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Abstrakt—Článok sa zaoberá vizualizáciou oblastí atraktivity v nelineárnych systémoch. Uvádza 

stručný popis grid techniky, metódy určenej na výpočet oblasti atraktivity. Následne rieši problém s ich 

vykreslením v Matlabe a ponúka stručný návod pre ich vizualizáciu. 
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Drawing the regions of attraction in Matlab 
 

 

Abstract - The article deals with the visualization of regions of attraction in non-linear systems. It provides 

a brief description of grid technique – method designed for calculation the regions of attraction. It then 

solves the problem of their drawing in Matlab and offers a brief guide to their visualization. 
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I. ÚVOD 

S vývojom vedných disciplín sa na konci 18. Storočia objavili tri problémy, ktoré viedli ku vzniku 

pojmu chaotická dynamika: problému troch telies, ergodická hypotéza a nelineárne oscilátory. Tieto 

systémy boli stredobodom štúdia nelineárnych systémov, ktoré viedli k rôznym charakteristikám pre 

tieto systémy ako napr. teórie stability rovnovážnych polôh, Lyapunové exponenty, bifurkačné 

diagramy a pod [1]. Chaos je stále aktuálnou témou a jeho prvky môžeme pozorovať v rôznych 

vedných oboroch ako napr. medicína, biológia, ekonomika a pod.[2]. S výrazným rozvojom 

výpočtovej techniky výskum systémov vyznačujúcich sa chaotickým správaním rýchlo napreduje a 

pre nás to znamená, že je možné využiť grid techniku na vizualizáciu hraničných plôch a ich rezov, 

ktorá nám poskytuje odpoveď na veľkosť a morfológiu oblasti atraktivity. V tejto práci budú 

ilustrované 2D rezy hraničných plôch Chuaovho obvodu, ktorý je schopný produkovať veľké 

množstvo podivných atraktorov. 

II. CHUAOV OBVOD 

S objavom Chuaovho obvodu sa v rámci elektrických obvodov objavil nový, chaotický atraktor [3]. 

Tento fakt viedol k rozsiahlej výskumnej a publikačnej činnosti na tému elektrického obvodu 

znamenalo využitie chaosu napríklad v oblasti hudby, generovania šumu, zabezpečenej komunikácii, 

kryptografie atď.  

http://www.jiee.eu/
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Obr. 1. Naznačenie singularít 0 a P±. Plnou čiarou je znázornená VA charakteristika Chuaovej diódy (2) 

Chuaov obvod ostáva pre výskum chaosu relevantný aj v dnešnej dobe. Na tomto systéme bol 

prvýkrát ilustrovaný skrytý atraktor, ktorý je v súčasnosti populárnou témou v odbore chaosu [4]. 

Tento atraktor bol záujmom autorov v prácach [5] a [6], v ktorých boli skúmané oblasti aktraktivity a 

ich morfológia práve pomocou metódy opísanej v tomto článku. 

Chuaov obvod je autonómnym nelineárnym systémom, ktorý vieme popísať nasledujúcou sústavou 

diferenciálnych rovníc: 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
=  𝛼(𝑦 –  𝑥)–  𝛼f(𝑥),

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑥 –  𝑦 +  𝑧,

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= − (𝛽𝑦 + 𝛾𝑧)

                                                                               (1) 

kde f(x):           

𝑓(𝑥) =  𝑚1𝑥 + 
1

2
(𝑚0 – 𝑚1)(|𝑥 − 1|– |𝑥 + 1|)                                   (2) 

Táto sústava je v bezrozmernom tvare, ktorý je vhodnejší pre simulovanie (riešenie rovníc 

metódami numerickej matematiky, napr. metóda Runge-Kutta 4. rádu) 

Chaotický Chuaov systém sa vyznačuje troma singulárnymi bodmi, ktoré sú znázornené na Obr. 1. 

Spočiatku bol považovaný pre existenciu chaotického atraktora predpoklad, že všetky tri singularity sú 

nestabilné. Tento predpoklad potvrdzoval aj článok samotného prof. Chua [7]. V roku 2010 sa v 

článku [4] ukázal algoritmus na lokalizáciu chaotického atraktora v systému so stabilnou singularitou 

v 0. Keďže existencia tohto atraktora nebola doposiaľ pozorovaná, dostal názov „skrytý atraktor“. 

Parametre pre skrytý atraktor sú: 

 

𝛼 =  8.4562, 𝛽 = 12.0732, 𝛾 =  0.0052, 
𝑚0 = – 0.1764,  𝑚1  = – 1.1468.                                                                  (3) 

 

V tomto systéme sme predpokladali tri atraktory: stabilnú singularitu 0, skrytý atraktor a nekonečno. 

Pri simulovaní systému sme však pozorovali dva navzájom symetrické skryté atraktory a túto 

skutočnosť sme komentovali v článku [6]. Atraktory sú naznačené na Obr. 2. Začiatočné podmienky 

(ZP) pre trajektórie pritiahnuté stabilnou 0 (červená) a nekonečnom (čierna) boli vybrané z Tabuľky II 

v článku [5]. Pre modrý atraktor ZP sú x0= 2.002364; y0=1.507836; z0= -0.714167 a zelený (nepárne 

symetrický s modrým) má ZP  x0= -2.002364; y0= -1.507836; z0=0.714167. 
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Obr. 2. Ilustrácia vybraných trajektórií, kde červenou sú znázornené trajektórie pritiahnuté k stabilnej 0, čiernou trajektórie 

smerujúce do nekonečna a dva skryté atraktory sú znázornené modrou a zelenou 

III. GRID TECHNIKA 

Grid technika bola zrejme prvýkrát použitá v [8] na vypočítanie oblasti atraktivity, kde uviedla 

odpoveď na otázku uvedenú v [9]: Čo oddeľuje chaotický atraktor od stabilného limitného cyklu? 

Takto bola prvýkrát ilustrovaná hraničná plocha Chuaovho obvodu. Táto technika spočíva v rozdelení 

roviny na MxN bodov, ktoré reprezentujú ZP trajektórií v stavovom priestore pre náš systém. 

V podstate takto vytvoríme maticu ZP, kde každá ZP je pritiahnutá v Chuaovom obvode k nejakému 

atraktoru. Preto bol navrhnutý program v jazyku v C s implementovanou metódou Runge-Kutta 4. 

rádu, ktorý bod vypočíta trajektóriu a podľa kontrolných oblastí vie určiť o aký atraktor sa jedná 

a priradiť mu jedinečnú hodnotu reprezentujúcu tento atraktor. Pomocou tejto hodnoty vieme rozlíšiť 

farbu danej ZP a graficky ilustrovať rez hraničnou plochou. 

Kontrolné oblasti musia byť určené jednoznačne a nesmú sa navzájom prekrývať. Ak sa v rámci 

výpočtu trajektórie deteguje určitá kontrolná oblasť, priradí sa daný typ atraktoru, ukončí sa výpočet 

trajektórie a začne sa výpočet pre nasledujúcu ZP. V prácach [5], [6] boli kontrolné oblasti určené 

hranolmi a rezy boli počítané s rozlíšením 500x500 bodov. Pre takéto rezy teda je potrebné vypočítať 

250 000 trajektórií a takýto proces môže byť časovo náročný. Tento problém je vhodné riešiť 

paralelizáciou a článok [10] ukazuje, že pri 8 vláknovom procesore (i7 7700k, 4 jadrá / 8 vlákien) je 

čas potrebný na paralelné vypočítanie rezu takmer 5-krát menší. 

IV. MATLAB 

Výhodou simulácie prostredníctvom programu vytvoreného v jazyku C je jeho rýchlosť a vysoká 

presnosť (pri implementácií adaptívneho kroku). Nevýhodou je však absencia knižnice pre grafické 

rozhranie. Tento nedostatok sa dá nahradiť použitím C++ alebo využitím knižníc tretích strán ako je 

napríklad SDL [11]. 

V našom prípade sme na vykresľovanie trajektórií a rezov využili Matlab. Matlab predstavuje štvrtú 

generáciu programovacieho jazyka a prostredie numerickej analýzy, ktoré je používané inžiniermi a 

vedcami v mnohých oblastiach ako sú napr. spracovanie obrazu a signálov, komunikácia, riadiace 

systémy pre priemysel, inteligentné siete, robotika alebo aj v ekonomike. 

Prostredie Matlabu ponúka niekoľko funkcií na vykreslenie bodov. Najzákladnejšou plot(x,y), ktorý 
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vykreslí spojnice bodov so súradnicami x a y (vektory súradníc), preto sa táto funkcia zvyčajne 

používa na vykreslenie grafov, trajektórií (Obr. 2 plot3 pre vykreslenie v 3D) a pod. Pri vhodnom 

nastavení špecifikácia však vieme vykresliť len body: plot(x, y, '.'). Takto špecifikovaná funkcia plot 

vykreslí body so súradnicami x a y s prednastavenou veľkosťou a farbou bodu, kde veľkosť zvykne 

byť 6 a farba modrá. Tieto prednastavené hodnoty je možné meniť alebo v rámci funkcie definovať. 

Nevýhodou tejto funkcie je však to, že vie vykresliť body len v jednej farbe a preto by bolo pri využití 

tejto funkcie na vykreslenie oblastí atraktivity potrebné vykresľovať body rozličnej farby samostatne. 

Elegantnejšie riešene nám ponúka funkcia scatter(x,y), ktorej syntax je podobná funkcii plot. Scatter 

v preklade znamená rozptyl a táto funkcia slúži na vykreslenie bodov. Podobne ako pri 

predchádzajúcej funkcii aj teraz sú body vykreslené v prednastavenej forme, ktorá je však pre túto 

funkciu iná. Prednastavenou znakom bodu je kružnica, farba je modrá a veľkosť znaku je 36. V našom 

prípade bola použitá syntax scatter(x,y,sz,c,'filled'). Kde sz predstavuje veľkosť znaku, c farbu znaku a 

pridaním špecifikácie 'filled' sa vyplní znak farbou a preto tvar znaku nie potrebné meniť. Veľkosť 

bodu pre vykreslenie rezov je príliš veľká a môže spôsobovať prekrývanie iných bodov a teda 

skreslený výsledok. Veľkosť znaku z tohto dôvodu by mala byť čo najnižšia. Pre definovanie farby 

bodu je možné využiť viacero spôsobov a preto parameter c môže prestavovať vektor alebo maticu. 

Farbu je možné definovať názvom implementovanej farby alebo jej skratkou (Tab. I) alebo číselnou 

hodnotou, ktorá túto farbu reprezentuje. V tomto tvare je c zadané vektorom hodnôt (RN, kde N je 

počet bodov). Farbu je možné zadať aj pomocou modelu RGB, pre ktorú sú primárne farebné zložky: 

červená (R z angl. Red), zelená (G z angl. Green) a modrá (B z angl. Blue). V praxi je najbežnejšou 

formou vyjadrenia intenzity jednotlivej zložky 8-bitová kvantizácia, ktoré rozdeľuje intenzitu na 256 

diskrétnych hodnôt v intervale od 0 do 255 (celé čísla). V Matlabe je však táto hodnota reprezentovaná 

jej relatívnou hodnotou a preto sa zadáva hodnota z intervalu od 0 do 1 (reálne čísla). V tomto prípade 

je jednotlivá farba reprezentovaná vektorom (R,G,B) a preto je c zadané maticou hodnôt (Nx3, kde N 

je počet bodov). Všetky tieto špecifikácie farieb okrem číselnej hodnoty pre farbu bodu, sú 

univerzálnymi postupmi pre nastavenie farby v Matlabe a je ich možné využiť aj v iných funkciách 

[13]. Definované farby v Matlabe uvádza Tabuľke I. 

Zadávanie farieb využitím číselnej hodnoty sme pre jej jednoduchosť využívali ako prvú možnosť. 

V tomto zmysle sme každému atraktoru priradili rozdielne číslo. Matlab v takomto prípade vytvorí 

spektrum farieb, podľa rozličných hodnôt a postupne pridelí farby od najmenšej hodnoty po najvyššiu. 

Obr. 3 ponúka ukážku spektra farieb, vytvoreného pre 2 až 6 rozličných hodnôt. 
Tabuľka I 

Definované farby v Matlabe. 

FARBA NÁZOV SKRATKA RGB 

žltá 'yellow' 'y' [1 1 0] 

purpurová 'magenta' 'm' [1 0 1] 

tyrkysová 'cyan' 'c' [0 1 1] 

červená 'red' 'r' [1 0 0] 

želaná 'green' 'g' [0 1 0] 

modrá 'blue' 'b' [0 0 1] 

biela 'white' 'w' [1 1 1] 

čierna 'black' 'k' [0 0 0] 
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Obr. 3. Zobrazenie spektra farieb pre počet atraktorov od 2 do 6 

Z Obr. 3 je zrejmé, že spektrum automatický vytvorené pre číselné hodnoty je v rozmedzí tmavo 

modrej (určenej pre najnižšiu hodnotu) a tmavo červenej (určenej pre najvyššiu hodnotu). Takéto 

spektrum je priradené hodnotám vzostupne podľa hodnoty reprezentujúcu farbu. Priradená farba je 

potom rovnaká pre hodnoty {1,2,3,4,5} a {-8.4,-1, 0.5,3.1,6.3}, ktoré reprezentujú jednotlivé atraktory 

v grid technike. To znamená, že pre rozlíšenie atraktora na výstupe grid techniky je postačujúce 

priradiť atraktorom rozdielne čísla a preto je táto metóda jednoduchá na použitie. Tento fakt je 

zároveň aj nevýhodou. Automatické prideľovanie farieb môže spôsobiť neprehľadnosť obrázku. Táto 

vlastnosť je zobrazená na Obr. 4. 

Ako je na Obr. 2 vidieť, systém obsahuje 4 atraktory, ktoré sú: stabilná singularita 0, nekonečno, 

„ľavý“ skrytý atraktor (modrý) a „pravý“ skrytý atraktor (zelený). Na Obr. 4 je znázornený rez 

v rovine yz pre x = 0, ktorý znázorňuje oblasti atraktivity pre tieto 4 atraktory. V poradí v akom boli 

atraktory vymenované im boli pomocou grid techniky priradené hodnoty pre Obr. 4.a: 1; 2; 3; 4, a pre 

Obr. 4.b: 4; 3; 2; 1. Hodnoty sú usporiadané v opačnom poradí tento fakt sa odzrkadlil na farebnej 

škále v obrázkoch. Takto pridelené farby môžu v konečnom dôsledku pôsobiť skresľujúco 

a neprehľadne ako uvádza Obr. 5. 

Na základe práce [4] sme spočiatku uvažovali o prítomnosti jedného symetrického skrytého 

atraktora a až neskôr v práci [6] sme adresovali problém s presnosťou numerických funkcií v Matlabe 

a nájdením dvoch asymetrických atraktorov. Preto na Obr. 5 sú znázornené len tri oblasti. 

 

Obr. 4. Dva totožné rezy, ktoré sa líšia len poradím priradených hodnôt jednotlivým atraktorom. Pre obrázok b) je poradie 

opačné ako pre a) 
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Obr. 5. Dva totožné rezy, ktoré sa líšia spôsobom zadania farby. a) zadaný číselnými hodnotami, b) RGB maticou 

Obr. 5.a je vytvorený pridelením hodnôt. Farby pridelené pre stabilnú singularitu 0 (tmavo červená) 

a nekonečno (tmavo modrá) sú príliš tmavé a neposkytujú dostatočný kontrast pre jasne znázornenie 

hrán. V takomto prípade je hraničná plocha zle pozorovateľná. Preto sme ďalšie simulácie volili 

variantu s RGB modelom, ktorú znázorňuje Obr. 5b. Takto sme dosiahli lepší kontrast a vieme si 

vopred nastaviť ľubovoľnú farbu, ako je napríklad sýtejšia zelená na Obr. 5b s vektorom RGB = (0, 

0.8, 0.4). Rez hraničnej plochy a m-file vykresľujúci  Obr. 5b je na umiestnený na [12]. 

Okrem samotného vykreslenia bodov resp. trajektórie je dôležité adekvátne upraviť popisy osí. 

Názov osí sa pridáva pre každú os zvlášť prostredníctvom príkazov xlabel(txt), ylabel(txt) a zlabel(txt), 

kde txt predstavuje názov danej osi. 

Tento text je možné upraviť pomocou nasledujúcich špecifikátorov, ktoré sa spolu s hodnotou 

zadávajú za text a oddeľujú sa čiarkami. Najdôležitejšie špecifikátory sú uvedené v Tabuľke II. [13] 
Tabuľka II 

Vybrané Śpecifikátory na Úpravu Textu. 

 

 

 

 

 

 

Nasledujúci príkaz ilustruje vloženie názvu osi y, ktorá je označená ako „z“ hrubým fontom Times 

New Roman o veľkosti 18. Keďže názov osi y je primárne vykreslený vertikálne, je pomocou 

špecifikátora  'Rotation' pootočený do vertikálnej polohy : ylabel ('z', 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 

18, 'FontName', 'Times New Roman', 'Rotation', 0). 

Úprava textu je taktiež možná pomocou syntaxe TeX alebo LaTeX. Napr. pre napísanie horného / 

dolného indexu na vytvorenie a
b
 / ab je potrebné zadať text vo forme 'a^b' / 'a_b'. 

Matlab nám umožňuje ukladanie obrázkov do rôzných formátov ako napr. *.jpg, *png alebo *.bmp. 

Pri týchto formátoch je ukladaný obrázok v takom tvare, v akom ho vidíme na obrazovke monitoru. 

Preto je potrebné mať na povedomi veľkosť okna, ktorom je obraz vykreslený inak takéto ukladanie 

môže spôsobiť niekoľko problémov. Prvým problémom sú prilíš malé popisky os. Zmenou veľkosťou 

okna sa nám mení aj jeho rozsah bodov, ktoré obsahu (rozlíšenie). Veľkosti, ktoré sú zadané pomocou 

bodov (ako napr. písmo) sú potom príliš malé. Ďalším problémom je to, že rezy počítame s určitým 

rozlišením (500x500 v našom prípade). Klasické rozlíšenie FullHD obrazovky má rozlíšenie 

1920x1080 bodov a pri takom rozlišení nie je možné pri malej veľkosti bodov vyplniť celý priestor 

obrázku a preto tento priestor ostáva bielým. Tento jav je zobrazený na Obr. 6. 

ŠPECIFIKÁTOR VLASNOSŤ 

'FontSize' nastavenie veľkosti písma 

'FontName' nastavenie Fontu (napr. 'Times New Roman') 

'FontWeight' nastavenie hrúbky písma ('normal' alebo 'bold' ) 

'Color' nastavenie farby písma 

'Rotation' nastavenie smerovanie písma (pre horizontálne 0) 

'Position' nastavenie polohy písma (polohový vektor) 
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Obr. 6. Vykreslenie s nastavením 'pos',[100 100 1042 936]. 

Použitie príkazu scatter automaticky vytvorí okno s prednastavenými hodnotami, ktoré nemusia 

vyhovať nášmu účelu. Aby sme predišli problémom je možno takéto okno vytvoriť manuálne 

použitím príkazu figure. V tomto príkaze podobne ako pri texte využijeme špicifikátor 'Position' alebo 

jeho skrátený zápis 'pos'. Tento špecifikátor si vyžaduje vektor 4 údajov, ktoré uvádzajú : horizontálnu 

polohu ľavého dolného rohu okna, vertikálnu polohu ľavého dolného rohu okna, horizontalnú veľkosť 

a veritkálnu veľkosť. Všetky tieto hodnoty reprezentujú pixely a ľavý dolny roh obrazovky monitory 

reprezentuje začiatočný bod sústavy (0;0). V našom prípade pri rozlišení 500x500 a veľkosti bodu 2 

bola veľkosť okna určená príkazom figure('pos',[100 100 639 607]). Veľkosť okná je poprípade 

možno meniť aj po vykreslení príkazom set(gcf,'pos',[100 100 639 607]), kde gcf je príkaz pracujúci 

s údajmi okna obrazu (obdoba gca pre okno), alebo klasický potianutím krajov okna myšou. Manuálne 

nastavenie pomocou ťahaním krajov okna je zdlhavé, ale môže byť dobrý príkladom, pre nájdenie 

ideálneho rozmeru pre daný rez. Ak už raz takto nájdeme vyhovujúci rozmer, môžeme ho pomocou 

príkazu get(gcf,'pos') zistiť a použiť príkazy pri ďalšom vykreslení. Takto empricky boli získané 

hodnoty 639 607 pre nastavenie okna v našom prípade. 

V. ZÁVER 

Na vytvorenie prehľadných obrázkov ilustrujúcich oblasti atraktivity je najvhodnejšia funkcia 

scatter a RGB nastavením farby, ktoré je potrebné implementovať do výstupu grid techniky (v našom 

prípade v programe napísanom v jazyku C). Pre vykreslenie pomocou funkcie scatter je vhodné 

otestovať kontrast farieb na menšom rozlíšení, ktorého simulácia nezaberie veľa času. Veľkosť bodu 

pri vykreslení je potrebné voliť čo najmenšiu, aby sa zabránilo skresleniu. V tejto práci sú vykreslené 

rezy s veľkosťou bodu 2. Pre reprezentatívne obrázky je taktiež dôležité náležite upraviť osi. 
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