi Vl − σ il

(4.96)

∂
( ρ V ) = −∇ ⋅ π
∂t

(4.97)

şi satisface ecuaţia impuls-flux:

m0

Pentru a completa analogia cu mecanica clasică a fluidelor, introducem vâscozităţile cinematice
şi dinamice:

1
2
ν = D ( dt )(

DF ) −1

2

1
2
η = mρ D ( dt )(

DF ) −1

2

(4.98 a, b)

Tensorul tensiunii ia apoi forma cunoscută:

⎛ ∂ui

σ il = η ⎜

⎝ ∂xl

+

∂ul ⎞
⎟
∂xi ⎠

(4.99)

În particular, dacă σ il este diagonal:

σ il = σ δ il
atunci sistemul (4.90 a, b) se transformă astfel:
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(4.100)

∇σ
⎛ ∂V
⎞
+ (V ⋅∇ )V ⎟ = −
m0 ⎜
ρ
⎝ ∂t
⎠

∂ρ
+ ∇ ⋅ ( ρV ) = 0
∂t

(4.101 a, b)

Să rescriem ecuaţiile hidrodinamicii fractale pentru cazul bidimensional ( x, y ) sub forma:

(

)

∂
∂
∂
∂σ
( ρ Vx ) + ρ Vx2 + ρ VxVy = −
∂t
∂x
∂y
∂x

(

)

(

)

∂
∂
∂
∂σ
ρ Vy +
ρ VxV y +
ρ V y2 = −
∂t
∂x
∂y
∂y

(

)

(

)

(4.102 a-c)

∂ρ ∂
∂
+ ( ρ Vx ) +
ρ Vy = 0
∂t ∂x
∂y

(

)

Introducând coordonatele adimensionale:

ω t = τ , k x = ξ , k y =η
Vx k

ω

= Vξ ,

Vy k

ρ
=N
ρ0

= Vη ,

ω

(4.103 a, b, c)
(4.103 d, e, f)

şi admiţând că variaţia lui σ este indusă doar de variaţia de concentraţie

∇σ = α ∇N , α = const.

(4.104 a, b)

ecuaţiile (4.102 a-c) devin:

(

)

∂
∂
∂
∂N
ρ Vξ Vη = −
NVξ +
N Vξ2 +
∂τ
∂ξ
∂η
∂ξ

(

)

(

)

(

)

∂
∂
∂
∂N
NVη +
N Vξ Vη +
NVη2 = −
∂τ
∂ξ
∂η
∂η

(

)

(

)

(4.105 a-c)

∂N ∂
∂
+
N Vξ +
NVη = 0
∂τ ∂ξ
∂η

(

)

(

)

În relaţiile (4.105 a-c) am considerat funcţională relaţia de scalare:

α

k2

ω2

=1

(4.106)

Pentru integrarea numerică vom impune condiţiile iniţiale:

Vξ ( 0, ξ ,η ) = 0 , Vη ( 0, ξ ,η ) = 0 , N ( 0, ξ ,η ) = 1 4

0 ≤ ξ ×η ≤ 1×1

(4.107 a-d)

şi la limită:

Vξ (τ , 0,η ) = 0 , Vξ (τ ,1,η ) = 0 , Vη (τ , 0,η ) = 0 , Vη (τ ,1,η ) = 0
N (τ , 0,η ) = 1 4 , N (τ ,1,η ) = 1 4
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(4.108 a-f)

Vξ (τ , ξ , 0 ) = 0 , Vξ (τ , ξ ,1) = 0 , Vη (τ , ξ , 0 ) = 0 , Vη (τ , ξ ,1) = 0
⎡ ⎛ τ − 1 2 ⎞2 ⎤
⎡ ⎛ ξ − 1 2 ⎞2 ⎤
⎢
⎥
N (τ , ξ , 0 ) = exp − ⎜
⎟ exp ⎢ − ⎜
⎟ ⎥
⎢ ⎝ 12 ⎠ ⎥
⎢ ⎝ 12 ⎠ ⎥
⎣
⎦
⎣
⎦

(4.108 g-l)

N (τ , ξ ,1) = 1 4

Sistemul de ecuaţii (4.105 a-c), cu condiţiile iniţiale (4.107 a-d) şi condiţiile la limită
(4.108 a-l) a fost rezolvat numeric folosind metoda diferenţialelor finite.
În figurile 4.30: a-c sunt prezentate curbele bidimensionale de contur ale densităţii
normate, N , vitezelor normate, Vξ şi Vη , pentru timpul normat τ = 0.47 . Rezultă:
- generarea a două structuri de plasmă (vezi figura 4.30: a);
- simetria vitezei normalizate Vξ în raport cu axa de simetrie a gaussienei spaţiotemporale (vezi figura 4.30: b);
- unde de şoc şi turbulenţe la periferia structurii de plasmă pentru câmpul de viteze
normalizat Vη (vezi figura 4.30: c).

Fig. 4.30: Curbele bidimensionale de contur ale densităţii normate (a) şi ale vitezelor normate
Vξ (b) şi Vη (c) pentru timpul normat τ = 0.47 .

Aceste observaţii sunt într-o bună concordanţă cu imaginile obţinute experimental în
diferite faze ale evoluţiei.
Pentru a studia expansiunea plasmei în vid, presupunem că electronii sunt dinamici şi că
ionii sunt inerţiali (pentru detalii se pot consulta referinţele [147]). Utilizând modelul
hidrodinamic fractal unidimensional putem scrie ecuaţiile dinamice pentru particulele
individuale după cum urmează:
- ecuaţia de continuitate pentru electroni:
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∂ne ∂
+ ( neve ) = 0
∂t ∂x

(4.109)

∂ve
e ∂V
1 ∂pe
∂v
+ ve e =
−
∂x
∂t
me ∂x ne me ∂x

(4.110)

- ecuaţia impulsului electronic:

- ecuaţia de mişcare pentru ionii inerţiali:
2
e ∂V ∂ ⎛
1 ∂ ni
2
+ ⎜ 8miν
0=−
mi ∂x ∂x ⎜
ni ∂x 2
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

(4.111)

unde ne , me , −e , ve , pe sunt densitatea, masa şi sarcina electronică, viteza perturbaţiei, şi
respectiv, presiunea, iar ni , mi sunt densitatea ionică şi masa ionică. Mărimea V este potenţialul
electrostatic.
Folosind condiţia de cvasineutralitate:

ni ≈ ne = n

(4.112)

şi variabilele normalizate:

τ = ω pt , ξ =

x

λD

n
n
Ni = i , Ne = e
n0
n0
v
eV
v= e , Φ=
k BTe
ce

(4.113 a-h)

k T
k T
ce2 = B e , cs2 = B e
me
mi

unde ω p este pulsaţia proprie a plasmei, λD este lungimea Debye, n0 este densitatea de
echilibru atât pentru electroni cât şi pentru ioni, ce este viteza acustică a electronilor, cs este
viteza ionoacustică, k B este constanta lui Boltzmann, iar Te este temperatura electronilor,
sistemul de ecuaţii (4.109)-(4.111) devine:

0=−

∂Ne ∂
+
( Nev ) = 0
∂τ ∂ξ

(4.114)

∂v
∂Φ 1 ∂N e
+ v ∂v =
−
∂
ξ
∂τ
∂ξ N e ∂ξ

(4.115)

∂Φ H 2 ∂
+
∂ξ
2 ∂ξ

1
Ni

⎛ ∂2 N
i
⎜
⎜ ∂ξ 2
⎝

Soluţia staţionară se obţine prin transformarea:
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⎞
4ν
⎟, H =
⎟
λ D cs
⎠

(4.116 a, b)

θ = ξ − Mτ

(4.117)

unde numărul lui Mach este definit prin relaţia:
M =

u
ce

(4.118)

iar u este viteza structurii neliniare care se mişcă odată cu sistemul de referinţă.
Prin integrări rezultă:
- din ecuaţia de continuitate pentru electroni

⎛
1 ⎞
v = M ⎜1 −
⎟
⎝ Ne ⎠

(4.119)

- din ecuaţia impulsului pentru electroni
v 2 − 2 Mv = 2Φ − 2 ln N e

(4.120)

- din ecuaţia impulsului pentru ioni
−Φ +

2
H 2 ∂ Ne
=0
2 N e ∂ξ 2

(4.121)

unde am folosit restricţiile:

θ → ±∞ , Φ → 0 , v → 0 , Ne → 1 ,

d 2 Ne
dθ 2

→0

(4.122 a-e)

Eliminând v între (4.119) şi (4.120) se obţine mai întâi dependenţa:
⎞
M2 ⎛ 1
Φ ( Ne ) =
⎜ 2 − 1⎟ + ln N e
⎟
2 ⎜⎝ N e
⎠

(4.123)

Din (4.123), în funcţie de valorile lui Ne , rezultă pe ţintă potenţiale fie pozitive, fie negative
(vezi figura 4.31).

Fig. 4.31: Reprezentarea potenţialului în funcţie de valorile lui Ne

Mai mult, tot din (4.123) prin densitatea de curent:
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j = N ev = M ( Ne − 1)

(4.124)

se găseşte caracteristica „tensiune-curent” sub forma:
M2
Φ( j) =
2

⎡⎛
j
⎢⎜ 1 +
⎢⎣⎝ M

⎞
⎟
⎠

−2

⎤
j ⎞
⎛
− 1⎥ + ln ⎜1 + ⎟
⎝ M⎠
⎥⎦

(4.125)

(vezi figura 4.32: a, b)

Fig. 4.32: a) Caracteristica „tensiune-curent” pentru diferite valori ale lui M şi b) caracteristica

„tensiune-curent” inversată pentru diferite valori ale lui M .
Pentru j M

1 , (4.125) se reduce la expresia

j≈
în timp ce pentru j M

M
1− M 2

1 , (4.125) devine
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Φ

(4.126)

⎛
M2 ⎞
j ≈ M exp ⎜ Φ −
⎟
⎜
2 ⎟⎠
⎝

(4.127)

Rezultatul (4.127) coincide cu cel uzual [81].
j
⎛
Utilizând substituţia u = ln ⎜1 +
⎝ M

⎞
⎟ , caracteristica „tensiune-curent” ia forma:
⎠

Φ ( u, M ) =

M 2 ⎡ −2u ⎤
e
−1 + u
⎦
2 ⎣

(4.128)

(vezi figura 4.33).

Fig. 4.33: Caracteristica „tensiune-curent” în cazul utilizării substituţiei u = ln(1 + j / M ) pentru

diferite valori ale lui M
Analizând dependenţa (4.128) rezultă următoarele:
- pentru 0 ≤ u < +∞ , graficul lui Φ ( u, M ) admite asimptota
Φ=u−

M2
2

(4.129)

- pentru un M dat, curba teoretică poate fi aproximată cu două dependenţe liniare care se
intersectează. Admiţând o asemenea ipoteză, rezultă două tipuri de electroni, reci pentru panta
mare şi calzi pentru panta mică, în acord cu observaţiile experimentale;
- panta curbei (4.128)

dΦ
= − M 2 e −u + 1
du

(4.130)

dΦ
= −M 2 + 1
du u →0

(4.131)

depinde de valorile lui M pentru u → 0

dar este independentă de M pentru u → ∞
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dΦ
=1
du u →∞

(4.132)

În consecinţă, electronii reci au aceeaşi temperatură;
- presupunând că parametrul M poate fi corelat cu energia laserului, putem concluziona
că temperatura electronilor reci nu depinde de emisia laserului, aşa cum rezultă şi din rezultatele
experimentale [148].
Folosind condiţia (4.161) sub forma Ne = Ni = N şi substituţia Z = N , din (4.121) şi
(4.123) obţinem:
H 2 d 2Z M 2 ⎛ 1
⎞
=
− Z ⎟ + Z ln Z
⎜
2
3
2 dξ
2 ⎝Z
⎠

(4.133)

Înmulţind ambii membrii ai relaţiei (4.133) cu ( dZ d ξ ) şi integrând cu restricţiile:

ξ → ±∞ , Z → 1 ,

dZ
→0
dξ

(4.134 a-c)

rezultă o ecuaţie diferenţială neliniară:
2

1 ⎛ dN ⎞
⎜
⎟ +U ( N ) = 0
2 ⎝ dξ ⎠

(4.135)

cu
U (N) =

(

)

(

)

2 ⎡ 2 2
M N + 1 − N 2 ln N + N 2 + N 2M 2 + 1 ⎤
2 ⎣⎢
⎦⎥
H

(4.136)

Relaţia (4.136) reprezintă o „integrală de energie” a unei „particule de masă unitate care
oscilează” şi care se deplasează cu „viteza” ( dN d ξ ) în „poziţia” N , sub acţiunea unui
„potenţial” U ( N ) .
Este dificil a construi o soluţie analitică a ecuaţiei (4.135), dar există cazuri particulare în
care acest lucru este posibil:
- pentru N ≈ 1 (4.135) ia forma:
2

(

) (

)

1 ⎛ dN ⎞
2 ⎡ 2 2
2
⎤
⎜
⎟ + 2 ⎢⎣ M N + 1 + N 2M + 1 ⎥⎦ ≈ 0
2 ⎝ dξ ⎠
H

(4.137)

şi admite soluţia

1 ⎞
2M
⎛
+ N0 sin ( kξ + Φ 0 ) , k =
N = − ⎜1 +
⎟
H
⎝ 2M 2 ⎠
unde N 0 şi Φ 0 sunt două constante de integrare.
- pentru N

1 (4.135) ia forma:
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(4.138 a, b)

2

1 ⎛ dN ⎞
⎜
⎟ = P(N )
2 ⎝ dξ ⎠

P(N ) ≈

(

)

4 ⎡ 3
N − M 2 N 2 − N 2M 2 + 1 − M 2 ⎤
2 ⎣⎢
⎦⎥
H

(4.139 a, b)

Presupunând cubica P ( N ) de rădăcini reale N1 < N 2 < N3 , soluţia ei va avea expresia:
N = N 2 − ( N 2 − N1 ) cn

(

⎡
2 ⎢ 2 N 3 − N1
⎢
⎣

)

H

⎤
N −N
(ξ − ξ 0 ) ; s ⎥ , s 2 = 2 1
N3 − N1
⎥
⎦

(4.140 a, b)

unde cn este funcţia eliptică a lui Jacobi de modul s , iar ξ0 este o constantă de integrare. Prin
urmare, distribuţia de sarcină în plasmă este de tip cnoidal. Această distribuţie degenerează fie
într-una periodică pentru s → 0 ,
2 ( N3′ − N1′ )
N 2′ + N1′ N 2′ − N1′
−
cos 2
(ξ − ξ 0 )
2
2
H

(4.141)

N1 ( s → 0 ) = N1′ , N 2 ( s → 0 ) = N 2′ , N3 ( s → 0 ) = N3′

(4.142 a-c)

N→

cu

fie într-una solitonică, pentru s → 1 ,
2 ( N3′′ − N1′′)

N → N 2′′ − ( N 2′′ − N1′′) sech 2

H

(ξ − ξ 0 )

(4.143)

cu
N1 ( s → 1) = N1′′ , N 2 ( s → 1) = N 2′′ , N3 ( s → 1) = N3′′

(4.144 a-c)

Să reconsiderăm acum ecuaţiile (4.74 c), (4.76) şi (4.77) sub forma:
j = jc sin ( Ωt + Φ 0 ) ,

jc =

2qΓ
ρ1ρ2
v

(4.145 a, b)

Aşadar, fluctuaţiile densităţii de sarcină
⎡
⎣

ρ ( Q ) = ∫ jdt = jc ∫ sin ( Ωt + Φ 0 ) dt = ρc ( Q ) ⎢ − cos Φ 0

∂ Ωt ⎤
cos Ωt
+ sin Φ 0 m ⎥
Ωt
Ωt ⎦

ρc ( Q ) = jct

(4.146 a, b)

pot induce prin substituţiile (abstracţie făcând o constantă aditivă pe care o vom considera nulă):
Ωt = τ , i =

I
, I = α ρ ( Q ) , I c = α ρc ( Q ) , α = const.
Ic

(4.147 a-d)

„oscilaţii” ale „curentului” de sondă

i ( Φ 0 ,τ ) = − cos Φ 0

cos τ
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τ

+ sin Φ 0

sin τ

τ

(4.148)

Mai mult, Φ 0 poate fi corelat atât cu energia laserului cât şi cu potenţialul ţintei. În ceea ce
priveşte pulsaţia oscilaţiilor se observă că, luând în considerare caracteristicile

Lv
m0 = mi , 2ν = c c
2
Lc =

2ε 0V
2qV
, vc =
ni q
mi

(4.149 a-d)

aceasta ia forma:
ni q 2
Ω=
miε 0

(4.150)

ceea ce, prin q = Ze şi mi = A u.a. induce frecvenţa:
f = 210Z

ni
Hz
A

(4.151)

În relaţiile (4.149 a-d) mi este masa ionilor, ni este concentraţia ionilor, q este sarcina ionilor,

L este o lungime caracteristică a stratului dublu, iar vc este o viteză critică a ionilor. Rezultatul
(4.151) este independent de energia pulsului laser aşa cum se observă experimental.
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CONCLUZII
Principalele concluzii ale prezentei teze de doctorat sunt următoarele:
1) În capitolul II, rezultatele experimentale şi analiza de dinamică neliniară a straturilor
duble ce mărginesc mingea de foc din plasmă pun în evidenţă scenarii de tranziţie spre haos,
fenomene de bifurcaţie şi fenomenul de histerezis. În acest scop s-au efectuat trei experimente
pentru a evidenţia aplicabilitatea metodelor teoretice de analiză a dinamicii neliniare în practică.
Primul experiment s-a desfăşurat în plasma maşinii DP a Universităţii din Innsbruck. Doi
electrozi identici confecţionaţi din Ta şi poziţionaţi faţă în faţă au fost introduşi în incintă şi
polarizaţi pozitiv în raport cu plasma astfel încât în faţa lor s-au format două mingii de foc
ambele aflate iniţial în stare staţionară. În condiţiile menţinerii potenţialelor aplicate celor doi
electrozi constante s-a variat numai distanţa dintre aceştia. Cu ajutorul unui osciloscop a fost
înregistrată variaţia în timp a curentului colectat de fiecare dintre electrozi şi s-au reconstruit
atractorii corespunzători dinamicilor celor două mingii de foc. Reconstrucţia atractorilor în
spaţiul fazelor s-a realizat cu ajutorul software-ului Origin, utilizând metoda timpului de
întârziere. S-a observat că, odată cu variaţia distanţei dintre cei doi electrozi, ambele structuri
trec în stare dinamică. Scopul acestui experiment a fost acela de a evidenţia modul de
interacţiune a două mingii de foc din plasmă. Când mingiile de foc tranzitează în stare dinamică
straturile duble ce le mărginesc disrup şi se reformează periodic eliberând în plasma
înconjurătoare grupuri de particule (electroni şi ioni pozitivi). Aceste fluxuri de particule sunt
răspunzătoare de interacţiunea dintre cele două structuri provocând schimbări în dinamica lor şi
implicit în regimul de oscilaţie a curentului colectat de cei doi electrozi.
Cel de al doilea experiment a fost realizat în dioda cu plasmă a Universităţii din Iaşi în
scopul analizei de dinamică neliniară a structurilor multiple neconcentrice care se obţin în faţa
unui electrod rectangular polarizat pozitiv în raport cu plasma. Menţinând presiunea la o
valoarea constantă de ∼ 5 ⋅10−2 mbar s-a variat numai potenţialul aplicat electrodului şi, pentru

diferite valori ale acestuia, s-au obţinut una, două, trei şi respectiv patru mingii de foc. S-au
înregistrat seriile temporale corespunzătoare situaţiilor în care dinamicile structurilor au suferit
modificări apoi, utilizând acelaşi software, Origin, s-au reprezentat spectrele Fourier de
amplitudine şi funcţiile de autocorelaţie şi s-au reconstruit atractorii în spaţiul fazelor. Studiind
rezultatele obţinute din analiza de dinamică neliniară, s-au pus în evidenţă fenomene de
bifurcaţie, urmate de un scenariu de tranziţie spre haos prin intermitenţă. De asemenea, s-a
observat că structurile multiple neconcentrice pot avea dinamici corelate, oscilaţiile curentului
colectat de electrod având un comportament stabil.
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Un al treilea experiment s-a efectuat tot cu ajutorul a doi electrozi identici, care au fost
introduşi în plasma maşinii DP, dar a căror configuraţie geometrică este diferită faţă de cea
prezentată în primul experiment. Întâi s-a obţinut mingea de foc în stare staţionară pe unul din
electrozi, iar apoi s-a variat numai potenţialul aplicat celui de-al doilea electrod. Seriile
temporale înregistrate şi spectrele Fourier de amplitudine au pus în evidenţă următoarele:
- crescând potenţialul numai pe un electrod în timp ce potenţialul pe celălalt rămâne
constant s-a observat că dinamicile celor două structuri sunt fie corelate, fie necorelate, fie cele
două structuri tranzitează simultan în stare staţionară;
- scăzând ulterior potenţialul de polarizare (pe acelaşi electrod pe care a fost variat şi
anterior) cele două structuri au manifestat un comportament diferit faţă de cel înregistrat la
creşterea potenţialului;
- tot la scăderea potenţialului de polarizare s-a pus în evidenţă fenomenul de histerezis,
mingea de foc din faţa electrodului respectiv dispărând la o valoare mai mică a potenţialului
decât cea la care s-a format.
2) În capitolul III s-a dezvoltat o teorie a stratului dublu pornind de la efecte neliniare ce
au loc în pătura de sarcină spaţială.
Luând în considerare şi efectele neliniare (termenii de ordin superior din dezvoltarea în
serie Taylor a potenţialului normalizat al stratului simplu), s-a recalculat expresia potenţialului şi
s-a constatat că distribuţia potenţialului normalizat este funcţie cnoidală de distanţa normalizată.
În aceste condiţii s-au distins mai multe degenerări. În condiţiile în care energia cinetică cu care
ionii intră în strat este mai mică decât energia termică a electronilor, câmpul electric normalizat
structurează „spaţiul” sub forma unui cristal unidimensional. S-a obţinut astfel, o succesiune de
straturi de sarcini spaţiale ale căror semne variază alternativ. Când energia cinetică cu care ionii
intră în strat este mai mare decât energia termică a electronilor (criteriul lui Bohm) câmpul
electric normalizat este autoexpulzat din strat. Ambele situaţii sunt conţinute ca degenerare
parametrică a modurilor cnoidale la valori apropiate de valoarea nulă a modulului funcţiei
eliptice.
Pentru 1 ≤ M ≤ 1.316 s-a obţinut o lege normalizată de tip Child-Langmuir care este
conţinută ca degenerare de tip solitonic a modurilor cnoidale. Acest rezultat a evidenţiat debutul
autoorganizării plasmei sub forma straturilor duble.
Rescriind ecuaţia potenţialului normalizat sub forma unui sistem de ecuaţii diferenţiale şi
calculând valorile proprii asociate stării staţionare, λ1 şi λ2 , s-a obţinut:
- pentru λ1 > 0 (ceea ce implică criteriul lui Bohm) a rezultat că starea staţionară este un
nod instabil;

216

- pentru λ1 < 0 a rezultat că starea staţionară este un punct şa.
Prin urmare, tranziţia de la M 2 < 1 (energia cinetică cu care ionii intră în strat este mai
mică decât energia termică a electronilor) la M 2 > 1 (criteriul lui Bohm) se face prin intermediul
unei bifurcaţii. În urma calculelor aceasta a fost identificată cu o curbă numită „mulţime
bifurcaţie”.
În tratarea problemei stratului dublu în plasma necolizională se specifică rolul
fractalizării în evoluţia procesului de autoorganizare în dinamica straturilor duble de tip
Langmuir. Mai mult, se studiază mecanismul de bifurcaţie asociat procesului de fractalizare
(valorile proprii asociate stării staţionare sunt una pozitivă şi cealaltă negativă, ceea ce înseamnă
că starea staţionară este un punct şa).
3) În capitolul IV au fost prezentate rezultatele obţinute în urma investigaţiilor
experimentale şi teoretice ale dinamicii unei mingii de foc din plasma de difuzie şi ale
structurilor care se formează în plasma de ablaţie laser.
În cazul mingii de foc experimentele au fost efectuate în dioda cu plasmă a Universităţii
din Iaşi. În faţa unui electrod polarizat pozitiv s-a obţinut mingea de foc. La o anumită valoarea a
potenţialului de polarizare, structura trece într-o stare dinamică stabilă, moment în care, cu
ajutorul unei sonde cilindrice Langmuir de mici dimensiuni s-a trasat caracteristica dinamică
curent-tensiune. S-a analizat şi dependenţa frecvenţei oscilaţiilor de curentul de descărcare, de
densitatea plasmei şi de potenţialul aplicat pe electrod.
Modelul matematic elaborat pentru descrierea dinamicii mingii de foc a utilizat teoria
relativităţii de scală în aproximaţia fractală a mişcării. S-a considerat stratul dublu sub forma a
două fluide fractale, separate de o interfaţă, cărora li se aplică o diferenţă de potenţial. S-au scris
ecuaţiile de tip Schrödinger dependente de timp pentru fiecare fluid fractal (prezenţa interfeţei
cuplează cele două ecuaţii). Din analiza acestui sistem au rezultat ecuaţiile pentru densităţile de
particule dependente de timp şi pentru diferenţa de fază şi s-a calculat apoi densitatea de curent.
S-a putut astfel confirma teoretic forma curbelor de dependenţă a frecvenţei oscilaţiilor de
parametrii plasmei (curent de descărcare şi densitate) şi de potenţialul aplicat pe electrod.
În condiţiile în care joncţiunii i se aplică un potenţial constant s-a calculat frecvenţa de
disrupere a stratului dublu. Valoarea acesteia calculată pentru o plasmă cu parametrii daţi
(măsuraţi experimental) şi pentru un potenţial de polarizare dat (cel fixat de la sursa de tensiune),
s-a găsit a fi într-o foarte bună concordanţă cu valoarea frecvenţei măsurate experimental.
Pentru a explica prezenţa „salturilor” din caracteristica dinamică curent-tensiune am
aplicat peste potenţialul constant, un potenţial alternativ. S-a obţinut astfel o modulare în
frecvenţă a densităţii de curent alternativ. Cum caracteristica I(V) a fost trasată pentru o valoare
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medie a curentului, în urma calculelor teoretic au rezultat „salturi” ale curentului,
corespunzătoare anumitor valori ale potenţialului. Salturile apar la intervale proporţionale cu
frecvenţa sursei şi indică intervalele de amplitudine maximă. Intensitatea curentului poate lua
valori oriunde pe parcursul unui anumit „salt”, în funcţie de faza iniţială.
Prezenţa „salturilor” în curentul mediu a indicat prezenţa unei conductanţe electrice
diferenţiale negative ce corespunde autoorganizării plasmei sub forma unui strat dublu. S-a
demonstrat că frecvenţa acestor „salturi” este aproximativ egală cu frecvenţa de disrupere a
mingii de foc.
Analiza dinamicii structurilor care apar în plasma de ablaţie laser s-a realizat pe baza
modelului hidrodinamic fractal, ce cuprinde legile de conservare pentru impuls şi densitate.
Prin analogie cu mecanica clasică a fluidelor, s-au rescris ecuaţiile hidrodinamicii fractale
şi s-au integrat numeric. Soluţiile obţinute pentru densităţi şi viteze normalizate specifică
prezenţa a două structuri de plasmă. Aceste rezultate sunt în bună concordanţă cu cele obţinute
experimental.
În studiul expansiunii plasmei în vid, am presupus că electronii sunt dinamici, iar ionii
sunt inerţi. Utilizând din nou modelul hidrodinamic fractal unidimensional s-au scris ecuaţiile
dinamice pentru particulele individuale. S-a obţinut în final expresia potenţialului în funcţie de
densitatea normată a electronilor şi, prin densitatea de curent, caracteristica „tensiune-curent”.
Din analiza dependenţei teoretice a potenţialului de numărul lui Mach, M , au rezultat
două populaţii de electroni (reci şi calzi). S-a demonstrat că electronii reci au întotdeauna aceeaşi
temperatură în timp ce temperatura electronilor calzi variază în funcţie de numărul lui Mach.
Acest model confirmă rezultatele obţinute experimental.
Subiectul prezentei teze a fost ales datorită numeroaselor manifestări şi aplicaţii ale
fenomenului de autoorganizare. Am optat pentru plasmă ca mediu de manifestare a
autoorganizării deoarece, aceasta, fiind un sistem complex, manifestă comportamente strâns
legate de acest fenomen (dinamici la scale multiple, tranziţii de fază, turbulenţă şi haos spaţiotemporal) şi am particularizat studiul pentru straturi duble datorită frecvenţei lor de apariţie în
majoritatea dispozitivelor cu plasmă şi a rolului lor în producerea unor fenomene naturale cum ar
fi aurorele boreale sau fulgerele globulare.
Importanţa investigării dinamicii structurilor şi, implicit, a straturilor duble care apar în
plasmă în urma autoorganizării este evidenţiată practic în plasmele turbulente de fuziune, în
descărcările ce au loc când plasma se aprinde în vecinătatea vârfului unui electrod (EMD) şi care
oferă posibilitatea de a studia şi realiza procese chimice în plasmă, de a intensifica procesele
fizico-chimice în stare gazoasă (incluzând procesul de ardere) şi de a studia interacţiunea plasmei
cu solidele, în cuplajele puternice de tip coulombian care au loc în plasmele prăfoase, în plasma
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descărcărilor cu barieră dielectrică şi în caracterizarea fenomenelor magnetice din plasmele
stelare.
În concluzie, studiul structurilor autoorganizate din plasmă are o deosebită importanţă în
îmbunătăţirea metodelor de confinare a plasmei cu aplicaţii în fuziune, în studiul plasmelor nonneutre, în evoluţia magnetosferei şi în astrofizica (incluzând fenomenele care au loc în plasma
solară).
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ANEXA 1
CORESPONDENŢA DINTRE NEDIFERENŢIABILITATE ŞI FUNCŢII COMPLEXE
Experimentele efectuate pentru a studia mecanismele de apariţie şi dinamică a mingii de
foc în plasmă au arătat că:
- stratul electric dublu care mărgineşte mingea de foc are o capacitate electrică;
- mingea de foc are o inductanţă datorată inerţiei ionilor pozitivi din miezul acesteia;
- mingea de foc determină apariţia histerezisului şi a oscilaţiilor în circuitul anodului;
- mingea de foc are o rezistenţă de valoare mică (înseriată cu inductanţa) [S. Popescu,
Probleme actuale ale fizicii sistemelor autoorganizate, Ed. Tehnopres, 2003].

Circuitul echivalent al mingii de foc
Prin urmare, mingea de foc poate fi asociată unui circuit oscilant RLC paralel similar
celui din figura de mai sus. Circuitele în care dependenţa parametrilor de tensiune sau curent nu
poate fi neglijată sunt neliniare. Fenomenele ce au loc în circuitele de curent alternativ neliniare
precum şi metodele de analiză ale acestor circuite sunt mai complexe. De exemplu, circuitele de
curent variabil, sunt caracterizate de regimul nestaţionar. O categorie o constituie circuitele de
curent alternativ, caracterizate prin regimul cvasistaţionar, existând curent electric de conducţie
în conductori şi curent electric de deplasare în dielectricul condensatorilor din circuit. În acest
caz, într-o secţiune a conductorului, curentul variază periodic în timp (sinusoidal sau
nesinusoidal). Analiza regimurilor sinusoidale se face cu ajutorul metodei de reprezentare în
complex. Prin intermediul acestei tehnici, sistemul de ecuaţii integro-diferenţiale care descrie
funcţionarea circuitului în regim sinusoidal se transformă într-un sistem de ecuaţii algebrice
satisfăcute de valorile complexe ale necunoscutelor, a cărui rezolvare este mult mai simplă.
Analiza se încheie prin revenirea din domeniul complex în domeniul real, obţinându-se astfel
valorile instantanee ale semnalelor electrice calculate – curenţi, tensiuni, potenţiale electrice.
Analiza regimurilor variabile oarecare se face prin metoda operaţională. Una dintre cele mai
utilizate tehnici în acest sens este cea a transformatei Laplace şi permite transformarea ecuaţiilor
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diferenţiale ale circuitului în ecuaţii algebrice satisfăcute de transformatele Laplace ale
necunoscutelor. Metoda este similară celei prezentate anterior pentru analiza regimurilor
sinusoidale. După obţinerea soluţiilor sub forma transformatelor Laplace (numite funcţii
imaginare), se aplică transformata Laplace inversă pentru a se obţine valorile instantanee ale
necunoscutelor [Mariana Milici, Notiuni de teoria circuitelor electrice - Semnale. Legi, teoreme
si metode de analiza, Editura MatrixRom, Bucuresti, 2005].
Prin analogie cu introducerea mărimilor imaginare în teoria circuitelor oscilante, abordăm
ca metodă de analiză teoretică a dinamicii mingii de foc teoria relativităţii de scală în
aproximaţie fractală. Nottale a sugerat că scalele de observaţie (i.e. scala la care sistemul este
observat experimental) ar trebui de asemenea să caracterizeze starea sistemelor de referinţă, în
plus faţă de poziţie, orientare şi mişcare. Se cunoaşte experimental că, scala unui sistem poate fi
definită numai într-un mod relativ: numai raporturile scalelor unui sistem au sens fizic, niciodată
scalele absolute. Acest fapt a condus la ideea generalizării principiului relativităţii în sensul în
care acesta să poată fi aplicat şi transformărilor de scală ale sistemului de referinţă, i.e.,
dilatărilor şi contracţiilor rezoluţiilor spaţio-temporale. În această nouă abordare, se
reinterpretează rezoluţiile ca fiind o proprietate intrinsecă a geometriei spaţio-temporale însăşi:
cu alte cuvinte, spaţiul-timp este considerat a fi fractal [L. Nottale, Scale Relativity: A Factal
Matrix for Organiozation in Nature, Electronic Journal of Theoretical Physics 4 (16 (III)), pp.
15-102, 2007].
Numerele complexe sunt utilizate în teoria fractalilor deoarece părţile lor reale sunt
folosite la reprezentarea coordonatei x, iar cele imaginare la reprezentarea coordonatei y ceea ce
implică faptul că fractalii reprezintă, în esenţă, rezultatul reprezentării grafice a unui proces de
iteraţie aplicat numerelor complexe. Nediferenţiabilitatea se manifestă, datorită ruperilor discrete
de simetrie ale variabilelor de scală, prin intermediul unor dublări ale câmpurilor de viteze, care
implică

introducerea

numerelor

complexe.

Una

din

principalele

consecinţe

ale

nediferenţiabilităţii spaţiului-timp este aceea că vectorul viteză devine bivalent (ia două valori).
Această bivalenţă a vitezei implică bivalenţa funcţiei Lagrange şi, deci, bivalenţa acţiunii S. În
final, funcţia de undă este definită ca o re-exprimare a acţiunii, şi, deci, va fi la rândul său
bivalentă (în forma cea mai simplă). Această bivalenţă poate fi exprimată cel mai uşor şi natural
prin introducerea termenilor complecşi. Utilizarea numerelor complexe conduc la anumite
reprezentări ale fizicii relativiste de scală, în sensul că ecuaţiile fundamentale iau formele cele
mai simple. Cu alte cuvinte, numerele complexe asigură reprezentarea „covariantă” [L. Nottale,
Origin of complex and quaternionic wavefunctions in quantum mechanics: the scale relativistic
view, Proceedings of 7th International Colloquium on Clifford Algebra, Ed. P. Anglès,
Birkhauser, 2006].
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ANEXA 2
RELATIVITATEA DE SCALĂ
Consecinţe ale nediferenţiabilităţii
Nediferenţiabilitatea, conform procedurilor matematice ale lui Cresson [J. Cresson, Nondifferentiable deformations of

n

, International Journal of Geometric Methods in Modern

Physics 3 (7), pp: 1395-1415, 2006; F. Ben Adda, J. Cresson, Quantum Derivatives and the
Schrödinger Equation, Chaos Solitons and Fractals 19 (5), pp. 1323-1334, 2004] şi principiilor
fizice ale lui Nottale [M. N. Célérier, L. Nottale, Quantum-classical transition in Scale
Relativity, Journal of Physics A: Mathematical and General 37, p. 931, 2004; L. Nottale,
Generalized Quantum Potentials, Journal of Physics A: Mathematical and General 42, p.
275306, 2009], implică următoarele:
- o curbă continuă şi nediferenţiabilă (sau aproape nicăieri diferenţiabilă) este explicit
dependentă de scală, iar lungimea ei tinde la infinit când intervalul scalelor tinde la zero. Cu alte
cuvinte, un spaţiu continuu şi nediferenţiabil este fractal în sensul general dat de Mandelbrot
acestui concept;
- există o infinitate de curbe fractale (geodezice) care unesc oricare două puncte ale sale,
fapt valabil la toate scalele;
- ruperea invarianţei reflexiei diferenţiale locale a timpului. Derivata temporală a unei
funcţii F poate fi scrisă în două variante:

F ( t + dt ) − F ( t )
F ( t ) − F ( t − dt )
dF
= lim
= lim
dt dt →0
dt
dt
dt → 0

(A1)

Ambele definiţii sunt echivalente în cazul diferenţiabil. În situaţia nediferenţiabilă aceste
definiţii nu mai sunt valabile deoarece limitele nu mai sunt definite. În cadrul relativităţii de
scală, fizica este legată de comportamentul funcţiei în timpul operaţiei de „zoomare” asupra
rezoluţiei δ t , identificată aici cu elementul diferenţiabil dt („principiul substituţiei”) considerat
a fi o variabilă independentă. Funcţia standard F (t ) va fi înlocuită de o funcţie fractală F (t , dt )
care depinde explicit de intervalul rezoluţiilor temporale a cărui derivată este nedefinită numai la
limita neobservabilă dt → 0 . Ca o consecinţă, se pot defini două derivate ale funcţiei fractale ca
funcţii explicite de două variabile t şi dt :
F ( t + dt , dt ) − F ( t , dt )
d+ F
= lim
dt
dt
dt → 0+

(A2 a)

F ( t , dt ) − F ( t − dt , dt )
d− F
= lim
dt
dt
dt → 0−

(A2 b)
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Semnul + corespunde procesului direct, iar semnul − , procesului retrograd (invers);
- derivata unei funcţii fractale F (t , dt ) poate fi exprimată ca suma a două derivate, una
care nu este dependentă de scală dF ′(t ) şi alta care este dependentă de scală dF ′′(t , dt ) şi, deci,
putem scrie:
dF ( t , dt ) = dF ′(t ) + dF ′′(t , dt )

(A3)

În particular, derivata coordonatelor generalizate d ± X ( t , dt ) poate fi descompusă după cum
urmează:
d ± X ( t , dt ) = d ± x (t ) + d ± ξ ( t , dt )

(A4)

unde d ± x (t ) este „partea clasică”, iar d ± ξ ( t , dt ) este partea fractală. Începând de aici, înmulţind
cu dt −1 şi folosind substituţiile:
d X
d x
d ξ
V± = ± , v± = ± , u± = ±
dt
dt
dt

(A5a-c)

obţinem câmpul de viteze
V± = v± + u±

(A6)

- componenta fractală a lui F , adică F ′′ , satisface relaţia
F ′′(t ) − F ′′ ( t ′ ) ≈ t − t ′

δ

(A7)

unde δ depinde de dimensiunea fractală DF .
Derivata componentei fractale a lui d ± X devine:

d ±ξi ∼ dt1 DF

(A8)

sau, mai mult, poate fi determinată din relaţia de egalitate
⎛ d ±ξi
⎜ λ
⎝

1

⎞ ⎛ dt ⎞ DF
⎟=⎜ τ ⎟
⎠ ⎝ ⎠

(A9)

sub forma:

d ±ξ i =

λ ⎛ dt ⎞(
τ ⎜⎝ τ ⎟⎠

1 DF ) −1

dt

(A10)

Ecuaţia (A9) implică scalele temporale dt şi τ şi, respectiv, scala de lungime λ . Semnificaţiile
timpilor dt şi τ rezultă din mişcarea Browniană sau, din generalizarea sa, mişcarea Levy.
Timpul diferenţial dt este identificat cu rezoluţia temporală, dt ≡ δ t , în timp ce τ corespunde
timpului de tranziţie fractal - nefractal. Mărimea λ este o lungime caracteristică de tip Planck
sau de Broglie [L. Nottale, Fractal Space-Time and Microphysics: Towards a Theory of Scale
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Relativity, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore, 1993]. Conform teoriei lui
Nottale, relaţia (A10) are expresia:
d ±ξi = 2 Ddt

Din ecuaţia (A10), câmpul de viteze V±i devine:
V±i = v±i + u±i = v±i +

⎞
1− ⎛⎜ 1
⎟
⎝ DF ⎠

λ⎛τ ⎞
τ ⎜⎝ dt ⎟⎠

(A11)

Scala de tranziţie τ determină două comportamente distincte ale vitezei care depind de rezoluţia
la care este considerată şi, deci, avem V±i → v±i când dt

τ şi V±i → u±i când dt

τ.

- invarianţa reflexiei timpului diferenţial local este recuperată prin combinarea celor două
derivate d + dt şi d − dt în operatorul complex

dˆ 1 ⎛ d + + d − ⎞ i ⎛ d + − d − ⎞
=
−
dt 2 ⎜⎝ dt ⎟⎠ 2 ⎜⎝ dt ⎟⎠

(A12)

Această metodă se numeşte „extensie prin diferenţiabilitate” (extensia lui Cresson). Aplicând
acest operator vectorului de poziţie obţinem o viteză complexă
dˆX 1 ⎛ d + X + d − X ⎞ i ⎛ d + X − d − X ⎞
=
Vˆ =
⎟− 2⎜
⎟=
dt 2 ⎜⎝
dt
dt
⎠
⎝
⎠
V + V− V+ − V− 1
= +
−i
= ⎡⎣( v+ + v− ) + ( u+ + u− ) ⎤⎦ −
2
2
2
i
− ⎡⎣( v+ − v− ) + ( u+ − u− ) ⎤⎦ = V − iU
2

(A13)

cu
V + V− 1
= ⎡⎣( v+ + v− ) + ( u+ + u− ) ⎤⎦
V= +
2
2

(A14 a)

U+ + U− i
= ⎡⎣( v+ − v− ) + ( u+ − u− ) ⎤⎦
2
2

(A14 b)

U=

Partea reală a lui V din viteza complexă Vˆ reprezintă viteza standard clasică, care este
diferenţiabilă şi independentă de rezoluţie, în timp ce partea imaginară U reprezintă o nouă
mărime ce rezultă din fractalitate şi care este nediferenţiabilă şi dependentă de rezoluţie. La
limita clasică obişnuită dt

τ
v+ = v− = v , u+ = u− = 0

(A15)

V =v, U =0

(A16)

astfel încât
La limita dt

τ
v+ = v− = 0 , u+ = u− = u
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(A17)

şi
V = u, U = 0

(A18)

- Pentru a explica infinitatea geodezicelor, pentru fractalitatea lor şi pentru cele două
valori ale derivatei care provin toate din geometria nediferenţiabilă a continuului spaţiu-timp,
adoptăm o descriere statistică generalizată de tip fluid, unde în loc de viteza clasică deterministă
sau de câmpul de viteze clasic al fluidului, folosim un dublet de funcţii fractale, de coordonate
spaţiale şi timp, care sunt, de asemenea, funcţii explicite de rezoluţia temporală. Astfel, valorile
medii ale mărimilor trebuie considerate în sensul menţionat anterior. În particular, media lui

d ± X este
d± X = d± x

(A19)

d± ξ = 0

(A20)

cu

- într-o astfel de interpretare, „particulele” sunt identificare cu însăşi geodezicele. Ca o
consecinţă, orice măsurătoare este interpretată ca o alegere (selecţie) a geodezicelor de către
instrumentul de măsură.
Derivata covariantă

Presupunem că traiectoriile (curbe continue dar nediferenţiabile) sunt scufundate într-un
spaţiu tridimensional şi că X de componente X i ( i = 1,3 ) este vectorul de poziţie al unui punct

de pe curbă. Să considerăm, de asemenea, o funcţie f ( X , t ) şi următoarea dezvoltare în serie
Taylor până la termenul al doilea:
d± f =

∂f
1 ∂2 f
dt + ∇f ⋅ d ± X +
d± X i d± X j
2 ∂X i ∂X j
∂t

(A21)

Ecuaţia (A21) este valabilă în orice punct al spaţiului-timp şi, de asemenea, pentru punctele „ X ”
de pe curba fractală pe care le-am selectat în ecuaţia (A21).
De aici, valorile medii directe şi inverse ale acestei relaţii iau forma:
∂f
1
∂2 f
d± f =
dt + ∇f ⋅ d ± X +
d± X i d± X j
i
j
2 ∂X ∂X
∂t

(A22)

Facem următoarele afirmaţii: valorile medii ale funcţiei f şi derivatele acesteia coincid cu ele
însele, iar diferenţialele d ± X i şi dt sunt independente. De aceea, mediile produselor lor coincid
cu produsul mediilor. Astfel, ecuaţia (A22) devine:
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d± f =

∂f
1 ∂2 f
dt + ∇f d ± X +
d± X i d± X j
i
j
2 ∂X ∂X
∂t

(A23)

sau, mai mult, folosind ecuaţia (A4) cu proprietăţile (A20)

(

∂f
1 ∂2 f
d± f =
dt + ∇fd ± x +
d ± xi d ± x j + d ξ ±i d ξ ±j
i
j
∂t
2 ∂X ∂X

)

(4.24)

În ciuda faptului că valoarea medie a coordonatei fractale d ξ ±i este nulă (vezi ecuaţia (A20)),
pentru valori mai mari ale mediei coordonatei fractale situaţia poate fi diferită. Vom studia media
dξ ±i dξ ±j . Dacă i ≠ j , această medie este nulă datorită independenţei lui dξ i şi dξ j . Utilizând

în aceste condiţii ecuaţia (A10) putem scrie
dξ ±i d ξ ±j = ±δ ij

2
λ 2 ⎛ dt ⎞(
τ ⎜⎝ τ ⎟⎠

DF ) −1

(A25)

unde
⎧1 dacă i = j
⎩0 dacă i ≠ j

δ ij = ⎨

(A26)

şi am considerat că
dξ +i d ξ +j > 0 şi dt > 0

(A27 a)

dξ −i dξ −j > 0 şi dt < 0

(A27 b)

În teoria lui Nottale, relaţia (A25) are forma:
2 D −1
d ±ξ i d ±ξ j = ±δ ij 2 D ( dt )( F )

Atunci, ecuaţia (A24) poate fi scrisă sub forma
d± f =

∂f
1 ∂2 f
dt + ∇fd ± x +
d ± xi d ± x j ±
i
j
∂t
2 ∂X ∂X

(2
2
ij λ ⎛ dt ⎞
±
δ
⎜ ⎟
2τ ⎝ τ ⎠
∂X i ∂X j
∂2 f

DF ) −1

(A28)

dt

Dacă împărţim prin dt şi neglijăm termenii care conţin factori diferenţiali, ecuaţia (A28) se
reduce la:
d ± f ∂f
λ 2 ⎛ dt ⎞(
=
+ V± ∇f ±
⎜ ⎟
2τ ⎝ τ ⎠
∂t
dt

2 DF ) −1

Δf

cu ∇ 2 = ∑ i ∂ 2 ∂X i2 . Aceste relaţii ne permit să definim operatorul
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(A29)

d± ∂
λ 2 ⎛ dt ⎞(
= + V± ∇ ±
⎜ ⎟
2τ ⎝ τ ⎠
dt ∂t

2 DF ) −1

Δ

(A30)

În aceste circumstanţe, să calculăm d̂f dt . Luând în calcul ecuaţiile (A12), (A13) şi (A14),
obţinem:
2 D −1
⎡
λ 2 ⎛ dt ⎞( F )
⎞ ⎛ d + f d − f ⎞ ⎤ 1 ⎢⎜⎛ ∂f
V
−
−
=
+
∇
+
Δf
i
f
+
⎜ ⎟
⎟ ⎜
⎟
2τ ⎝ τ ⎠
dt ⎠ ⎥⎦ 2 ⎢⎜ ∂t
⎠ ⎝ dt
⎣⎝
2 D −1
2 D −1
⎛ ∂f
⎞ ⎤ i ⎡⎛ ∂f
λ 2 ⎛ dt ⎞( F )
λ 2 ⎛ dt ⎞( F )
⎥
⎢
⎜
⎟
⎜
+
+ V−∇f +
Δf −
+ V+ ∇f +
Δf
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ∂t
⎟ ⎥ 2 ⎢⎜ ∂t
2τ ⎝ τ ⎠
2τ ⎝ τ ⎠
⎝
⎠⎦
⎣⎝

ˆ
1 ⎡⎛ d f d f
df
= ⎢⎜ + + −
dt 2 ⎣⎝ dt
dt

2 D −1
⎛ ∂f
λ 2 ⎛ dt ⎞( F )
− ⎜ + V+ ∇f +
Δf
⎜ ⎟
⎜ ∂t
2τ ⎝ τ ⎠
⎝

⎞⎤
⎟⎥ =
⎟⎥
⎠⎦

∂f ⎛ V+ + V− V+ + V− ⎞
λ 2 ⎛ dt ⎞(
=
+⎜
−i
∇
−
f
i
⎜ ⎟
⎟
∂t ⎝
2
2 ⎠
2τ ⎝ τ ⎠
∂f ˆ
λ 2 ⎛ dt ⎞(
=
+ V ⋅∇f − i
⎜ ⎟
∂t
2τ ⎝ τ ⎠

2 DF ) −1

⎞
⎟+
⎟
⎠
⎞
⎟−
⎟
⎠

(A31)
2 DF ) −1

Δf =

Δf

Această relaţie ne permite să definim operatorul fractal:
2 D −1
dˆ ∂ ˆ
λ 2 ⎛ dt ⎞( F )
= + V ⋅∇ − i
Δ
⎜ ⎟
2τ ⎝ τ ⎠
dt ∂t

(A32)

Geodezice şi tipuri de mişcări

Aplicăm acum principiul covarianţei de scală şi postulăm că trecerea de la mecanica
clasică (diferenţiabilă) la mecanica „fractală” poate fi implementată prin înlocuirea derivatei

(

)

standard d dt cu operatorul complex d̂ dt . În acest context, mişcarea liberă a unei particule
în spaţiul fractal (ecuaţia geodezicelor) este dată de o ecuaţie de tip Navier-Stokes:
2 D −1
dˆVˆ ∂Vˆ ˆ
λ 2 ⎛ dt ⎞( F )
=
+ V ⋅∇Vˆ − i
ΔVˆ = 0
⎜ ⎟
∂t
2τ ⎝ τ ⎠
dt

(A33)

unde

ν =i

2
λ 2 ⎛ dt ⎞(
⎜ ⎟
2τ ⎝ τ ⎠

DF ) −1

(A34)

este un coeficient imaginar de „vâscozitate”.
Aceasta înseamnă că, în orice punct de pe curba fractală, câmpul complex local de
acceleraţii ∂Vˆ ∂t , termenul convectiv Vˆ ⋅∇Vˆ şi termenul disipativ ΔVˆ , se compensează
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reciproc. Mai mult, comportamentul fluidului fractal este de tip visco-elastic sau histeretic.
Fluidul fractal poate fi descris de modelul Kelvin-Voight sau modelul reologic Maxwell, având
coeficientul de structură imaginar ν . În aceste condiţii, putem distinge două tipuri de mişcare:
1) Mişcări rotaţionale

Înlocuind câmpul complex de viteze
Vˆ = V − iU

(A35)

în ecuaţia geodezicei (A33) şi separând părţile reale de cele imaginare obţinem:
∂V
λ 2 ⎛ dt ⎞(
+ V ⋅∇V − U ⋅∇U −
⎜ ⎟
2τ ⎝ τ ⎠
∂t

2 DF ) −1

∂U
λ 2 ⎛ dt ⎞(
+ U ⋅∇V + V ⋅∇U +
⎜ ⎟
2τ ⎝ τ ⎠
∂t

2 DF ) −1

ΔU = 0

(A36a)

ΔV = 0

(A36 b)

Utilizând relaţiile operatoriale
∇ (V ⋅ U ) = (V ⋅∇ ) U + (U ⋅∇ )V + V × ( ∇ × U ) + U × ( ∇ ×V )

(A37 a)

∇V 2 = 2 (V ⋅∇ )V + 2V × ( ∇ ×V )

(A37 b)

∇U 2 = 2 (U ⋅∇ ) U + 2U × ( ∇ × U )

(A37 c)

ecuaţiile (A36 a) şi (A36 b) devin:
2 D −1
⎛V 2 U 2 ⎞
∂V
λ 2 ⎛ dt ⎞( F )
+ ∇⎜
−
ΔU = 0
⎟ − V × ( ∇ ×V ) + U × ( ∇ × U ) −
⎜ ⎟
⎜ 2
⎟
∂t
τ
τ
2
2
⎝
⎠
⎝
⎠

∂U
λ 2 ⎛ dt ⎞(
+ ∇ (V ⋅ U ) − V × ( ∇ × U ) − U × ( ∇ ×V ) +
⎜ ⎟
2τ ⎝ τ ⎠
∂t

2 DF ) −1

ΔV = 0

(A38 a)

(A38 b)

şi mai mult, introducând „rotaţiile”
ΩV =

1
( ∇ ×V )
2

(A39 a)

ΩU =

1
(∇ × U )
2

(A39 b)

obţinem:
2 D −1
⎛V 2 U2 ⎞
∂V
λ 2 ⎛ dt ⎞( F )
+ ∇⎜
−
ΔU = 0
⎟ − 2V × ΩV + 2U × ΩU −
⎜ ⎟
⎜ 2
∂t
2 ⎟⎠
2τ ⎝ τ ⎠
⎝

∂U
λ 2 ⎛ dt ⎞(
+ ∇ (V ⋅ U ) − 2V × ΩU − 2U × ΩV +
⎜ ⎟
∂t
2τ ⎝ τ ⎠

238

2 DF ) −1

ΔV = 0

(A40 a)

(A40 b)

Relaţiile (A40 a) şi (A40 b) caracterizează transportul impulsului atât la scală
diferenţiabilă (A40 a) cât şi la scală nediferenţiabilă (A40 b). Acest transport este condiţionat de
efectele inerţiale ( ∇V 2 , ∇U 2 ) şi ( ∇ (V ⋅ U ) ), de efectele rotaţionale ( V × ΩV , U × ΩU ) şi de
efectele disipative ( ΔV , ΔU ).

2) Mişcări irotaţionale
În acest caz,
∇ ×Vˆ = 0

(A41)

astfel încât câmpul de viteze dat de ecuaţia (4.105) poate fi exprimat prin gradientul potenţialului
scalar al câmpului complex de viteze Φ ,
Vˆ = ∇Φ

(A42)

Înlocuind ecuaţia (A42) în ecuaţia (A33) şi utilizând relaţia operatorială ∂t ∇ = ∇∂t rezultă:
2 D −1
⎡ ∂Φ 1
⎤
λ 2 ⎛ dt ⎞( F )
2
⎥=0
∇⎢
+ ( ∇Φ ) − i
Δ
Φ
τ ⎜⎝ τ ⎟⎠
⎢ ∂t 2
⎥
⎣
⎦

(A43)

şi, integrând, obţinem o ecuaţie de tip Bernoulli
∂Φ 1
λ 2 ⎛ dt ⎞(
2
+ ( ∇Φ ) − i
⎜ ⎟
2τ ⎝ τ ⎠
∂t 2

2 DF ) −1

ΔΦ = F ( t )

(A44)

unde F ( t ) este o funcţie care depinde numai de timp. În particular, pentru Φ de forma:

λ 2 ⎛ dt ⎞(
Φ = −i
⎜ ⎟
2τ ⎝ τ ⎠

2 DF ) −1

lnψ

(A45)

unde ψ este o nouă funcţie scalară complexă, ecuaţia (A44) (ţinând cont de identitatea
2

operatorială Δψ ψ = Δ lnψ + ( ∇ lnψ ) ) ia forma:
4
λ 4 ⎛ dt ⎞(
⎜ ⎟
4τ 2 ⎝ τ ⎠

DF ) − 2

2
λ 2 ⎛ dt ⎞(
Δψ + i
⎜ ⎟
2τ ⎝ τ ⎠

DF ) −1

∂ψ F ( t )
ψ =0
+
∂t
2

(A46)

De aici, pentru F ( t ) = 0 , rezultă geodezicele de tip Schrödinger:
4
λ 4 ⎛ dt ⎞(
⎜ ⎟
4τ 2 ⎝ τ ⎠

DF ) − 2

2
λ 2 ⎛ dt ⎞(
Δψ + i
⎜ ⎟
2τ ⎝ τ ⎠

DF ) −1

∂ψ
=0
∂t

(A47)

Mai mult, într-un câmp extern de potenţial scalar U , ecuaţia (A47) devine:
4
λ 4 ⎛ dt ⎞(
⎜ ⎟
4τ 2 ⎝ τ ⎠

DF ) − 2

2
λ 2 ⎛ dt ⎞(
Δψ + i
⎜ ⎟
2τ ⎝ τ ⎠
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DF ) −1

∂ψ
U
ψ
=
∂t 2m0

(A48)

unde m0 este masa de repaus a particulei de fluid fractal.
În particular, pentru mişcări la scală Compton pe curbe fractale de tip Peano, adică pentru

λ 2 2τ =

2m0 , unde

este constanta redusă a lui Planck, şi pentru dimensiunea fractală

DF = 2 , ecuaţia (A47) ia forma ecuaţiei Schrödinger standard:

2m0

Δψ + i
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∂ψ
=0
∂t

(A49)
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