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Kapitola 1

Úvod

V této práci se budeme zabývat dynamickými systémy, které vykazují chaotické

chování. Slovo chaos zde v²ak, narozdíl od obecného významu, neznamená na-

prostou nep°ítomnost jakéhokoliv °ádu £i totální nepo°ádek. Popsané systémy

jsou deterministické a neobsahují ºádné náhodné parametry. P°esto jsou, v d·-

sledku zna£né citlivosti na volbu po£áte£ních podmínek, v jistém smyslu sloºit¥

uspo°ádané.

Teorie chaosu dnes nachází uplatn¥ní v celé °ad¥ obor· od studia atmosféry,

solárních systém· nebo turbulencí v tekutinách, aº po mikrobiologii, matematiku,

programování, ale i �loso�i, psychologii, £i politiku.

V této práci se zam¥°íme p°edev²ím na numerické experimenty, spí²e neº na

matematickou stránku teorie chaosu. K prezentaci n¥kterých zajímavých prvk·

v chování vybraných systém· pouºijeme vlastní programy napsané v prost°edí

MATLAB ve spolupráci s programem GNUPLOT.

MATLAB je interaktivní programové prost°edí a skriptovací programovací ja-

zyk, který je ur£en pro v¥deckotechnické ú£ely, simulace, paralelní výpo£ty apod.

Krátký popis vytvo°ených program· a jejich pouºití se nachází v P°íloze B. Obsah

p°iloºeného CD je popsán v P°íloze A.

V kapitole 2 jsou vysv¥tleny základní pojmy z teorie chaosu. N¥které dal²í

d·leºité pojmy jsou na p°íkladech vysv¥tleny v kapitole 3.

V podkapitole 3.1 se seznámíme s jednodimenzionálním systémem - logistickou

rovnicí. Chování tohoto systému si ukáºeme pro r·zné hodnoty parametru pomocí

£asové °ady a Lameyrova schodi²t¥, na £emº také popí²eme p°echod systému k

chaosu. Celkovou závislost na parametru zobrazíme v bifurka£ním diagramu a

ur£íme závislost Lyupanovova exponentu na tomto parametru. V p°ípad¥ dvou-

dimenzionálního prostoru se v podkapitole 3.2 podíváme na atraktor Hénonovy

mapy a vytvo°íme bifurka£ní diagram tohoto systému. Kone£n¥ v podkapitole

3.3 se zam¥°íme na Lorenz·v systém, ukáºeme si jeho slavný atraktor ve tvaru

motýlích k°ídel a prostudujeme jeho bifurka£ní diagram.
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Kapitola 2

Základní pojmy

Dynamický systém je systém, který se v £ase vyvíjí. V této práci se zabýváme

dynamickými systémy, které jsou deterministické, tedy systémy, jejichº vývoj je

�p°edepsán� výhradn¥ deterministickými pravidly bez p°ítomnosti nahodilosti.

M·ºeme rozli²ovat diskrétní nebo spojitý £asový vývoj. K popisu vývoje systému

v £ase pak pouºíváme diferen£ní rovnice pro diskrétní p°ípad, respektive diferen-

ciální rovnice pro spojitý p°ípad.

Nelinearita systému se projevuje tím, ºe neplatí princip superpozice a vstup

není p°ímo úm¥rný výstupu.

Jako deterministický chaos popisujeme skute£nost, kdy systém bez náhodných

prvk· vykazuje vysoce nep°edvídatelné a neuspo°ádané chování. Nejvýznamn¥j²í

charakteristikou systém· vykazujících deterministický chaos je vysoká citlivost

na po£áte£ní podmínky. To znamená, ºe i nepatrná zm¥na v po£áte£ních podmín-

kách m·ºe vést k naprosto odli²nému výsledku v pr·b¥hu £asu. Míru odli²nosti

p·vodn¥ velmi blízkých trajektorií vyjad°uje tzv. Lyapunov·v exponent (viz pod-

kapitola 3.1).

Mnoºina v²ech moºných stav· systému se nazývá fázový prostor. Vývojem

systému vzniká ve fázovém prostoru k°ivka (jestliºe je £as spojitý), nebo mno-

ºina bod· (jestliºe je £as diskrétní). Pokud se systém vyvíjí dostate£n¥ dlouho,

k°ivka ve fázovém prostoru za£ne zvýraz¬ovat ur£itou strukturu, která se nazývá

atraktor. Zjednodu²en¥ se dá °íci, ºe atraktor je kone£ný stav systému. Pokud je

atraktorem bod nebo uzav°ená k°ivka, lze p°edpov¥d¥t chování na libovoln¥ dlou-

hou dobu. Naproti tomu chaotické systémy vytvá°ejí chaotický atraktor (n¥kdy

ne zcela p°esn¥ zam¥¬ován s podivným atraktorem), který je neuzav°ený.

Bifurkací nazýváme náhlou zm¥nu vlastností systému p°i nepatrné zm¥n¥ pa-

rametr·. M·ºe se nap°íklad jednat o vznik turbulence p°i dosaºení ur£ité rychlosti

proud¥ní kapaliny, nebo o fázový p°echod látky p°i zm¥n¥ teploty. �astým p°íkla-

dem je zdvojování periodického chování systému. Nap°íklad pokud systém osciluje

mezi dv¥ma stavy a p°i malé zm¥n¥ parametr· za£ne oscilovat mezi £ty°mi stavy.
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Kapitola 3

Modelované systémy

3.1 Logistická rovnice

3.1.1 De�nice logistické rovnice, £asová °ada a Lameyrovo

schodi²t¥

Za zástupce jednodimenzionálního systému byla vybrána logistická rovnice, která

je jakýmsi prototypem p°íkladu, kdy jednoduchý nelineární dynamický systém

m·ºe vykazovat sloºité chaotické chování. Logistická rovnice se pouºívá k popisu

vývoje populace p°i ur£itých ºivotních podmínkách. Matematicky m·ºeme rovnici

vyjád°it diferen£ním zobrazením

xn+1 = r xn(1− xn). (3.1)

kde r uvaºujeme v intervalu 〈0, 4〉. Pokud budeme uvaºovat nap°íklad vývoj popu-

lace komár·, na které budeme vlastnosti logistické rovnice demonstrovat, bude xn
vyjad°ovat relativní hodnotu populace, xn+1 relativní hodnotu populace v období

po xn a parametr r bude ur£ovat kvalitu ºivotních podmínek komá°í populace.

K popisu vlastností tohoto systému budeme vyuºívat jednak £asovou °adu, a

pak také Lameyrovo schodi²t¥1. �asová °ada je prostým grafem závislosti hodnot

populace hmyzu na £ase (rovnice 3.1 £as explicitn¥ neobsahuje, ale jako £asový

vývoj budeme popisovat zm¥nu xn s rostoucím n; v grafech pak platí n = t).

Lameyrovo schodi²t¥ se vytvá°í následujicím postupem: nap°ed si pro x ∈ 〈0, 1〉
vykreslíme grafy následujicích funkcí

y1 = x, (3.2)

y2 = r x(1− x) (3.3)

1V anglicky psané literatu°e se m·ºeme setkat s výrazem "Cobweb plot"
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Funkce 3.2 je p°ímka a funkce 3.3, která se téº nazývá p°enosová funkce, je v

tomto p°ípad¥ parabola. Nyní se po£áte£ní hodnota x0 vertikálním p°enesením na

parabolu zobrazí na x1, následn¥ se horizontálním p°enesením na p°ímku y1 = x

zobrazí zp¥t do de�ni£ního oboru zobrazení 3.1. Z tohoto bodu pokra£ujeme

op¥t vertikálním p°enesením na parabolu a následn¥ horizontálním p°enesením

na p°ímku a tak stále dokola. O celém procesu si m·ºeme ud¥lat lep²í p°edstavu

z p°iloºených obrázk· Lameyrova schodi²t¥ pro r·zné hodnoty parametru r.

3.1.2 Závislost vývoje populace na parametru r logistické

rovnice

Nyní se budeme zabývat vývojem populace v závislosti na ºivotních podmínkách,

neboli budeme zkoumat vývoj logistické rovnice pro r·zné hodnoty parametru r.

V celé této £ásti budeme jako výchozí hodnotu pouºívat x0 = 0, 3, tedy stav, kdy

je komá°í populace na 30% svého moºného maxima.

Obrázek 3.1 a obrázek 3.2 zobrazují p°ípad, kdy systémy dosp¥jí do tzv. pev-

ného bodu2, neboli do bodového atraktoru, který zde má hodnotu 0. V na²em

p°íklad¥ s komáry to znamená, ºe populace kompletn¥ vyhyne. V²imneme si i

rozdílné rychlosti konvergence.

Z £asových °ad na obrázku 3.3 a na obrázku 3.4, respektive z p°íslu²ných

Lameyrových schodi²´, vidíme, ºe pro hodnoty parametru r > 1 se situace za£íná

m¥nit. Také v t¥chto dvou p°ípadech se vývoj systému zastaví v pevném bod¥,

ale jeho hodnota je jiº kladná. Z graf· m·ºeme vypozorovat, ºe hodnota pevného

bodu závisí na parametru. Tuto závislost m·ºeme vyjád°it vzorcem3 xpevný=1−
1/r. Komá°í populace se tedy ustálí na konstantní nenulové hodnot¥, která závisí

na kvalit¥ ºivotního prost°edí. V na²em p°ípad¥ se pro r = 2, 8 ustálí populace

na hodnot¥ 0,64 (tedy na 64 %) a pro r = 2, 975 na hodnot¥ 0,66 (tedy na 66 %)

.

P°i dal²ím zvy²ování parametru r vidíme, ºe se situace za£íná jiº zna£n¥ m¥-

nit4. Systém se neustálí v jediném pevném bod¥, ale neustále osciluje mezi dv¥ma

hodnotami, které m·ºeme nazvat periodický atraktor s periodou 2. Tuto situaci

vidíme na obrázku 3.5.

2Pevný bod je takový bod, který se zobrazuje sám na sebe
3Coº snadno dokáºeme p°ímým výpo£tem. Pevný bod je podle de�nice takový bod, který

se zobrazí sám na sebe, platí tedy xn = xn+1 = rxn(1 − xn), odkud dostáváme kvadratickou
rovnici bez absolutního £lenu ve tvaru rx2

n + (1 − r)xn = 0, která má dv¥ °e²ení x1 = 0 a
x2 = 1 − 1/r. Vidíme, ºe °e²ení x2 není p°ípustné pro hodnoty r < 1, nebo´ populace nem·ºe
nabývat záporných hodnot. Toto m·ºeme také nahlédnout jiným zp·sobem: vidíme, ºe pro
r ∈ 〈0, 1〉 v rovnici 3.1 násobíme t°i £ísla, v²echna v intervalu 〈0, 1〉, a tedy populace v kaºdém
dal²ím kroku musí být men²í neº v kroku p°edchozím.

4P°esné hodnoty, kdy dochází ke zm¥nám chování systému, ur£íme pozd¥ji gra�cky pomocí
bifurka£ního diagramu.
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Obrázek 3.1: �asová °ada a Lameyrovo schodi²t¥ logistické rovnice pro x0 = 0, 3,
r = 0, 5

Obrázek 3.2: �asová °ada a Lameyrovo schodi²t¥ logistické rovnice pro x0 = 0, 3,
r = 1, 0

Obrázek 3.3: �asová °ada a Lameyrovo schodi²t¥ logistické rovnice pro x0 = 0, 3,
r = 2, 8
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Obrázek 3.4: �asová °ada a Lameyrovo schodi²t¥ logistické rovnice pro x0 = 0, 3,
r = 2, 975

Obrázek 3.5: �asová °ada a Lameyrovo schodi²t¥ logistické rovnice pro x0 = 0, 3,
r = 3, 3

Pokud budeme i dále zvy²ovat hodnotu parametru, systém za£ne oscilovat

mezi £ty°mi body, které m·ºeme nazvat periodický atraktor s periodou 4. Toto

vidíme na obrázku 3.6. Pro námi sledovanou populaci komár· to znamená, ºe

jejich po£et bude neustále p°eskakovat mezi dv¥ma, resp. £ty°mi hodnotami. V

p°ípad¥, kdy je r = 3, 3, to budou hodnoty 48% a 82%. V druhém zobrazeném

p°ípad¥, kdy je r = 3, 5, p°eskakuje populace mezi hodnotami 38 %, 83 %, 50 %

a 88 %.

Pokud budeme parametr r i nadále zvy²ovat, dostaneme se aº do oblasti, kde

se systém chová chaoticky. Situaci vidíme na obrázku 3.7. Tento stav m·ºeme

nazvat chaotickým atraktorem. Pro ná² p°íklad s komáry to znamená, ºe jejich

populace se bude vyvíjet chaoticky; hodnoty se tedy nikdy nebudou opakovat a

bez neustálého výpo£tu permanentních iterací nelze dal²í vývoj odhadnout.
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Obrázek 3.6: �asová °ada a Lameyrovo schodi²t¥ logistické rovnice pro x0 = 0, 3,
r = 3, 5

Obrázek 3.7: �asová °ada a Lameyrovo schodi²t¥ logistické rovnice pro x0 = 0, 3,
r = 3, 95

3.1.3 Závislost vývoje komá°í populace na po£áte£ní hod-

not¥ x0 logistické rovnice p°i r·zných hodnotách pa-

rametru r

V této £ásti se zam¥°íme na vývoj populací, které mají stejné ºivotní podmínky,

ale jiné po£áte£ní hodnoty. Jinými slovy vy²et°íme citlivost logistické rovnice na

volbu po£áte£ních podmínek pro r·zné hodnoty parametru r.

V prvním p°ípad¥, který vidíme na obrázku 3.8, pozorujeme, ºe i p°i r·zných

po£áte£ních hodnotách populace nakonec vym°e. Systém sm¥°uje do pevného

bodu s hodnotou 0. V tomto p°ípad¥ komá°í populace za£ínaly na hodnotách

25 %, 55 % a 85 %, a parametr ur£ující kvalitu ºivotního prost°edí m¥l hodnotu

r = 0, 8.

U dal²ího p°íkladu, který je znázorn¥n na obrázku 3.9, jsme zvolili hodnotu

parametru r = 2, 7, £ímº jsme se dostali do oblasti, kde se systém ustálí v pevném

bod¥ s hodnotou 1 − 1/r. Komá°í populace, které op¥t za£ínaly na hodnotách

25 %, 55 % a 85 % dojdou v²echny do jediné hodnoty, zde 63 %.
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Zajímavá situace nastává pro hodnotu parametru r = 3, 25. Zde se jiº nachá-

zíme v oblasti periodického atraktoru s periodou 2. Výsledek vidíme na obrázku

3.10. Po£áte£ní hodnoty jsme zde op¥t zvolili 0,25, 0,55 a 0,85. Vidíme, ºe systém

ve v²ech t°ech p°ípadech za£ne oscilovat mezi hodnotami 0,50 a 0,81. V²echny

systémy p°esto nejsou zcela totoºné. Dva systémy sice splývají, ale t°etí kmitá s

�opa£nou fází�. Pro komá°í populaci to znamená, ºe jejich po£et bude ve v²ech

p°ípadech p°eskakovat mezi hodnotami 50 % a 81 %.

Ve v²ech p°edchozích p°ípadech dosp¥l systém ke stejnému atraktoru, i kdyº

se li²il v po£áte£ních hodnotách. Nyní budeme zkoumat chování systému, pokud

se hodnota parametru dostane do oblasti vykazující chaos. Pouºijeme hodnotu

parametru r = 3, 9 a dv¥ po£áte£ní hodnoty, které se li²í jen o 0,0001. �asová °ada

a Lameyrovo schodi²t¥ je na obrázku 3.11. P°esto, ºe se oba systémy na po£átku

li²í jen o velmi málo, rychle se za£ínají vyvíjet naprosto rozdíln¥. Na obrázku

3.12 je zobrazen graf rozdílu v populacích obou systém·. Na n¥m vidíme, ºe i p°i

rozdílu po£áte£ních hodnot o 0,0001 se výsledky okamºit¥ za£nou li²it v °ádu aº

10−1. Tuto vlastnost nazýváme vysokou citlivostí na volbu po£áte£ních podmínek.

Jelikoº v reálu nem·ºeme p°edpokládat ur£ení po£áte£ního stavu populace hmyzu

ani s takovouto p°esností, nem·ºeme p°edpovídat jeho dal²í vývoj, p°estoºe je

systém deterministický - hovo°íme tedy o systému s deterministickým chaosem.
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Obrázek 3.8: �asové °ady a Lameyrova schodi²t¥ logistické rovnice pro x01 = 0, 25,
x02 = 0, 55, x03 = 0, 85 a r = 0, 8

Obrázek 3.9: �asové °ady a Lameyrova schodi²t¥ logistické rovnice pro x01 = 0, 25,
x02 = 0, 55, x03 = 0, 85 a r = 2, 7

Obrázek 3.10: �asové °ady a Lameyrova schodi²t¥ logistické rovnice pro x01 =
0, 25, x02 = 0, 55, x03 = 0, 85 a r = 3, 25
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Obrázek 3.11: �asové °ady a Lameyrova schodi²t¥ logistické rovnice pro x01 =
0, 100, x02 = 0, 101 a r = 3, 9

Obrázek 3.12: Rozdíl ve vývoji populace p°i po£áte£ních podmínkách x01 = 0, 100
a x02 = 0, 101 a hodnot¥ parametru r = 3, 9
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3.1.4 Bifurka£ní diagram a Lyapunov·v exponent

Nyní se budeme v¥novat gra�ckému ur£ení bod·, ve kterých dochází ke zm¥n¥

atraktoru logistické rovnice. Jednou z moºností je graf Lyapunovova5 exponentu.

Druhou moºností pak je bifurka£ní diagram. Ob¥ metody nám dají ucelenou

p°edstavu o dlouhodobém vývoji logistické rovnice v závislosti na parametru r.

Lyapunov·v exponent udává rozbíhavost blízkých trajektorií systému, neboli

ur£uje citlivost systému na volbu po£áte£ních podmínek. �ekneme, ºe vzdálenost

blízkých trajektorií je úm¥rná expλn pro diskrétní £as a expλt pro spojitý £as.

P°esn¥ji, uvaºujeme-li dynamický systém s diskrétním £asem xn+1 = f(xn), lze

£asový vývoj odchylky vyjád°it diferenciálem dxn+1 = Jij(xn) dxn, kde

Jij =
∂fi
∂xj

je Jacobiho matice parciálních derivací zobrazení f . Pak

dxn =
n−1∏
i=0

J(xi) dx0

je lineární závislost dxn na dx0. Obrazem jednotkové koule je tedy elipsoid. Lya-

punovovy exponenty jsou potom st°ední hodnoty logaritmu rychlosti r·stu jeho

poloos

λ(dx0) = lim
n→∞

1

n
ln
| dxn |
| dx0 |

Po£áte£ní odchylku dx0 m·ºeme volit v r·zných sm¥rech stavového prostoru. Po-

£et Lyapunovových exponent· pak odpovídá dimenzi stavového prostoru. Nejv¥t²í

z Lyapunovových exponent· je

λmax = sup
dx0

λ(dx0)

Tuto hodnotu dostaneme pro skoro v²echny volby dx0. Pro dynamický systém se

spojitým £asem
dx

dt
= f(x)

m·ºeme postupovat analogicky a dostáváme

λ(y(0)) = lim
t→∞

1

t
ln
| y(t) |
| y(0) |

5Aleksandr Mikhailovich Lyapunov (1857 � 1918) byl ruský matematik. Jeho jméno se z
azbuky p°episuje také jako Ljapunov, Ljapunow, Liapunov, Lyapunof, nebo dokonce Liapuno�.

14



Nejv¥t²í exponent op¥t bude

λmax = sup
y(0)

λ(y(0))

Vidíme, ºe aby trajektorie divergovaly, musí být λ > 0. Alespo¬ jeden kladný

Lyapunov·v exponent je tak nutnou podmínkou pro chaotické chování systému.

Dal²ím prost°edkem, který nám prozradí uºite£né informace o limitním cho-

vání dynamických systém·, je bifurka£ní diagram. Tento diagram vytvo°íme, po-

kud na osu x naneseme bifurka£ní parametr systému a na osu y hodnotu bodu,

do kterého systém limitn¥ sp¥je.

Konkrétní postup výpo£tu Lyapunovova exponentu a vytvo°ení bifurka£ního

diagramu je diskutován v P°íloze B.

Bifurka£ní diagram logistické rovnice 3.1 je zobrazen pro hodnoty parametru

v intervalu r ∈ 〈0, 4〉 na obrázku 3.13. Názorn¥ zde vidíme, ºe pro hodnoty para-

metru z intervalu 〈0, 1〉 systém dosp¥je do nulového pevného bodu, pro hodnoty

z intervalu 〈1, 3〉 do nenulového pevného bodu. Pro r = 3 dochází k bifurkaci

a systém pro v¥t²í r jiº osciluje mezi dv¥mi body. Tento stav trvá aº do hod-

noty r = 1 +
√

6, kde dochází k dal²í bifurkaci. Následují dal²í bifurkace po

stále krat²ích intervalech parametru. Zm¥na tohoto chování nastává okolo bodu

r = 3, 5699457. . . , kde za£íná �chaotická oblast�. Zde si m·ºeme v²imnout n¥-

kolika zajímavých vlastností. Prvn¥, ºe tato £ást není homogenní, ale jsou v ní

oblasti, ve kterých se systém �vyskytuje £ast¥ji� (na obrázku jsou tyto oblasti vy-

jád°eny tmav²í barvou). Dal²í vlastností pak je existence tzv. periodických oken

(£i pás·), ve kterých se systém vrací k periodickým atraktor·m.

Na dal²ích dvou obrázcích, tedy na obrázku 3.15 a na obrázku 3.16, m·ºeme

srovnat bifurka£ní diagram a Lyapunov·v exponent logistické rovnice pro rozsah

parametru r ∈ 〈1, 4〉. Vidíme, ºe v nechaotické oblasti je Lyapunov·v exponent

záporný, v bodech, kde dochází k bifurkaci se dotýká nuly, a v chaotické oblasti

nabývá kladných hodnot. Vidíme také, ºe v periodických pásech opakovan¥ klesá

pod nulu.

P°i porovnání obrázku 3.15, obrázku 3.17 a obrázku 3.18 zjistíme, ºe vzor,

kterým dochází k bifurkacím systému se opakuje v libovolném m¥°ítku. Této

vlastnosti se °íká sob¥podobnost. Bifurka£ní diagram je tedy fraktál. Na obrázku

3.14 pak vidíme, ºe stejný vzor funguje i pro spodní v¥tev bifurka£ního diagramu.

S fraktály se p°i modelování chaosu setkáváme jednak v bifurka£ních diagramech,

a pak také u atraktor· n¥kterých systém·. Na obrázku 3.19 vidíme detail bifur-

ka£ního diagramu, kde si m·ºeme v²imnout dvou periodických pás· a také jeho

nehomogenity v chaotické oblasti.
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Obrázek 3.13: Bifurka£ní diagram logistické rovnice, r ∈ 〈0, 4〉

Obrázek 3.14: Bifurka£ní diagram logistické rovnice, r ∈ 〈3, 4; 3, 7〉
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Obrázek 3.15: Bifurka£ní diagram logistické rovnice, r ∈ 〈1, 4〉

Obrázek 3.16: Lyapunov·v exponent logistické rovnice, r ∈ 〈1, 4〉
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Obrázek 3.17: Bifurka£ní diagram logistické rovnice, r ∈ 〈2, 9; 4, 0〉

Obrázek 3.18: Bifurka£ní diagram logistické rovnice, r ∈ 〈3, 555; 3, 585〉
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Obrázek 3.19: Bifurka£ní diagram logistické rovnice, r ∈ 〈3, 66; 3, 71〉
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3.2 Hénonova mapa6

3.2.1 De�nice

V této kapitole se budeme zabývat Hénonovou mapou - p°íkladem dvoudimenzi-

onálního dynamického systému s diskrétním £asem. Hénonova mapa je jedním z

nejstudovan¥j²ích dynamických systém· vykazujících chaos [2]. Hénonovu mapu

m·ºeme de�novat p°edpisem

xn+1 = yn + 1− r x2
n (3.4)

yn+1 = b xn

Systém závisí na dvou parametrech, r a b. Pro tzv. kanonickou Hénonovu mapu

nabývají parametry hodnot r = 1, 4 a b = 0, 3. P°i t¥chto hodnotách systém

vykazuje chaos. V této práci budeme diskutovat závislost systému na parametru

r, p°i pevném b = 0, 3.

Mapu p°edstavil Michel Hénon7 jako zjednodu²ený model Poincarého °ezu Lo-

renzova systému v £lánku �A two-dimensional mapping with a strange attractor�[3].

3.2.2 Bifurka£ní diagram a atraktory Hénonovy mapy

Na obrázku 3.20 je znázorn¥n atraktor kanonické Hénonovy mapy. Obrázek 3.21

ukazuje bifurka£ní diagram pro r ∈ 〈0; 1, 4〉. Vidíme zde op¥t p°echod od stavu s

jedním pevným bodem p°es bifurkaci okolo bodu r = 0, 36 do stavu, kdy systém

p°eskakuje mezi dv¥ma body. Dal²í bifurkace pak nastávají v okolí bod· r = 0, 91,

r = 1, 03, ... P°echod k chaosu pozorujeme v okolí bodu r = 1, 05. V chaotické

oblasti si op¥t pov²imneme nehomogenity a p°ítomnosti periodických pás·. Detail

p°echodu z chaosu do stavu s periodickým atraktorem v okolí bodu r = 1, 226 a s

následným p°echodem p°es bifurkace op¥t k chaosu vidíme na obrázku 3.22. Detail

p°echodu k chaosu pro r ∈ 〈1, 023; 1, 078〉 vidíme také na obrázku 3.23. Op¥t

si m·ºeme pov²imnout podobnosti diagram· v r·zných m¥°ítkách. Bifurka£ní

digram zde tedy také vykazuje sob¥podobnost. Dal²í detail bifurka£ního diagramu

pak vidíme na obrázku 3.24. Zde je rozsah parametru 〈1, 249; 1, 320〉.

6V £esky psané literatu°e se m·ºeme také £asto setkat s výrazem �Hénonovo zobrazení�.
7Michel Hénon (narozen 1931) je francouzský matematik a astronom.
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Obrázek 3.20: Atraktor Hénonovy mapy, r = 1, 4

Obrázek 3.21: Bifurka£ní diagram Hénonovy mapy, r ∈ 〈0, 0; 1, 4〉
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Obrázek 3.22: Bifurka£ní diagram Hénonovy mapy, r ∈ 〈1, 216; 1, 277〉

Obrázek 3.23: Bifurka£ní diagram Hénonovy mapy, r ∈ 〈1, 023; 1, 078〉
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Obrázek 3.24: Bifurka£ní diagram Hénonovy mapy, r ∈ 〈1, 249; 1, 320〉
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3.3 Lorenz·v systém

3.3.1 De�nice a historie Lorenzova systému

B¥hem své práce na p°edpov¥di po£así v roce 1961 pouºíval Edward Lorenz8

pro výpo£et svého modelu po£íta£ Royal McBee LPG-30. Aby u²et°il £as, pou-

ºil výsledky z prost°edka jedné simulace jako vstupní data pro novou simulaci.

K Lorenzov¥ p°ekvapení bylo výsledné po£así zcela rozdílné od první simulace.

P°í£inu rozdílu odhalil ve své vyti²t¥né sestav¥. Výstupní data, která pouºil pro

druhou simulaci jako vstupní, byla pro tisk zaokrouhlena na 3 desetinná místa,

ale po£íta£ pracoval s 5 desetinnými místy.

Formáln¥ my²lenku deterministického chaosu formuloval Lorenz v roce 1963

ve své dnes jiº legendární práci Deterministické neperiodické proud¥ní [4]. Jiº

p°ed Lorenzem identi�kovalo n¥kolik v¥dc· systémy vykazující takové vlastnosti,

jako jsou neperiodicita a citlivost na po£áte£ní podmínky, ale p°evládající názor

byl, ºe mimo kvantový sv¥t klasická fyzika poskytuje teorii pro p°edpov¥¤ stavu

vesmíru v jakémkoliv £ase v budoucnosti. Chyba byla v p°edstav¥, ºe malá zm¥na

ve stavu systému vyústí jen v malou zm¥nu v pr·b¥hu £asu. Lorenz ukázal, ºe i

takováto malá zm¥na vede k drastickým zm¥nám v chování systému. Sníºila se tak

moºnost predikce i v naprosto deterministickém systému. V¥decký sv¥t se zdráhal

p°ijmout tuto novou my²lenku a objevovala se nechu´ vzdát se p°edpov¥ditelnosti

klasického sv¥ta.

Ve své práci z roku 1963 Lorenz vychází ze Saltzmanových9 rovnic konvekce

[5]. Tyto rovnice pocházejí ze studia kapaliny konstantní hloubky H s teplotním

rozdílem horní a spodní vrstvy ∆T a lineární zm¥nou teploty. V p°ípad¥, ºe

nedochází ke zm¥nám v ose y, mají Saltzmanovy rovnice tvar

∂

∂t
∇2ψ = −∂(ψ,∇2ψ)

∂(x, z)
+ ν∇4ψ + gα

∂θ

∂x

∂

∂t
θ = −∂(ψ, θ)

∂(x, z)
+

∆T

H

∂ψ

∂x
+ κ∇2θ

kde ψ je proudová funkce pro dvoudimenzionální rychlost proud¥ní, θ je teplotní

odchylka od rovnováºného stavu a g, α, ν a κ jsou p°íslu²né konstanty gravita£ního

zrychlení, koe�cientu teplotní roztaºnosti, kinetické viskozity a tepelné vodivosti.

Lorenz pak de�noval t°i £asov¥ závislé prom¥nné: X úm¥rné intenzit¥ konvek-

tivních pohyb·, Y úm¥rné teplotnímu rozdílu mezi stoupající a klesající kapalinou

a Z úm¥rné odchylce vertikálního teplotního pro�lu od linearity. Výsledkem je
8Edward Norton Lorenz (1917 � 2008) byl americký matematik a meteorolog.
9Barry Saltzman (1931 � 2001) byl americký meteorolog a klimatolog.

24



následujicí soustava rovnic

∂X

∂τ
= −σ(X + Y ) (3.5)

∂Y

∂τ
= −XZ + rX − Y

∂Z

∂τ
= XY − bZ

kde τ = π2(1 + a2)κt/H2 je bezrozm¥rný £as, σ = ν/κ je Prandtlovo10 £íslo,

b = 4/(1 + a2) p°edstavuje rozm¥r konvektivních útvar· (míru disipace11) a r =

Ra/Rak je redukované Rayleighovo12 £íslo. V²echny konstanty bereme kladné.

Rovnice 3.5 nazýváme Lorenz·v systém.

Chování Lorenzova systému je velice sloºité a komplexní. My se zde zam¥-

°íme na zm¥ny v chování systému p°i zm¥n¥ parametru r a pevných hodnotách

parametr· σ a b. V celé kapitole bereme σ = 10 a b = 8/3.

3.3.2 Atraktor Lorenzova systému pro r·zné hodnoty pa-

rametru r

Nyní prozkoumáme zm¥nu chování Lorenzova systému se zm¥nou paramentru r.

K °e²ení rovnic pouºíváme vestav¥nou funkci ode45 (vyuºívajicí metody Runge-

Kutta 4. a 5. °ádu) a pevnou délku výpo£etního kroku (v celé kapitole pouºíváme

délku kroku ∆t = 0, 001.).

Pro r ∈ (0, 1) dosp¥je systém do nulového pevného bodu. Tuto situaci vidíme

na obrázku 3.25. Na obrázku vpravo vidíme vývoj x-ové sloºky v závislosti na

po£tu výpo£etních krok·.

Obrázek 3.25: Vývoj Lorenzova systému pro x0 = (13,−8, 20), r = 0, 5 a koncový
£as t = 100.

10Ludwig Prandtl (1875 � 1953) byl n¥mecký v¥dec.
11Míra disipace je faktor kvality de�novaný podílem p°em¥n¥né energie Ep k celkové energii

E.
12Lord Rayleigh � John William Strutt, t°etí baron Rayleigh (1842 � 1919) byl anglický fyzik.
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Obrázek 3.26: Vývoj Lorenz·vova systému pro x01,2 = (±0, 001, 0, 0), r = 1, 25 a
koncový £as t = 100.

Obrázek 3.27: Vývoj Lorenzova systému pro x0 = (10,−8, 20), r = 20 a koncový
£as t = 250.

Vezmeme-li r > 1, za£ne bod (0, 0, 0) ztrácet stabilitu a odpuzovat trajek-

torie. Takovýto bod nazýváme repelor. Na obrázku 3.26 vidíme takovéto odpu-

zování. Trajektorie kon£í ve dvou dal²ích pevných bodech s hodnotami C+,− =

(±
√
b(r − 1),±

√
b(r − 1), r − 1) (viz nap°. [1]).

Pro hodnoty r > 1, 346... pozorujeme v systému tzv. spirální pevné body. Tuto

situaci vidíme na obrázku 3.27.

Budeme-li hodnoty r i dále zvy²ovat, dostaneme se zhruba pro r > 24, 74 do

oblasti chaosu. T¥sn¥ p°ed tím v²ak pozorujeme velice zajímavé chování, které

nazýváme metastabilní chaos, nebo téº preturbulentní fáze. Toto chování, které

m·ºeme vid¥t na obrázku 3.28, je charakterizováno p°echodem od po£áte£ního

chaosu ke spirálnímu pevnému bodu.

Pro r > 24, 74 se tedy dostáváme do chaotické oblasti. Názorn¥ to vidíme na

obrázku 3.29. Atraktor Lorenzova systému nabývá známého tvaru motýlích k°ídel.

Jedná se o takzvaný podivný atraktor. Podivné atraktory se zdají být v ur£itém

smyslu pravidelné, ale zachovávají si chaotické vlastnosti. N¥kdy se nesprávn¥

tyto dva pojmy zam¥¬ují. Typické chaotické atraktory jsou sice podivné, av²ak
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Obrázek 3.28: Vývoj Lorenzova systému pro x0 = (10, 10, 10), r = 22 a koncový
£as t = 200.

existují podivné nechaotické atraktory [6].

Jako v²echny chaotické systémy vykazuje i Lorenz·v systém pro tyto hodnoty

prametru vysokou citlivost na po£áte£ní podmínky. Rozdílnost vývoje systém· vi-

díme na obrázku 3.30. Vidíme zde rozprost°ení 10 systém· po Lorenzov¥ atraktoru

po 600, 700, 1000 a 5000 výpo£etních krocích. V²echny systémy startovaly pravi-

deln¥ rozprost°eny v okolí bodu (1,5;1,5;1,5), ve vzdálenosti maximáln¥ 0,01 od

n¥j. Zobrazeno je vºdy 5 posledních krok·. Citlivost na po£áte£ních podmínkách

vidíme také na obrázku 3.31. První systém startoval z bodu x01 = (0, 1; 0, 1; 0, 1)

a druhý z bodu x02 = (0, 10001; 0, 1; 0, 1). Vidíme, jak rozdíln¥ se systémy vyvíjejí

od zhruba 1100. výpo£etního kroku.

Chaotická oblast Lorenzova systému op¥t není homogenní. V intervalu para-

metru r ∈ (99, 524; 100, 795) se objevuje tzv. okno zdvojování period. Jedná se o

periodické okno, kde jsou atraktory systému takzvané limitní cykly.

Pro r ∈ (99, 98; 100, 795) ob¥hne trajektorie nejprve jednou první rovnováºný

bod, a poté dvakrát druhý bod (zna£íme [1-2-2]). Pro r ∈ (99, 629; 99, 98) po-

zorujeme stav [1-2-2-1-2-2], pro r ∈ (99, 547; 99, 629) následuje stav [1-2-2]4, pro

r ∈ (99, 529; 99, 547) pozorujeme [1-2-2]8. Popsané zdvojování periody následuje

po stále krat²ích intervalech aº do hodnoty p°ibliºn¥ r = 99, 524, kde systém

p°echází k chaotickému chování. Práv¥ popsané limitní cykly (respektive jejich

projekce do roviny XY ) jsou zobrazeny na obrázku 3.32.

Op¥tovný p°echod k chaosu na horním okraji okna doprovází jev, který se na-

zývá intermitence, nebo intermitentní chaos. Tento jev je charakterizovaný exis-

tencí chaotických oblastí v kvaziperiodické £ásti. Pokud r náleºí do okna zdvo-

jování periody, chaotické oblasti nakonec vymizí. Pokud r p°ekro£í hranici okna,

objevuje se intermitentní chaos v libovolném £ase. �ím dál se s r vzdalujeme od

okna, tím se intervaly intermitentního chaosu prodluºují, aº nakonec ovládnou

celou trajektorii. Ukázku intermitentního chaosu zobrazuje obrázek 3.33.
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Obrázek 3.29: Vývoj Lorenzova systému pro x0 = (1, 5; 1, 5; 1, 5), r = 25 a kon-
cový £as t = 200.

Obrázek 3.30: Rozprost°ení 10 systém· s po£áte£ními body v okolí bodu x0 =
(1, 5; 1, 5; 1, 5), r = 25.

Dal²í periodické okno se objevuje pro r ∈ (145, 166). P·vodn¥ stabilní syme-

trická periodická orbita, kterou m·ºeme p°i stejném p°ístupu jako u p°edchozího

okna ozna£it [1-1-2-2], se pro r < 154, 4 rozd¥lí na dv¥ stabilní asymetrické peri-

odické orbity popsané [1-1-2-2]. Dal²ím sniºováním hodnoty parametru r dochází

ke stejnému jevu, jako u p°edchozího okna.

Poslední zdvojující okno pozorujeme pro r > 214, 364. Symetrickou stabilní

orbitu zde m·ºeme popsat jako [1-2]. Toto okno je podobné p°edchozím, jen s

tím rozdílem, ºe pro r > 313 p°etrvává nejniº²í periodická orbita, a s rostoucím

r se neobjevuje intermitentní chaos. [7] Orbity pro takto vysoká r si m·ºeme

prohlédnout na obrázku 3.34.
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Obrázek 3.31: Citlivost Lorenzova systému na po£áte£ní podmínky, r = 50

Obrázek 3.32: Limitní cykly Lorenzova systému pro r = 100 a r = 99, 535.
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Obrázek 3.33: Intermitentní chaos v Lorenzove systému, r = 100, 918

Obrázek 3.34: Periodické orbity pro r = 150 a pro r = 400.
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3.3.3 Bifurka£ní diagram Lorenzova systému

Vytvo°ení bifurka£ního diagramu Lorenzova systému je zna£n¥ náro£n¥j²í, neº

vytvo°ení bifurka£ních diagram· p°edchozích systém·. Je to dáno p°edev²ím vy-

sokou £asovou náro£ností výpo£tu soustavy diferenciálních rovnic. Dále také zá-

vislostí výsledného obrázku na velkém po£tu parametr·, které souvisejí s výpo£ty

rovnic, ale také se zpracováním dat do diagramu a s p°evodem matice na obrázek.

Najít vhodnou kombinaci parametr· tak m·ºe být zna£n¥ zdlouhavé.

Na obrázku 3.35 je zobrazen bifurka£ní diagram Lorenzova systému pro hod-

noty parametru r ∈ 〈0, 500〉. Detailn¥j²í pohled poskytuje obrázek 3.38, který

zobrazuje bifurka£ní diagram pro hodnoty parametru r ∈ 〈0, 250〉. Názorn¥ zde

vidíme vý²e popsané vlastnosti Lorenzova systému. Pozorujeme p°echod od pev-

ných bod· ke spirálním pevným bod·m, který se zde projevuje roz²í°ením stop

v diagramu, a dále p°echod k chaosu. Vidíme také periodická okna a zdvojování

period na jejich dolním okraji. N¥které dal²í detaily bifurka£ního diagramu si

m·ºeme prohlédnout na obrázku 3.36 a na obrázku 3.37.

Obrázek 3.35: Bifurka£ní diagram Lorenzova systému, r ∈ 〈0, 500〉
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Obrázek 3.36: Bifurka£ní diagram Hénonovy mapy, r ∈ 〈31.750; 100〉

Obrázek 3.37: Bifurka£ní diagram Lorenzova systému, r ∈ 〈100, 250〉
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Obrázek 3.38: Bifurka£ní diagram Lorenzova systému, r ∈ 〈0, 250〉
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Kapitola 4

Záv¥r

V této práci jsme se zam¥°ili na numerické experimenty v oblasti chaotických

dynamických systém·. V kapitole 3.1 jsme prostudovali chování logistické rov-

nice popisující vývoj ur£ité populace. Zkoumáním závislosti vývoje populace na

parametru r logistické rovnice a na po£áte£ním stavu jsme ilustrovali p°echod

deterministického systému k chaosu. Ukázali jsme si atraktory typu pevný bod,

periodické atraktory a chaotické atraktory. Vývoj populace jsme zobrazili pomocí

£asových °ad a Lameyrova schodi²t¥. Celkový pohled na chování daného systému

v závislosti na parametru r nám poskytnul bifurka£ní diagram a Lyapunov·v ex-

ponent. U bifurka£ního diagramu jsme si v²imli n¥kterých zajímavých vlatností,

jako je nehomogenita, existence periodických oken a sob¥podobnost.

V kapitole 3.2 jsme de�novali Hénonovu mapu a prozkoumali její atraktor a

bifurka£ní diagram.

V kapitole 3.3 jsme se pak zam¥°ili na slavný Lorenz·v systém. Objevili jsme

n¥které dal²í typy atraktor·, jako jsou spirální pevné body, £i limitní cykly. V²imli

jsme si také zajímavého jevu, který se nazývá intermitentní chaos a r·zných druh·

p°echod· mezi chaotickými a periodickými oblastmi. Ukázali jsme si téº vysokou

citlivost Lorenzova systému na po£áte£ní podmínky. V záv¥ru jsme ukázali bifur-

ka£ní diagram Lorenzova systému v£etn¥ n¥kterých jeho detail·.

K výpo£t·m jsme pouºili prost°edí MATLAB a k zobrazení graf· program

GNUPLOT. MATLAB se zde ukázal jako velice schopný nástroj pro náro£n¥j²í

výpo£ty. Výpo£etn¥ nejnáro£n¥j²í je vytvo°ení bifurka£ního diagramu Lorenzova

systému. MATLAB prokázal, ºe ani takovéto výpo£ty, které na osobním po£íta£i

trvají n¥kolik hodin, mu ne£iní problémy.
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P°íloha A

Obsah CD

Soubor �BAKALÁ�SKÁ PRÁCE - Luká² Lejdar - Modelování chaotických systém·

pomocí vývojového prost°edí MATLAB.pdf� Elektronická verze této práce.

Sloºka �MATLAB�

Podsloºka �logistic�

� Programy pro výpo£et a vykreslení logistické rovnice, Lameyrova schodi²t¥,

Lyapunovova exponentu a bifurka£ního diagramu logistické rovnice.

� Výstupní datové a obrázkové soubory.

Podsloºka �henon�

� Programy pro výpo£et a zobrazení atraktoru Hénonovy mapy a bifurka£ního

diagramu Hénonovy mapy.

� Výstupní datové a obrázkové soubory

Podsloºka �lorenz�

� Programy pro výpo£et a zobrazení atraktoru Lorenzova systému a bifurka£-

ního diagramu Lorenzova systému.

� Výstupní datové a obrázkové soubory.

Podsloºka �gnuplot�

� Soubory programu GNUPLOT.
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P°íloha B

Popis program·

Logistická rovnice

� �plot.m�

� program pro vykreslení £asové °ady a Lameyrova schodi²t¥ logistické

mapy

� vyºaduje �data_rada.m� a �logistic.m�

� vypo£tená data uloºí do adresá°· .\output\data\time a .\output\data\iter

� výsledné obrázky uloºí do adresá°· .\output\pict\time a .\output\pict\iter

� poslední výsledky jsou také v souborech time.txt, time.png, iter.txt

a iter.png

� �bifurcation.m�

� program pro vytvo°ení bifurka£ního diagramu logistické rovnice

� vyºaduje �logistic.m�

� vypo£tená data uloºí do adresá°· .\output\data\bif

� výsledné obrázky uloºí do adresá°· .\output\pict\bif

� poslední výsledky jsou také v souborech bif.txt a bif.png

� �lyap.m�

� program pro výpo£et Lyapunovova exponentu logistické rovnice

� vyºaduje �logistic.m�

� vypo£tená data uloºí do adresá°· .\output\data\lyap

� výsledné obrázky uloºí do adresá°· .\output\pict\lyap

� poslední výsledky jsou také v souborech lyap.txt a lyap.png
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Hénonova mapa

� �plot.m�

� program pro vykreslení atraktoru Hénonovy mapy

� vyºaduje �henon.m�

� vypo£tená data uloºí do adresá°· .\output\data\time

� výsledné obrázky uloºí do adresá°· .\output\pict\time

� poslední výsledky jsou také v souborech henon.txt a henon.png

� �bifurcation.m�

� program pro vytvo°ení bifurka£ního diagramu Hénonovy mapy

� vyºaduje �henon.m�

� vypo£tená data uloºí do adresá°· .\output\data\bif

� výsledné obrázky uloºí do adresá°· .\output\pict\bif

� poslední výsledky jsou také v souborech bif.txt a bif.png

Lorenz·v systém

� �plot.m�

� program pro vykreslení atraktoru Lorenzova systému

� vyºaduje �lorenz.m�

� vypo£tená data uloºí do adresá°· .\output\data\time

� výsledné obrázky uloºí do adresá°· .\output\pict\time

� poslední výsledky jsou také v souborech lorenz.txt a lorenz.png

� �bifurcation.m�

� program pro vytvo°ení bifurka£ního diagramu Lorenzova systému

� vyºaduje �lorenz.m�

� vypo£tená data uloºí do adresá°· .\output\data\bif

� výsledné obrázky uloºí do adresá°· .\output\pict\bif

� poslední výsledky jsou také v souborech bif.txt a bif.png
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Detailní popis konkrétních °e²ení je v komentá°ích jednotlivých program·. Nyní

se zam¥°íme jen na n¥kolik obecných pravidel.

Ke správné práci program· je pot°eba program GNUPLOT v pat°i£ném ad-

resá°i a práva k zápisu na disk, na kterém se programy nachází. Je tedy pot°eba

v²e zkopírovat z CD na lokální disk. Ve²keré programy pouºívají tzv. log, které

pak pouºívají k �na²eptávání� naposledy pouºitých hodnot parametr·. Bifurka£ní

diagram vzniká následujícím postupem:

a) pro v²echny hodnoty parametr· se vypo£tou pot°ebná data

b) vytvo°í se nulová matice se stejnými rozm¥ry, jako má mít výsledný obrázek

c) pro kaºdou hodnotu parametru se projde ur£itý po£et hodnot na konci £asové

°ady

d) zjistí se, do které �bu¬ky� matice daná hodnota pat°í

e) zvý²í se hodnota v této bu¬ce o ur£itou konstantu

f) následn¥ se matice p°evede na obrázek a uloºí.

P°íkazy pro program GNUPLOT, který se zde vyuºívá pro vytvo°ení graf·, se

ukládají do skript·. M·ºeme je tedy pouºít, pokud chceme rychle znovu zobrazit

práv¥ vypo£tená data, pop°ípad¥ pokud chceme v zobrazení provést n¥jaké drobné

zm¥ny.
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