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Koll på kaoset 
 

Något som är kaotiskt verkar vara bortom all kontroll och förståelse. Trots detta 

har forskare sedan 1960-talet föreslagit modeller för hur sådana fenomen ska 

beskrivas och förklaras. Det finns därmed ett intresse att studera hur väl dessa 

modeller stämmer överens med naturen, och om det finns någon metod för att 

göra denna jämförelse systematiskt. 

 

I vardagligt tal betyder kaotisk samma sak som oordnat. Inom fysik syftar man istället 

på de företeelser som på kort sikt kan förutsägas, men på lång sikt är väldigt svåra att 

spekulera om. Vädret är ett bra exempel, det är möjligt att förutsäga på kort sikt, men 

det är väldigt svårt att göra noggranna prognoser in i framtiden, vilket de flesta 

meteorologer är allt för väl medvetna om. Att något är kaotiskt betyder dock inte att vi 

saknar teorier för att beskriva det, exempelvis vädret är mycket välförstått. Problemet 

är istället att prognoserna från teorierna är väldigt känsliga för vad som är känt om 

nuläget, alltså vad man har mätt upp från väderstationerna. Minsta mätfel får stora 

konsekvenser för prognosen.  

 

Vän av ordning kanske då frågar sig hur vi kan veta att våra teorier är korrekta, om de 

inte kan förutsäga framtiden. Traditionellt har man ofta förlitat sig på indirekta 

jämförelser såsom kvalitativa egenskaper eller studerat sannolikheten för att olika 

händelser ska inträffa. Inte heller med dessa metoder är alltid helt enkla för att kunna 

göra en jämförelse. 

Söndra och härska 

Vädret är dock ett väldigt komplicerat system. Enklare är därför att börja på ett litet 

sådant.  Därför studeras en speciell sort av kaotiskt system, en elektronisk krets kallad 

Chua kretsen eftersom den både är lätt att mäta på och välförstådd. För denna föreslås 

en lösning på det ovan presenterade problemet genom divide et impera, söndra och 

härska. De tre ekvationer som beskriver kretsens dynamik valideras var och en för sig, 

eftersom de i sådana fall inte kan ge upphov till kaos. Detta visas i bilden nedan, den 

gröna originalförutsägelsen av den elektriska spänningen i kretsen stämmer inte alls 

med den blåa experimentkurvan, men däremot väl med lösningen av den enskilda 

ekvationen i rött. Slutsatsen är att för Chua kretsen stämmer den sedan tidigare 

förelagda modellen väl. 

 

Vad kan då denna metod användas till? I vår omvärld 

finns många system som tillskrivs kaotiska 

egenskaper, såsom turbulens hos vätskor och gaser, 

oregelbunden hjärtrytm och börskurser . Om vi ska 

kunna använda de verktyg kaosteori gett oss för att 

beskriva och förstå dessa system, måste vi också 

kunna garantera att de modeller som används faktiskt 

är korrekta. Förhoppningen är att detta arbete tagit ett 

trevande steg i den riktningen. 
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