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THE LORENZ ATTRACTOR
 

O modelo atmosférico de Lorenz é o que os físicos costumam

chamar de modelo de brinquedo: embora seja tão simplificado que

não tem mais a ver com a realidade, Lorenz logo percebeu que esse

modelo era muito interessante. Se considerarmos duas atmosferas
quase idênticas (dois pontos extremamente próximos no modelo

de Lorenz), tendemos a ver rapidamente a separação das duas

evoluções de forma significativa: as duas atmosferas tornam-se

completamente diferentes. Lorenz viu em seu modelo a

dependência sensível das condições iniciais: o caos. Além disso, o

que é muito interessante é que, partindo de um grande número de

atmosferas virtuais, mesmo que sigam caminhos que parecem um

pouco malucos e imprevisíveis, todas se acumulam no mesmo

objeto em forma de borboleta, um atrator estranho.





BARTH SEXTIC
 

Esta superfície de grau 6 (sêxtica) foi construída por Wolf Barth em

1996. Ao todo, ela possui 65 singularidades ao contar também as 15

invisíveis que estão infinitamente distantes. 65 é o número máximo

possível de singularidades em uma sêxtica como mostrado em 1997

por Jaffe e Ruberman.

A construção de Barth foi uma grande surpresa: por muito tempo, os

geômetras acreditaram que uma superfície de grau 6 não pode ter

mais do que 64 singularidades. A simetria icosaédrica é uma das

características mais marcantes da sêxtica de Barth. Mas nem todas

as sêxticas com 65 têm esse tipo de simetria; existe até mesmo uma

família de superfícies de 3 parâmetros com 65 singularidades! Nesta

família pode-se escolher três parâmetros quase ao acaso e sempre

se obtém uma sêxtica com 65 singularidades.

A equação exata da sêxtica de Barth é





FIVE GLASS SURFACES
 

Esta imagem é o resultado de uma colaboração entre o matemático

Richard Palais e o artista gráfico Luc Benard. Esta imagem foi

premiada com o primeiro lugar na categoria de ilustração do

Desafio de Visualização da National Science Foundation /

Science Magazine 2006 e foi capa da edição de 22 de setembro de

2006 da Science.

 

As cinco superfícies matemáticas representadas são (começando

do canto inferior esquerdo e movendo no sentido horário):

a Garrafa de Klein, a Simétrica 4-Noid, a Superfície do Respirador,

a Superfície do Menino e a Superfície Sievert-Enneper.

 

As superfícies na imagem foram criadas usando o programa 3D-

XplorMath desenvolvido por Richard Palais e Hermann Karcher , e

montadas e renderizadas em Bryce por Luc Benard.


