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POVZETEK: 
Seminar predstavlja metode za odkrivanje kaosa v dinamičnih sistemih. V splošnem 
matematični modeli ne odražajo v celoti kompleksnih realnih sistemov, zato za ugotavljanje 
kaotičnosti sistemov v naravi uporabljamo analizo časovnih vrst, ki omogoča rekonstrukcijo 
atraktorja na podlagi eksperimentalno dobljenih podatkov realnega sistema. Kaos v 
rekonstruiranem atraktorju prepoznamo z izračunom maksimalnega Lyapunovega eksponenta. 
Kot primer opišemo dva tipična kaotična sistema v naravi: vremensko dogajanje in bitje 
zdravega človeškega srca. 
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1 Uvod 
 
Že od nekdaj so fiziki raziskovali zakone narave, vendar pa kljub temu vemo zelo malo o 
neredu, ki ga srečamo v naravi. Ta nered – kaos srečamo skoraj povsod. Kaotično obnašanje 
opazimo v gibanju ozračja – vreme, v gibanju viharnega morja, v kolebanju bioloških 
populacij in v bitju srca. Kaos je viden tudi v ostalih vsakodnevnih pojavih: v dviganju 
cigaretnega dima, ki razpade v divje vrtince, v plapolanju zastave v vetru, v letu letala, v 
gibanju gruč avtomobilov na cestah in še bi lahko naštevali. Razcvet študija kaosa se je pričel 
z razvojem zmogljivih računalnikov, ki omogočajo numerično reševanje nelinearnih 
diferencialnih enačb, ki običajno nimajo analitičnih rešitev [1]. 
 
Z razvojem sistemov in deloma kaotičnega obnašanja sistemov poskušajo ekonomisti 
napovedati gibanje cen delnic, ekologi skušajo napovedati naraščanje in padanje populacij 
rastlinskih in živalskih vrst, fiziologi skušajo odkriti povezljivost med kaosom in nenadno 
odpovedjo človeškega srca. To zvezo so tudi odkrili in ugotovili [2], da kaotično obnašanje 
srca pada v primeru srčne bolezni.  
 
Kaos izhaja iz determinističnega sistema, kar pomeni, da je ta sistem določen s konstantnimi 
parametri in na njegov nastanek ne moramo vplivati z naključno izbiro le-teh. Zavedati se 
moramo, da pri kaotičnih sistemih dobimo velike razlike med končnimi stanji, čeprav smo 
imeli zelo podobne začetne pogoje. Prav zaradi te lastnosti moramo biti pri napovedih 
končnih rezultatov zelo previdni, saj so lahko končni rezultati zelo različni, čeprav na začetku 
naredimo zelo majhno napako.  
  
V seminarju bomo obravnavali kaotične fizikalne sisteme. V 2. poglavju bomo spoznali tipe 
atraktorjev in njihove značilnosti, ter pogledali, kako prepoznati kaotične atraktorje z 
izračunom maksimalnega Lyapunovega eksponenta. Realne sisteme velikokrat modeliramo z 
matematičnimi modeli. Matematični modeli ne morejo upoštevati vseh podrobnosti 
kompleksnega sistema, tako da so v splošnem le približki realnih sistemov. Zaradi tega 
kaotičnega obnašanja v kompleksnem sistemu ne moremo z zagotovostjo potrditi, tudi če smo 
kaos našli v matematičnem modelu. Temu problemu se izognemo tako, da vzamemo 
eksperimentalne meritve kompleksnega sistema in jih obdelamo z metodo analize časovnih 
vrst. Na ta način se vsi dobljeni rezultati navezujejo neposredno na realni sistem in ne na 
njegov matematični model. Analiza časovnih vrst nam omogoča rekonstrukcijo atraktorja na 
podlagi poznavanja vrednosti ene same časovno odvisne spremenljivke, kar bomo spoznali v 
3. poglavju. Na koncu, v 4. poglavju, si bomo ogledali še primer s katerim so se ukvarjali pred 
nekaj leti in kjer so zgoraj naštete metode uporabljali. To je kaotično bitje zdravega 
človeškega srca.  
 

2 Dinamični sistemi in kaos 
 
V svetu, ki nas obdaja, je veliko časovno odvisnih pojavov. Marsikdo se nikoli v življenju ne 
vpraša: Ali je možno, da sta dva oblaka enaka? Se pojavljajo ob dvigovanju dima enaki dimni 
vrtinci? Je bilo kdaj vreme enako kot danes?  Ali srce res bije periodično? Če se zazremo v 
naravo, si lahko zastavimo še veliko takšnih vprašanj, na katere pa odgovori niso tako 
enostavni. Da bomo lahko na takšna in podobna vprašanja odgovorili, si najprej poglejmo, kaj 
sploh dinamični sistemi so in kakšno je kaotično obnašanje. 
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2.1 Dinamični sistemi 
 
Dinamični sistem je matematičen opis sistema s časovno odvisnimi spremenljivkami. Splošno 
lahko n-dimenzionalen sistem opišemo s sistemom n-navadnih diferencialnih enačb 1. reda: 
 
 

,   

 
 
 

(1) 

 
kjer so r1(t), r2(t),..., rn(t) iskane funkcije časa, F1, F2,…, Fn znane funkcije časa. Enačbo (1) 
lahko zapišemo v vektorski obliki 
 
  (2) 
 
pri tem pika nad r označuje odvod po času. 
 
Zelo pomembno je razlikovanje med linearnimi in nelinearnimi dinamičnimi sistemi. V 
kolikor so funkcije F1, F2, … Fn linearne, govorimo o linearnih dinamičnih sistemih in o 
nelinearnih, kadar so funkcije nelinearne. V splošnem so linearne diferencialne enačbe 
analitično rešljive, saj zanje velja načelo superpozicije. Pri tem načelu lahko sistem linearnih 
diferencialnih enačb razdelimo na manjše dele, tako je linearni sistem natančno enak vsoti 
svojih delov. Večina sistemov v naravi je nelinearnih. Za nelinearne diferencialne enačbe 
načelo superpozicije odpove, zato so te le redko analitično rešljive.  
 
Rešitve dinamičnih sistemov predstavimo v faznem prostoru. Fazni prostor je prostor, 
katerega koordinate so spremenljivke sistema. Ta prostor nam prikaže, kako se ena 
spremenljivka dinamičnega sistema spreminja v odvisnosti od druge, tako imamo za 
n-dimenzionalen dinamičen sistem n-dimenzionalen fazni prostor. Krivulji v tem prostoru 
pravimo trajektorija. 
 

2.2 Atraktorji in njihove lastnosti 
 
Za atraktorje je značilno, da trajektorije ostanejo vselej znotraj omejenega območja, ki imajo 
najrazličnejše oblike. Trajektorija se torej vedno ujame v isto omejeno območje, ne glede na 
to, kje v faznem prostoru se prične. Lahko bi rekli, da to območje privlači trajektorije z 
določenimi začetnimi pogoji. Tako lahko za atraktor rečemo naslednje:  
 
1. Atraktor je zaprto območje. Vsaka trajektorija , ki se začne v atraktorju, ostane tam za 
vse čase, tudi ko gre . 
 

),,...,(

  

),,...,(

),,...,(

21

212
2

211
1

trrrF
dt
dr

trrrF
dt
dr

trrrF
dt
dr

nn
n

n

n

=

=

=

!

),(rFr !!"! =

)(tr!

¥®t



  5 

2. Atraktor privlači odprto območje ali množico trajektorij z določenimi začetnimi pogoji. Če 
trajektorija  izpolnjuje množico začetnih pogojev, gre razdalja med atraktorjem in 
trajektorijo  proti nič, ko gre . 
 
3. Atraktor je vedno minimalen, kar pomeni, da nima podmnožic. Znotraj obstoječega 
atraktorja ne obstaja manjše območje z enakimi lastnostmi, kot jih ima atraktor. 
 
Nujen pogoj za obstoj atraktorja je disipativnost sistema. Za disipativne sisteme je značilno, 
da se volumen faznega prostora V v času zmanjšuje. Velja sledeča enačba 
 
 , (3) 

 
kjer je  divergenca dinamičnega sistema opisanega z enačbo (2), V0 pa začetni 
volumen faznega prostora. Vidimo, da mora biti divergenca dinamičnega sistema 

<< 0, če želimo govoriti o močno disipativnem dinamičnem sistemu. Disipativnost 
lahko razumemo tudi kot izgubljanje energije sistema. 
 
Poznamo več vrst atraktorjev, navadne in bolj zapletene, ki jim pravimo tudi kaotični 
atraktorji. Najenostavnejši primer atraktorja je točkasti atraktor, za katerega poznamo več 
primerov. Eden je tako imenovani stabilni vozel (slika 1a), drugi pa stabilno gorišče, kjer se 
spirala zvija v točko (slika 1b). V primeru, da se sistem ujame v nek krožni tir z eno osnovno 
frekvenco in tam ostane, tudi ko gre , govorimo o limitnem ciklu (slika 2). Limitni 
cikel lahko ima tudi zapletenejšo obliko. Kadar pa je gibanje po atraktorju določeno z dvema 
osnovnima frekvencama govorimo o torusu, takšen atraktor ima obliko zračnice. Tu se 
srečamo tudi s kvaziperiodičnostjo, saj imamo dve osnovni frekvenci, pri tem pa velja 
ω1 / ω2 = iracionalno število. 
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Slika 1: Točkast atraktor: a) vozel; b) stabilno gorišče. 
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Vse zgoraj predstavljene atraktorje uvrščamo med navadne atraktorje. Poznamo pa še 
kaotične atraktorje. Zanje je značilno, da morajo zadoščati lastnostim atraktorja in izpolnjevati 
še dodatne pogoje. Eden od teh pogojev je, da se razdalja med sosednjima trajektorijema 
eksponentno povečuje. Prav zaradi te eksponentne odvisnosti sistem zelo hitro izgubi spomin 
na začetne vrednosti [3]. 
 
Kaotični atraktorji izhajajo iz kaotičnih sistemov. Kakšne so značilnosti kaotičnih sistemov in 
kaj je kaos, bomo spoznali v naslednjem poglavju. 
 

2.3 Kaos 
 
Kaos je neperiodično, neskončno dolgo trajajoče gibanje, ki izhaja iz determinističnega 
sistema. Neperiodično in neskončno dolgo trajajoče gibanje je tisto, ki se ne ustali v 
stacionarni točki, niti se ne ujame v limitni cikel ali kakšno drugo kvaziperiodično gibanje, 
tudi ko je . 
 
Deterministični sitem je tisti, ki je natančno določen z danimi konstantnimi parametri. Zelo 
pomembno je, da kaos izhaja iz determinističnega sistema, saj to pomeni, da na njegov 
nastanek ne moremo vplivati z naključno izbiro zunanjih parametrov, ampak je to posledica 
nelinearnosti sistema. 
 
Eden prvih, ki se je ukvarjal in preučeval kaos, je bil Edvard Lorenz, ki je želel razkriti, zakaj 
je vreme tako nepredvidljivo. Opisal ga je z zelo preprostim sistemom nelinearnih, 
avtonomnih, navadnih diferencialnih enačb 1. reda 
 
 , (4) 

 , (5) 

 , (6) 

 
kjer so r, b, Q > 0 parametri, ki vplivajo na obnašanje trajektorij v faznem prostoru. Q je tako 
imenovano Prandlovo število, ki je sorazmerno s kinematično viskoznostjo zraka, r je zunanji 
kontrolni parameter, ki je sorazmeren s temperaturno razliko med zgornjim in spodnjim 
delom konvekcijske celice, b pa je parameter, ki pove, kako je konvekcijska celica sploščena. 
Lorenz je ugotovil, da ta sistem avtonomnih, navadnih, nelinearnih diferencialnih enačb 1. 
reda (enačbe (4)-(6)), vsebuje zelo čudno in bogato dinamiko, ki je močno odvisna od 
parametra r. Ugotovil je tudi, da se rešitve tega sistema skoraj nikoli ne ustalijo v ravnovesju, 
ali se kako drugače ujamejo v periodično gibanje, temveč oscilirajo povsem neperiodično in 
nepredvidljivo (slika 3) [4]. V primeru, da je ta sistem  simuliral z zelo podobnimi začetnimi 
pogoji, je dobil za končno stanje povsem drugačne rezultate. Prav zaradi teh drastičnih 
končnih razlik, pri podobnih začetnih pogojih, je nemogoče napovedati vreme daleč v naprej. 
To si lahko razlagamo tako: če pri merjenju trenutnega stanja atmosfere naredimo majhno 
napako, se bo ta po preteku kratkega časa zelo povečala. Lastnosti, ki smo jih omenili v 
poglavju 2.2, so ključne za prepoznavanje kaosa v dinamičnih sistemih.  
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2.4 Prepoznavanje kaotičnih atraktorjev z maksimalnim 
Lyapunovim eksponentom 

 
Za vse atraktorje je značilno, da asimptotsko privlačijo množico trajektorij z določenimi 
začetnimi pogoji. Kaotični atraktorji imajo še dodatno lastnost, da se v začetku bližnje 
trajektorije s časom oddaljujejo eksponentno hitro. Vzamimo referenčno trajektorijo  in 
njeno sosednjo trajektorijo , ki je ob začetnem času t0 od nje odmaknjena za , tako 
da velja  (slika 4) ter si poglejmo, kako je z odmikom , ko gre . 
Funkcijo  razvijemo v Taylorjevo vrsto okoli  do linearnega člena. Upoštevajmo 
enačbo (2), uvidimo, da je to sistem navadnih diferencialnih enačb 1. reda funkcije časa in 
dobimo naslednjo enačbo 
 
 

, 
 

(7) 

 
ki podaja časovno odvisnost odmika med dvema trajektorijama. Lyapunov eksponent lahko 
definiramo s pomočjo srednje eksponentne divergence oziroma konvergence sosednjih 
trajektorij , ko gre . In če sedaj izrazimo eksponent, 
dobimo  
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Slika 3: Atraktor Lorenzovega sistema [4] za vrednosti parametrov r = 28, b = 8/3 in Q = 10 
ter začetnimi vrednostmi x(0) = 0,9,  y(0) = 1 in  z(0) = 0,9. 
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. 

 
(8) 

 
 
Pri tem lahko indeks  izpustimo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyapunovi eksponenti se med seboj razlikujejo po velikosti, zato jih navadno razvrstimo od 
največjega l1, do najmanjšega ln. Za kaotične sisteme je značilno, da je maksimalni 
Lyapunov eksponent l1>0.  
 

3 Analiza časovnih vrst 
 
Pri dokazovanju kaosa nimamo vedno vrednosti vseh spremenljivk. Pri proučevanju sistemov 
pa lahko največkrat izmerimo časovno odvisnost ene spremenljivke, čeprav je v resnici sistem 
odvisen od večih spremenljivk. Takšen primer je recimo merjenje srčnega utripa z EKG-jem, 
kjer dobimo samo podatke o električni aktivnosti srca. Na srčni utrip pa vpliva veliko število 
spremenljivk. Naštejmo samo nekatere: napetost na srcu, pretok krvi po žilah, čas relaksacije 
mišice po utripu, prenos električnih impulzov, tukaj so še nato različni fizični dejavniki, stres. 
Sedaj pa se vprašamo, kako naj celotni sistem opišemo s časovno vrsto ene same 
spremenljivke. Naloga, pred katero smo postavljeni, ni lahka, vendar je rešljiva. Problema se 
lotimo z analizo časovnih vrst. 
 
Metoda analize časovnih vrst omogoča rekonstrukcijo celotnega atraktorja na podlagi ene 
same časovno odvisne spremenljivke oziroma ene same časovne vrste. Preden pa se 
posvetimo ideji analize časovnih vrst, se vprašajmo, zakaj sploh hočemo rekonstruirati 
atraktor? V poglavju 2.2 smo predstavili nekaj tipov atraktorjev in omenili tudi pogoje, kdaj je 
atraktor kaotičen. Prav zato, ker vemo, kakšni so atraktorji, ki izhajajo iz kaotičnih sistemov, 
hočemo atraktorje rekonstruirati, kar pa naredimo z analizo časovnih vrst.  
 
Rekonstruirati hočemo n-dimenzionalen prostor s časovno vrsto ene same spremenljivke.  
Atraktor rekonstruiramo na osnovi vektorskega zaporedja časovne vrste : 
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kjer je  vektorsko zaporedje, ki podaja rekonstruiran atraktor, xi predstavlja vrednost 
merjene spremenljivke ob času i, n je dimenzija in t je časovni korak. Pri dovolj velikem n 
dobimo sliko, ki je enaka originalnemu sistemu, kot če bi opazovali vse spremenljivke. 
Skrivnost rekonstrukcije celotnega sistema na osnovi časovne vrste ene spremenljivke je v 
tem, da so spremenljivke v nelinearnih dinamičnih sistemih med seboj povezane, sprememba 
ene spremenljivke vpliva na vse ostale. Tako je v izmerjeni točki xi skrita kombinacija vseh 
ostalih spremenljivk sistema, v spremenljivki xi+t pa kombinacija vseh spremenljivk v času t. 
Na enak način lahko določimo n-to spremenljivko sistema, ki je xi+(n-1)t. Za pravilno 
rekonstrukcijo atraktorja morata spremenljivki n in t  izpolnjevati določene pogoje. 
Spremenljivka n mora biti dovolj velika, medtem ko za t  mora veljati naslednje: 1) Biti mora 
dovolj velik, da se vrednosti spremenljivke x, ki smo ju izmerili ob času i in ob i+t  
razlikujeta, saj le tako dobimo dovolj informacij o vplivu ostalih spremenljivk. 2) Ne sme biti 
večji od časa, v katerem sistem izgubi spomin na začetne vrednosti, kar se pri kaotičnih 
sistemih zgodi zelo hitro. 
 
Ko določimo t in n lahko rekonstruiramo celotni atraktor. Ta rekonstruiran atraktor je enak 
atraktorju, ki bi ga dobili, če bi poznali vrednosti vseh časovno odvisnih spremenljivk. Po 
rekonstrukciji je pomembno, da ugotovimo ali atraktor pripada determinističnemu ali 
stohastičnemu sistemu, katerih atraktorji so na prvi pogled podobni kaotičnim. V primeru 
determinističnega sistema lahko le-tega opišemo s sistemom navadnih diferencialnih enačb, 
tako da je vektorsko polje v prostoru enolično določeno. Fazni prostor razdelimo na enake 
majhne volumne, ki jih prebada trajektorija. Tem delnim volumnom določimo vektorje, ki 
imajo smeri potovanja trajektorije skozi njih. Če trajektorija potuje i-krat skozi nek delni 
volumen, dobimo i baznih vektorjev. Za determinističen sistem velja, da se trajektorija v 
nobenem delčku volumna ne seka, tako da za končen rezultat dobimo vektor z osnovno 
dolžino 1. V primeru stohastičnega sistema se trajektorija seka in takrat za končni rezultat 
dobimo vektor, katerega dolžina je manjša od 1 [5].  
 
Na koncu je še potrebno ugotoviti, ali je rekonstruiran atraktor kaotičen, kar naredimo z 
maksimalnim Lyapunovim eksponentom, ki smo ga preučili v poglavju 2.4. 
 

4 Primer: Bitje srca je kaotično 
 
Omenili smo že precej kaotičnih sistemov. Znanstveniki, ki so se združili iz različnih 
znanstvenih področij matematike, fizike, fiziologije, so odkrili, da se naša glavna mišica, srce, 
obnaša kaotično.  
 
Preučevanju srca se človeštvo posveča že precej časa, vendar so imeli velike težave pri 
zajemanju podatkov. Slednje so odpravili s pomočjo elektrokardiograma (EKG-ja). Zdravniki 
ločijo na desetine različnih nepravilnih srčnih ritmov in lahko odkrijejo tudi vir teh 
nepravilnosti. Zelo težko pa napovedo srčno bolezen še preden se ta razvije do stanja, ko 
pacientu ni več pomoči. Temu problemu se posvečajo znanstveniki v zadnjih letih. 
 
Na bitje srca vpliva veliko dejavnikov: krčenje srčne mišice, njena relaksacija, napetost na 
srcu, viskoznost krvi, njen pretok po žilah, itd. Težava je, kako upoštevati vse te dejavnike, 
kako izmeriti toliko spremenljivk pri enem samem utripu. Temu se lahko izognemo z analizo 
časovnih vrst, ki omogoča rekonstrukcijo celotnega atraktorja na podlagi poznavanja ene 
časovne vrste. Z meritvami EKG-ja, ki so bile opravljene na zdravih in srčno bolnih ljudeh, so 

)(ip!
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dobili časovno odvisnost električne aktivnosti srca iz nje pa so rekonstruirali atraktor. Po 
njegovi rekonstrukciji, z linearno in nelinearno analizo časovnih vrst, so morali ugotoviti ali 
je le-to slika determinističnega ali stohastičnega sistema in ali je v njem prisoten kaos. 
Dokazali so, da  rekonstruirani atraktorji pripadajo kaotičnem sistemu.  
 
Zajemanje podatkov z EKG-jem so opravljali v času počivanja, da bi s tem zmanjšali vpliv 
raznih zunanjih dejavnikov, kot so stres, fizični napor, strah in še bi lahko naštevali. Pri 
vsakemu posamezniku so izmerili 20 000 utripov. Celotni interval so razdelili na 40 enakih 
delov, kar pomeni 500 utripov v enem intervalu, v katerem so preverjali prisotnost kaosa. V 
zanesljivost dobljenih rezultatov so se prepričali tako, da so enak postopek preverjanja 
opravili še na 10-ih intervalih z 2 000 utripi. V obeh primerih so dobili zelo podobne 
rezultate. Kaos so odkrivali z linearno in nelinearno analizo časovnih vrst. V postopke obeh 
analiz časovnih vrst se sedaj ne bomo spuščali. Omenimo le to, da je nelinearna analiza 
časovnih vrst primernejša za odkrivanje kaosa. 
 
Kaotično obnašanje je značilno za zdravo srce, saj je bilo odkrito v vseh zdravih ljudeh, ki 
smo jih označili s H, s skoraj 100% gotovostjo. Na obeh intervalih je prisotnost kaosa skoraj 
identična. Pri bolnikih, ki smo  jih označili s P, pa ta gotovost pade na 80% in celo 20%, kar 
je razvidno s slike 5 [2]. S tem so dokazali, da je kaos prisoten v zdravem srcu, bitje srca pa v 
mnogih primerih srčnih bolezni postaja vse bolj periodično.   
 
Z zgornjimi metodami je moč ugotoviti, ali oseba boleha za srčno boleznijo še preden se ta 
razvije do kritične faze. Razveseljivo je tudi to, da zajemanje podatkov za analizo ni boleče in 
je neškodljivo za pacienta, saj le-to opravimo z EKG-jem.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Slika 5: Odkritje kaosa v srčnem utripu pri zdravih (H) in bolnih (P) ljudeh: 
a) intervali s 500 utripi; b) intervali z 2 000 utripi; levo: diagram za zdrave 
ljudi; desno: diagram za bolne ljudi. Prikazano je tudi, s kakšno verjetnostjo 
odkrivajo kaos z linearno in nelinearno analizo časovnih vrst [2]. 



  11 

5 Zaključek 
 
V seminarju smo spoznali, da lahko kaos najdemo skoraj povsod, če se le malo zamislimo. 
Njegove študije so relativno mlada veda, ki je premostila globoke prepade med posameznimi 
znanstvenimi disciplinami, saj je uporabna tako v fiziki kot tudi biologiji, matematiki, 
medicini, vremenoslovju, ekonomiji,.... Pri preučevanju kaosa ni potrebno, da poznamo 
karakteristiko vseh spremenljivk, s katerimi sistem opišemo. Zadostuje nam časovna 
odvisnost ene same spremenljivke, saj lahko z njo in analizo časovnih vrst rekonstruiramo 
celoten atraktor. Kaotičen atraktor potrdimo z maksimalnim Lyapunovim eksponentom, ki je 
v tem primeru večji od nič. Z opisanimi metodami lahko odkrivamo srčne bolezni, še preden 
se te razvijejo do faze, ko bolniku ni več pomoči. Tudi zajemanje podatkov ni boleče, saj se 
zanje uporabljajo že preverjene metode, pri srcu EKG. Pričakovati je, da bo kaotično 
obnašanje v prihodnosti najdeno še v številnih primerih in da bomo s temi odkritji rešili še 
veliko težav, ki nas pestijo. 
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