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1. Logisztikus leképezés bifurkációs diagramja

A logisztikus leképezés egy tipikus példája annak, hogy egy egészen egyszerű nem-
lineáris egyenlet viselkedhet komplexen és kaotikusan. A leképezés a következő:

xi+1 = rxi(1− xi)

Az egyenletben r a kontroll paraméter, amelynek függvényében a rendszer különböző
aszimptotikus viselkedéseket mutat. Ezt a függést a bifurkációs diagrammal szokták
vizsgálni. Hogy létrehozzam, futtattam a logisztikus leképezést különböző kezdeti és
r értékek mellett a következő kóddal

for j in range(maxj):#j goes over different r values
r=r+0.0001
x[0]=numpy.random.random()
for i in range(n): #i is time

x[i+1]=r*x[i]*(1-x[i])
state[j][i]=x[i]

Az ı́gy kapott ’state’ mátrix alább látható. Ennek egy kellően magasan vett v́ızszintes
metszete adja a bifurkációs diagramot.

A fenti ábrának egy metszetét véve
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2. Lorenz rendszer dimenziója

2.1. Lorenz rendszer

A Lorenz rendszert a következő differenciálegyenlet-rendszerrel definiáljuk

x′(t) = −σ(x(t)− y(t))

y′(t) = x(t)(−z(t)) + rx(t)− y(t)

z′(t) = x(t)y(t)− z(t)

Ezeket numerikusan megoldva a standard paraméter értékekkel és a megoldást ábrázolva
r = 28 mellett (kaotikus tartomány):
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1. ábra.

A rendszer fázistérbeli trajektóriája úgy tűnhet mintha két összeolvasztott 2D ko-
rongból állna, azonban finomabb felbontás esetén észrevehető hogy a vonalak különöző
śıkokban haladnak.

2.2. Dimenzió számı́tása

Az feladatkíırás szerint a Hausdorff dimenzió-t kellett volna kiszámı́tani, amelynek
defińıciója

dimH(S) := inf{d ≥ 0 : Cd
H(S) = 0}.

ahol

Cd
H(S) := inf

{∑
i

rdi : ∃ lefedése S-nek ri > 0 sugarú gömbökkel
}
.

Azonban ezt algoritmizálni nagyon nem triviális, mivel a defińıció szerint az összes
lehetséges lefedésből a legkisebbet kell felhasználni. Szerencsére többféle hasonló di-
menzió létezik, amelyek nagoyn speciális esetektől eltekintve ugyan azt az eredményt
adják. Ilyen a numerikusan könnyebben kezelhető Minkowski-Bouligand dimenzió,
amelynél kockákkal fedjük le az adott halmazt, majd a kockák méretével a 0-hoz
tarva képezzük a következő mennyiséget (amely a dimenzió lesz)

dimMB(S) := lim
ε→0

(
ln(N(ε))

ln(1/ε)

)
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ahol N(ε) az olyan kockák száma amelyek tartalmazzák S legalább egy pontját, ε
pedig a kocka oldalhossza.

A limes numerikus közeĺıtésénél több oknál fogva vigyázni kell. A fraktált, azaz
S halmaz pontjait egy numerikus differenciálegyenlet megoldásaként kapjuk, azaz
véges számú ponttal próbáljuk közeĺıteni a fázistérbeli trajektóriát. Itt probléma
lehet a nem megfelelő időbeli lépésköz, illetve az is, ha nem futtatjuk elég ideig a
rendszert. Előbbinél az lehet a probléma, hogy ha a dobozok méretét elég sokáig
csökkentjük, egy adott oldalhossz után már mindig csak egy pont lesz egy kockában,
ı́gy N(ε) innentől kezdve nem változik ε függvényében, tehát a dimenzió tart 0-hoz.
Ha nem használunk elég iterációt a differenciálegyenlet rendszer megoldásakor, akkor
pedig nem fog teljesülni az hogy vannak olyan pontok amelyekhez tetszőlegesen közel
húzódik trajektória, enélkül pedig a trajektória 1 dimenziós objektum lenne.

Nehézség volt az is, hogy a kellően nagymennyiségű doboz betöltöttségének tárolására
szolgáló (3 indexes) mátrix már viszonylag nagy oldalhosszak esetén is betölti a ren-
delkezésre álló memóriát, ı́gy valamilyen sparse matrix reprezentációt kell alkalmaz-
nunk. Erre a következő módszert találtuk ki. Mivel tudjuk hogy a mátrix elemei
csak 0-k és 1-esek lehetnek, illetve hogy 1-esből jóval kevesebb van, ı́gy érdemes csak
az 1-es elemek indexeit eltárolni. Figyelni kell arra, hogy egy index ne szerepeljen
többször, mert az 1-esek összegzésénél ez gond lenne, emiatt az indexeket halmazként
tároltam.

filled_boxes=set([])
filled_boxes.add(str(x)+"."+str(y)+"."+str(z))

Egy ilyen mátrix a következő módon néz ki
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out: set([’1.1.1’, ’1.1.0’, ’0.0.1’, ’1.0.1’,
’1.2.0’, ’1.2.1’, ’0.1.0’, ’0.1.1’, ’0.0.0’])

Ezzel a módszerrel több milliárd kockáig el tudtunk menni, mivel csak a betöltött
dobozok használnak memóriát.

További probléma, hogy a rendszer trajektóriája analitikusan egy folytonos görbe,
de a megoldáskor csak a görbe által érintett pontokat kapunk. Ez addig nem gond
amı́g elég sűrűn vanank a pontok ahhoz, hogy két szomszédos pont között a rendszer
állapota ne ugorjon át dobozokat, azaz két szomszédos pont közti távolság ∆s < ε.
Ellenkező esetben valahogyan interpolálnunk kellene a pontok között, ami szintén
számı́tásintenźıv lenne, ı́gy inkább arra figyeltem hogy az előbbi egyenlőtlenség bőven
teljesüljön.

2.2.1. Módszer ellenőrzése Sierpinski fraktálon

Mivel a Lorenz rendszer dimenziója nagyon érzékenynek tűnt a numerikus körülményekre,
megpróbáltam más rendszeren ellenőrizni hogy a dimenzió számı́tó box counting algo-
ritmust jól implementáltam-e. Ehhez legeneráltam egy sierpinski háromszög fraktált
a következő kóddal, 500000 iterációval

def direction():
rnd=numpy.random.random()
if 0<rnd<1/3.0:

return numpy.array([0,0])
if 1/3.0<=rnd<2/3.0:

return numpy.array([1,0])
if 2/3.0<=rnd<=1:

return numpy.array([0.5,math.sqrt(3)/2])
for i in range(steps-1):

state[i+1]=(state[i]+direction())/2
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2. ábra. A fenti kóddal generált sierpinski háromszög.

Az ı́gy kapott fraktálon az algoritmust futtatva, majd ábrázolva N(ε)-t log-log skálán
egyenesre illeszkedő pontokat kaptam. Az egyenes meredeksége 1.588 volt, mı́g az
elméleti érték kb 1.585, amiből arra következtettem hogy az algoritmusom megfelelő.

2.2.2. Lorenz rendszer különös attaktorának Minkowski-Bouligand di-
menziójának numerikus becslése

A Lorenz rendszeren való alkalmazáskor azonban problémákba ütköztem. A rend-
szer fázistérben elfoglalt legnagyobb mérete kb 50 egységnyi volt. Amı́g a kockák
mérete nem volt kisebb mint 1, a −log(ε) 7→ log(N) közeĺıtőleg egyenes volt (ennek
a meredeksége a dimenziót adná), ez látható a 3. ábrán. Ezekre a pontokra egye-
nest illesztve a dimenzióra kb 1.86-ot kaptam, ami ugyan nem esik nagyon távol az
irodalomban elfogadott 2.06-os értéktől, azonban a felbontás gyengesége miatt nem
is várhatjuk hogy az attraktor fraktáltermészetét visszaadja, mivel a diszkek ilyen
méretekben kétdimenziósak.1

1The Fractal Dimension of the Lorenz Attractor, McGuiness, Physics Letters, 1983
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3. ábra. log(ε) 7→ log(N) 50-től 1-es dobozméretig

Ha innen a dobozmérettel lefelé indulunk, az előbbi pontok láthatóan nem egyenest
adnak. Egyébként kellően kicsi dobozméretnél ezt is várjuk, itt elértük a fentebb
tárgyalt esetet ahol egy dobozban csak egy pont van.

4. ábra. −log(ε) 7→ log(N) 1-től kb 0.001-es dobozméretig

Ha most a Minkowski-Bouligand dimenzió defińıciójában szereplő tört értékét (azaz
a dimenziót) vizsgáljuk ε függvényében akkor szintén látható hogy az először kon-
vergálni látszó görbe ’lekonyul’.
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5. ábra. ε 7→ ln(N(ε))
ln(1/ε)

A probléma, hogy a lekonyulás jóval hamarabb következik be minthogy indokol-
hatni lehessen a fentebb tárgyalt véges felbontás problémával. Próbáltam a szi-
mulációt 1000000 pontig futtatni 0.005 stepsize-al, ebben az esetben bőven elfogad-
ható2 értékekre illesztve 2.8 körüli dimenziót kaptam. Természetesen lehet megfelelő
levágással úgy görbét illeszteni úgy hogy a dimenzió extrapolált értéke az irodalmi
érték közelébe essen, de nem sikerült meggyőződnöm róla hogy a levágás helyének
ilyen megválasztása indokolt lenne. A dimenzió defińıciója ε→ 0 határértékben igaz
és a konvergencia módját nem ismerem.

2.3. Diszkiusszió (leadás utáni)

Az algoritmust később ellenőriztem egy 3D-ba ágyazott śık pontjaira, itt a várt d w 2
(2.003) értéket kaptam az egyenesillesztésből, ez méginkább megerőśıtett abban hogy
a box-counting implementációm helyesen működik.

2Az elfogadhatóságot úgy definiáltam hogy még legalább 5 pont legyen egy kockában. Az ı́gy is
problémalehetőség, hogy az attraktor fraktáltermészete miatt szükségszerű hogy minden ponthoz
tetszőlegesen közel újra elhaladjon a trajektória, ı́gy két közeli pont nem feltétlenül egymás után
következik. Igyekeztem figyelni a kezdeti értékek megválasztásánál arra hogy ezt figyelembe véve
is teljesüljön a ∆s < ε feltétel.
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Ezután a téma irodalmát átnézve arra jutottam, hogy az irodalmi d = 2.06 ± 1
értéket box-counting szimulációval nem támasztották alá, a tipikusan hivatkozott iro-
dalomban3 Lyapunov exponenseken alapuló módszerrel illetve, korrelációs dimenzió
számı́tásával lett meghatározva. A MB módszerrel tett ḱısérletben4 rengeteg ext-
rapoláció van, és még ı́gy is d ' 1.98-as értéket ad. A nehézségek oka a loga-
ritmusos konvergencia epszlionnal, amelyet szinte minden a témáról szóló cikkben
emĺıtenek5, illetve külön cikk szól a módszer használhatatlanságáról különös att-
raktorok dimenziójának becslésére: Impracticality of a box-counting algorithm for
calculating the dimensionality of strange attractors .6 Ezek alapján azt gondolom
hogy az eredményeim az irodalom álláspontjának megfelelőek.

3MEASURING THE STRANGENESS OF STRANGE ATTRACTORS, Peter Grassberger,
1983

4The Fractal Dimension of the Lorenz Attractor, McGuiness, Physics Letters, 1983
5Dimension of Strange Attractors, David A Russel 1980
6Impracticality of a box-counting algorithm for calculating the dimensionality of strange attrac-

tors, Greenside et al., 1982, Phys. Rev. A
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