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Δηζαγσγή 

  Αο ππνζέζνπκε ηελ πεξίπησζε εθείλε θαηά ηελ νπνία ηνπνζεηνύκε κέζα ζε έλα 

πνηήξη κε λεξό έλα ζύλνιν κηθξώλ ζσκαηηδίσλ ύιεο κε ζθνπό λα κειεηήζνπκε ηελ 

θίλεζε ηελ νπνία ζα εθηειέζνπλ. Έλα πξάγκα ην νπνίν απνηειεί κηα παγθόζκηα 

αιήζεηα γηα θάζε ζώκα (ζύζηεκα) θαη θάησ από νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, είλαη ην 

γεγνλόο όηη ηα ζηνηρεηώδε κέξε από ηα νπνία απηό απνηειείηαη θηλνύληαη. Έηζη, ηα 

κόξηα θάζε ηκήκαηνο ύιεο θηλνύληαη όπσο επίζεο θαη ηα άηνκα απηώλ ησλ κνξίσλ 

θηλνύληαη. Μηα ραξαθηεξηζηηθή ηδηόηεηα απηήο ηεο θίλεζεο είλαη όηη θαίλεηαη λα 

ιακβάλεη ρώξα κε ηπραίν ηξόπν, ρσξίο δειαδή λα παξνπζηάδεη θάπνηα θαλνληθόηεηα, 

ελώ γεγνλόο είλαη όηη ε θίλεζε απηή παξαηεξείηαη αθόκα θαη όηαλ ην θέληξν κάδαο 

ηνπ κειεηώκελνπ ζπζηήκαηνο έρεη ηαρύηεηα κεδέλ. Απηή ε ηπραία θαη άηαθηε θίλεζε 

ησλ κνξίσλ ηεο ύιεο νξίδεηαη σο ζεξκηθή θίλεζε. Δπηζηξέθνληαο ινηπόλ ζην αξρηθό 

πξόβιεκα ηεο θίλεζεο ησλ κηθξώλ ζσκαηηδίσλ ύιεο κέζα ζην λεξό, γίλεηαη 

αληηιεπηό όηη ιόγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο απηώλ, κέζσ ζπγθξνύζεσλ, κε ηα κόξηα ηνπ 

λεξνύ, ζα αλαγθαζηνύλ θαη απηά λα πξνβνύλ ζε παξόκνηα άηαθηε θίλεζε. Δδώ 

βέβαηα πξέπεη λα γίλεη ζαθέο όηη κε ηνλ όξν «άηαθηε» δελ αλαθεξόκαζηε ζε θίλεζε 

πνπ δελ ππαθνύεη ζηνπο λόκνπο ηεο Νεπηώλεηαο κεραληθήο, αιιά ζε θίλεζε ε νπνία 

δελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη ηελ «θαλνληθόηεηα» ή «νκαιόηεηα» πνπ παξνπζηάδεη ε 

θίλεζε ησλ ππόινηπσλ ζσκάησλ ηα νπνία έρνπκε ζπλεζίζεη λα παξαηεξνύκε λα 

θηλνύληαη γύξσ καο, όπσο ε θίλεζε ηνπ απινύ εθθξεκνύο ή ελόο ζώκαηνο πνπ 

εθηειεί ειεύζεξε πηώζε. ηόρνο καο ινηπόλ είλαη ν θαζνξηζκόο ησλ εμηζώζεσλ 

θίλεζεο απηώλ ησλ κηθξώλ ζσκαηηδίσλ ύιεο. Γηα λα γίλεη απηό πξέπεη λα 

εθαξκόζνπκε ηνλ 2
ν
 λόκν ηνπ Νεύησλα γηα θάζε έλα εθ ησλ κηθξώλ ζσκαηηδίσλ 

ύιεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δπλάκεηο αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ 

απηνύ θαη ησλ κνξίσλ ηνπ λεξνύ ηνπ  πνηεξηνύ, όπσο θαη ηηο δπλάκεηο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ απηώλ θαη ησλ ππόινηπσλ κηθξώλ ζσκαηηδίσλ ύιεο. Δδώ 

αθξηβώο όκσο έρνπκε θαη ηελ εκθάληζε ηνπ βαζηθνύ καο πξνβιήκαηνο όζνλ αθνξά 

ηελ εμαγσγή ησλ δεηνύκελσλ εμηζώζεσλ θίλεζεο, κηαο θαη ν αξηζκόο ησλ 

ζσκαηηδίσλ πνπ αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 10
23

 ζε πιήζνο. 

Άξα πξέπεη λα ιπζεί έλα ζύζηεκα εμαηξεηηθά κεγάινπ αξηζκνύ δηαθνξηθώλ 

εμηζώζεσλ, πξάγκα ην νπνίν είλαη πξαθηηθά αδύλαην. Άξα νπζηαζηηθά είλαη αδύλαηε 

θαη ε εμαγσγή ησλ δεηνύκελσλ αλαιπηηθώλ ιύζεσλ. 

  Παξά ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα όκσο, κπνξνύκε λα βγάινπκε έλα ζύλνιν από 

γεληθά (πνηνηηθά)  ζπκπεξάζκαηα όζνλ αθνξά ζηελ θίλεζε ησλ κειεηώκελσλ 

ζσκαηηδίσλ αλ θηλεζνύκε σο εμήο: Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε ζεξκηθή θίλεζε 

ησλ κνξίσλ ελόο ζπζηήκαηνο ζπκβαίλεη αθόκα θαη όηαλ ε ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ 

κάδαο απηνύ είλαη κεδέλ, δειαδή αθόκα θαη όηαλ ην ζύζηεκα ζαλ ζύλνιν δελ 

θηλείηαη. Απηό ζηελ νπζία ζεκαίλεη όηη ηα κόξηά ηνπ θηλνύληαη ζε ηπραίεο 

δηεπζύλζεηο, κηαο θαη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ππήξρε θάπνηα ζπληζηακέλε 

θίλεζε θαη ην θέληξν κάδαο ζα είρε ηαρύηεηα. Άξα, αλ ζεσξήζνπκε κηα ηπραία 

δηεύζπλζε, ηόηε γηα ηηο ζπληζηώζεο ησλ ηαρπηήησλ ησλ κνξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά 

απηή ηε δηεύζπλζε, κπνξνύκε λα πνύκε όηη νη κηζέο ζα «θνηηνύλ» πξνο ηα ζεηηθά 
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απηήο θαη νη άιιεο κηζέο πξνο ηα αξλεηηθά, ελώ ην αιγεβξηθό ηνπο άζξνηζκα ζα είλαη 

κεδέλ. Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ ελεξγνύκε σο εμήο: Θεσξνύκε έλα εθ ησλ 

κηθξώλ ζσκαηηδίσλ ύιεο ησλ νπνίσλ ηελ θίλεζε κειεηνύκε, ζεσξνύκε έλα ζύζηεκα 

θαξηεζηαλώλ ζπληεηαγκέλσλ θαη ηέινο ζεσξνύκε δηαθξηηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ, 

δειαδή ην ζπλερέο ρξνληθό δηάζηεκα ζην νπνίν ζέινπκε λα κειεηήζνπκε ηελ θίλεζε, 

ην ζπάκε ζε ηζαπέρνπζεο ρξνληθέο ζηηγκέο θαη θάλνπκε ηελ ππόζεζε όηη κεηαβνιή 

ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θίλεζεο ηνπ ζσκαηηδίσλ κπνξεί λα ζπκβεί κόλν ζε απηέο 

ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο θαη όρη ελδηάκεζά ηνπο. Σώξα πιένλ αξρίδνπκε ηε κειέηε ηεο 

θίλεζεο σο εμήο: Πεηνύκε ζηνλ αέξα ηξεηο θνξέο έλα λόκηζκα θαη αλάινγα κε ην αλ 

έξζεη θνξώλα ή γξάκκαηα ζεσξνύκε ηελ πξνβνιή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ κηθξνύ 

ζσκαηηδίνπ ύιεο θαηά ηνλ xx΄ άμνλα, ζην πξώην πέηαγκα, ηνλ yy΄ άμνλα ζην δεύηεξν 

πέηαγκα θαη ηνλ zz΄ άμνλα ζην ηξίην πέηαγκα, ζεηηθή ή αξλεηηθή αληίζηνηρα (ηελ 

απόιπηε ησλ πξνβνιώλ ην νξίδνπκε εμαξρήο θαη ην ζεσξνύκε ζηαζεξό θαζ’ όιε ηε 

κειέηε). Αλ θάλνπκε ην ίδην αθξηβώο πξάγκα γηα θάζε κία εθ ησλ ρξνληθώλ ζηηγκώλ 

πνπ έρνπκε ζεσξήζεη θαη επίζεο ζεσξήζνπκε όηη ην κειεηώκελν ζσκαηίδην θηλείηαη 

ειεύζεξα κεηαμύ απηώλ ησλ ρξνληθώλ ζηηγκώλ, ηόηε ζην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

ζα έρνπκε κηα πιήξε ηξνρηά. Απηή ε ηξνρηά θαηά πάζα πηζαλόηεηα δελ ζα ζπλάδεη κε 

θακία από ηηο πξαγκαηηθέο ηξνρηέο ησλ κειεηώκελσλ ζσκαηηδίσλ. Όκσο, αλ απηή ε 

δηαδηθαζία επαλαιεθζεί γηα 10.000 δηαθνξεηηθά ζσκαηίδηα, ηόηε ζην ηέινο ζα 

έρνπκε κηα γεληθή εηθόλα γηα έλα ζύλνιν από ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θίλεζεο. Όπσο γηα παξάδεηγκα ηη πνζνζηό ησλ ζσκαηηδίσλ αλακέλεηαη λα βξεζεί, 

κεηά ην πέξαο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κειέηεο, ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε από, αο 

πνύκε, 5 cm από ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε θαη ηη πνζνζηό ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 5 

cm από ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε. 

  Η άηαθηε θίλεζε πνπ κειεηήζεθε παξαπάλσ είλαη γλσζηή σο θίλεζε Brown από 

ηνλ Άγγιν βνηαλνιόγν R. Brown, ν νπνίνο πξώηνο ηελ παξαηήξεζε ην 1827. Η 

θίλεζε απηή ζα καο απαζρνιήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο 

εξγαζίαο, όπνπ θαη ζα αζρνιεζνύκε κε θάπνηα από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Η 

παξαπάλσ αλάιπζε ηεο θίλεζεο Brown κέζσ ηεο ρξήζεο ελόο πεηξάκαηνο ηύρεο 

εθθξάδεη ζηελ νπζία ηε ινγηθή ηεο αληηκεηώπηζεο ελόο πξνβιήκαηνο θπζηθήο κέζσ 

ηεο ρξήζεο κηαο ζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο, πξάγκα ην νπνίν είλαη θαη ην ζέκα πνπ 

πξαγκαηεύεηαη ε παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία. ηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ελόο ζπλόινπ πξνβιεκάησλ θπζηθήο κέζσ ηεο ρξήζεο 

ζηνραζηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ησλ 

ζηνραζηηθώλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ ζε πξνβιήκαηα δπλακηθήο. 

  Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη νξγαλσκέλε ζε έμη βαζηθά θεθάιαηα. ην 

πξώην κέξνο ηεο γίλεηαη αλαθνξά θαη κειέηε ελόο ζπλόινπ ελλνηώλ θαη ζεσξεκάησλ 

πνπ αθνξνύλ ζηνλ θιάδν ησλ καζεκαηηθώλ ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ησλ πηζαλνηήησλ 

πνπ ε γλώζε ηνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζαθέζηεξε θαηαλόεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζηνραζηηθώλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ. ην δεύηεξν κέξνο 

πξαγκαηεπόκαζηε ην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο ππνινγηζηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ λα 

παξάγνπλ ηπραίνπο αξηζκνύο από ζπγθεθξηκέλεο θαηαλνκέο, κηα θαη απηό είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ πνζνηηθή-πεηξακαηηθή κειέηε πνπ επηζπκνύκε λα θάλνπκε. ην 

ηξίην κέξνο αζρνινύκαζηε κε ηα βαζηθά ζεκεία ηεο ζεσξίαο ησλ ζηνραζηηθώλ 
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δηαδηθαζηώλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ αληηιεπηά ώζηε λα βξεζεί θάπνηνο ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζεη έλα πξόβιεκα κέζσ ρξήζεο ζηνραζηηθώλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ. ην 

ηέηαξην κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζε θάπνηεο κεζόδνπο αξηζκεηηθήο επίιπζεο ζπλήζσλ 

δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ θαη κειέηε  ησλ δηαθόξσλ ππαξθηώλ κεζόδσλ αξηζκεηηθήο 

επίιπζεο ζηνραζηηθώλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ. ην πέκπην κέξνο γίλεηαη κειέηε ησλ 

βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ δηέπνπλ ηελ θίλεζε Brown. Σέινο, ζην έθην κέξνο 

απηήο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κειέηε θάπνησλ βαζηθώλ ζπζηεκάησλ κεραληθήο σο πξνο 

ην πσο επεξεάδνληαη όηαλ πέξαλ ησλ γλσζηώλ δπλάκεσλ πνπ ελεξγνύλ ζε απηά 

έρνπκε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο δηαηαξαρήο ζηνραζηηθήο θύζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αξρηθά αζρνινύκαζηε κε ην ζύζηεκα ηνπ απινύ αξκνληθνύ ηαιαλησηή θαη ην πώο 

απηό επεξεάδεηαη όηαλ εθαξκόδνπκε επάλσ ηνπ κηα δηαηαξαρή ζηνραζηηθήο θύζεο. 

ηε ζπλέρεηα θάλνπκε κειέηε ηεο θίλεζεο ελόο ζσκαηηδίνπ εληόο ελόο εκηηνλνεηδνύο 

δπλακηθνύ θαη κειεηνύκε ηηο ζπλέπεηεο, σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θίλεζήο ηνπ, 

ηεο εθαξκνγήο κηαο δηαηαξαρήο ζηνραζηηθήο θύζεο πάλσ ηνπ. Σέινο, θάλνπκε 

κειέηε ηνπ ηξόπνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ δηάδνζεο κηαο δηαηαξαρήο ζηνραζηηθήο 

θύζεο δηακέζνπ κηαο αιπζίδαο ζπδεπγκέλσλ ηαιαλησηώλ, πξνζπαζώληαο ζηελ νπζία 

λα παξάγαγνπκε έλα κνληέιν γηα ηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάδνζεο ηεο 

ζεξκόηεηαο κέζα ζε έλα πιηθό. 

  Όια ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ κειεηώληαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ, θαηά θύξην ιόγν ζην πεξηβάιινλ ηεο C++ ελώ ζε 

θάπνηεο πεξηπηώζεηο γίλεηαη ρξήζε ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο 

Mathematica θαη ηνπ MatLab. Οη θώδηθεο ησλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία γίλεηαη 

αλαθνξά θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηή ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία βξίζθνληαη ζε έλα 

cd καδί κε ηελ εξγαζία.  
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Κεθάιαην 1 

 

ηνηρεία πηζαλνηήησλ θαη ζηαηηζηηθήο 
  θνπόο ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ελόο ζπλόινπ ελλνηώλ, 

νξηζκώλ θαη ζεσξεκάησλ από ηνλ θιάδν ησλ πηζαλνηήησλ θαη ηεο ζηαηηζηηθήο πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ζεσξίαο ησλ ζηνραζηηθώλ 

δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ. 

 

1.1 ΤΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ 

 

Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ 

   Η ζεσξία πηζαλνηήησλ θαη ε ζηαηηζηηθή θαη γεληθόηεξα ηα καζεκαηηθά βαζίδνληαη 

ζηελ έλλνηα ηνπ ζπλόινπ, πνπ είλαη πξσηαξρηθή έλλνηα (δελ νξίδεηαη). Έλα ζχλνιν 

είλαη κηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ, πνπ θαινχληαη κέιε ή ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ. 

πλήζσο έλα ζύλνιν παξηζηάλεηαη κ’ έλα θεθαιαίν γξάκκα, όπσο Α, Β, C. Έλα 

ζηνηρείν παξηζηάλεηαη κ’ έλα κηθξό γξάκκα, όπσο α, b. πλώλπκα ηνπ ζπλόινπ είλαη 

ε θιάζε θαη ε ζπιινγή. 

  Δάλ έλα ζηνηρείν α αλήθεη ζ’ έλα ζύλνιν C, γξάθνπκε α  C. Δάλ ην α δελ αλήθεη 

ζην C, γξάθνπκε α  C. Δάλ θαη ην α θαη ην b αλήθνπλ ζην C, γξάθνπκε α, b  C. 

Γηα λα είλαη έλα ζχλνιν νξηζκέλν κε ζαθήλεηα, πξέπεη λα κπνξνχκε λα 

απνθαζίζνπκε, αλ έλα ζηνηρείν αλήθεη ή δελ αλήθεη ζην ζχλνιν. 

  Μπνξνύκε λα νξίζνπκε έλα ζύλνιν ή αλαθέξνληαο έλα-έλα όια ηα ζηνηρεία ηνπ ή 

κε κηα ηδηόηεηα πνπ ηθαλνπνηείηαη από θάζε ζηνηρείν ηνπ θαη κόλνλ. Η πξώηε κέζνδνο 

θαιείηαη κέζνδνο ηεο αλαγξαθήο θαη ε δεύηεξε κέζνδνο ηεο πεξηγξαθήο. 

ΤΠΟΤΝΟΛΑ 

  Δάλ θάζε ζηνηρείν ελόο ζπλόινπ Α αλήθεη θαη ζ’ έλα ζύλνιν Β θαινύκε ην Α 

ππνζχλνιν ηνπ Β θαη γξάθνπκε Α  Β ή Β  Α, πνπ δηαβάδνληαη αληίζηνηρα «ην Α 

πεξηέρεηαη ζην Β» ή «ην Β πεξηέρεη ην Α». Πξνθαλψο γηα θάζε ζχλνιν Α είλαη Α  

Α. Δάλ Α  Β θαη Β  Α, ιέκε όηη ηα Α θαη Β είλαη ίζα θαη γξάθνπκε Α = Β. ηελ 

πεξίπησζε απηή ηα Α θαη Β έρνπλ αθξηβώο ηα ίδηα ζηνηρεία. Δάλ ην Α δελ είλαη ίζν κε 

ην Β, δειαδή εάλ ηα Α θαη Β δελ έρνπλ αθξηβώο ηα ίδηα ζηνηρεία, γξάθνπκε Α  Β. 

Δάλ Α  Β θαη   Α  Β, ιέκε όηη ην Α είλαη γλήζην ππνζχλνιν ηνπ Β. 

ΣΟ ΒΑΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΙ ΣΟ ΚΔΝΟ ΤΝΟΛΟ 

  Γηα πνιινύο ιόγνπο πεξηνξηδόκαζηε ζε ππνζύλνια ελόο νξηζκέλνπ ζπλόινπ, πνπ 

θαιείηαη βαζηθφ ζχλνιν ή βαζηθφο ρψξνο θαη ζπκβνιίδεηαη κε U. Σν ζύλνιν απηό 

είλαη ζπλήζσο δηαθνξεηηθό ζε θάζε πξόβιεκα. Σα ζηνηρεία ηνπ θαινύληαη ζπρλά 

ζεκεία ηνπ ρώξνπ. Δίλαη ρξήζηκν λα ζεσξήζνπκε θαη έλα ζύλνιν ρσξίο ζηνηρεία. Σν 

ζύλνιν απηό θαιείηαη θελφ ή κεδεληθφ ζχλνιν θαη ζπκβνιίδεηαη κε . Δίλαη 

ππνζύλνιν θάζε ζπλόινπ. 
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ΠΡΑΞΔΙ ΜΔ ΤΝΟΛΑ 

  Έλσζε: Σν ζύλνιν όισλ ησλ ζηνηρείσλ (ή ζεκείσλ) πνπ αλήθνπλ ή ζην Α ή ζην Β 

ή θαη ζηα δχν θαιείηαη έλσζε ησλ Α θαη Β θαη ζπκβνιίδεηαη κε Α  Β.  

  Σνκή. Σν ζύλνιν όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ θαη ζην Α θαη ζην Β θαιείηαη 

ηνκή ησλ Α θαη Β θαη ζπκβνιίδεηαη κε Α  Β. Γύν ζύλνια Α θαη Β γηα ηα νπνία Α  

Β = , δειαδή ζύλνια πνπ δελ έρνπλ θνηλά ζηνηρεία, θαινύληαη μέλα.  

  Γηαθνξά. Σν ζύλνιν πνπ πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ Α πνπ δελ αλήθνπλ ζην Β 

θαιείηαη δηαθνξά ησλ Α θαη Β θαη ζπκβνιίδεηαη κε Α – Β. 

  πκπιήξσκα. Δάλ Β  Α, ηόηε ην Α – Β θαιείηαη ζπκπιήξσκα ηνπ Β σο πξνο ην 

Α θαη ζπκβνιίδεηαη κε Β΄Α. Δάλ Α = U, ην U – Β θαιείηαη απιά ζπκπιήξσκα ηνπ Β 

θαη ζπκβνιίδεηαη κε Β΄. Σν ζπκπιήξσκα ηνπ Α  Β ζπκβνιίδεηαη κε (Α  Β)΄. 

 ΘΔΧΡΗΜΑΣΑ ΜΔ ΤΝΟΛΑ 

Θεψξεκα 1: Α  Β = Β  Α  (Αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα γηα ηελ έλσζε) 

Θεψξεκα 2: Α  (Β  C) = (Α  Β)  C = A  Β  C  (Πξνζεηαηξηζηηθή ηδηόηεηα 

γηα ηελ έλσζε) 

Θεψξεκα 3: Α  Β = Β  Α  (Αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα γηα ηελ ηνκή) 

Θεψξεκα 4: Α  (Β  C) = (Α  Β)  C = Α  Β  C  (Πξνζεηαηξηζηηθή ηδηόηεηα 

γηα ηελ ηνκή) 

Θεψξεκα 5: Α  (Β  C) = (Α  Β)  (Α  C)  (Πξώηε επηκεξηζηηθή ηδηόηεηα) 

Θεψξεκα 6: Α  (Β  C) = (Α  Β)  (Α  C)  (Γεύηεξε επηκεξηζηηθή ηδηόηεηα) 

Θεψξεκα 7: Α – Β = Α  Β΄ 

Θεψξεκα 8: Αλ Α  Β, ηόηε Α΄  Β΄ ή Β΄  Α΄ 

Θεψξεκα 9: Α   = Α,  Α   =  

Θεψξεκα 10: Α  U = U, Α  U = Α 

Θεψξεκα 11α: (Α  Β)΄ = Α΄  Β΄ (Πξώηνο θαλόλαο ηνπ De Morgan) 

Θεψξεκα 11b: (Α  Β)΄ = Α΄  Β΄ (Γεύηεξνο θαλόλαο ηνπ De Morgan) 

Θεψξεκα 12: Α = (Α  Β)  (Α  Β΄) 

 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ ΣΤΥΗ 

  Όινη γλσξίδνπκε ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ πεηξακάησλ ζηελ επηζηήκε θαη ηελ 

ηερλνινγία. Σέηνηα πεηξάκαηα βαζίδνληαη ζε κηα ζεκειηώδε αξρή (παξαδνρή). 

Δπαλάιεςε ηνπ πεηξάκαηνο θάησ απφ ηηο ίδηεο (θαηά ην δπλαηφ) ζπλζήθεο ζα 

δψζεη νπζηαζηηθά ηα ίδηα απνηειέζκαηα. 

  Τπάξρνπλ όκσο πεηξάκαηα πνπ, όηαλ επαλαιακβάλνληαη θάησ από ηηο ίδηεο 

ζπλζήθεο (όζν ηνπιάρηζηνλ κπνξνύκε λα θαζνξίζνπκε), δε δίλνπλ νπζηαζηηθά ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα. Σέηνηα πεηξάκαηα θαινύληαη πεηξάκαηα ηχρεο.  

ΓΔΙΓΜΑΣΟΥΧΡΟΙ 

  Σν ζύλνιν Ω όισλ ησλ δπλαηώλ απνηειεζκάησλ ελόο πεηξάκαηνο ηύρεο θαιείηαη 

ρψξνο δεηγκάησλ ή δεηγκαηφρσξνο. Σν θάζε δπλαηό απνηέιεζκα θαιείηαη ζεκείν 

ηνπ δεηγκαηφρσξνπ. Σα απνηειέζκαηα ελόο πεηξάκαηνο κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ 

ζπρλά από πεξηζζόηεξνπο από έλα δεηγκαηόρσξνπο, αιιά ζπλήζσο έλαο 
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δεηγκαηόρσξνο δίλεη ηηο πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. Σν Ω αληηζηνηρεί ζην βαζηθό 

ζύλνιν. 

  Δάλ έλαο δεηγκαηόρσξνο έρεη πεπεξαζκέλν πιήζνο ζεκείσλ, θαιείηαη 

πεπεξαζκέλνο δεηγκαηφρσξνο. Δάλ ηα ζεκεία ηνπ δεηγκαηόρσξνπ κπνξνύλ λα 

αληηζηνηρεζνύλ κε ηνπο θπζηθνύο αξηζκνύο 1, 2, 3,… έλα πξνο έλα, θαιείηαη άπεηξνο 

αξηζκήζηκνο δεηγκαηφρσξνο. Δάλ ηα ζεκεία ηνπ δεηγκαηόρσξνπ κπνξνύλ λα 

αληηζηνηρεζνύλ κε ηα ζεκεία ελόο δηαζηήκαηνο ηνπ άμνλα x (π.ρ. 0 ≤ x ≤ 1) έλα πξνο 

έλα, ηόηε ν δεηγκαηόρσξνο θαιείηαη άπεηξνο κε αξηζκήζηκνο. Έλαο πεπεξαζκέλνο ή 

άπεηξνο αξηζκήζηκνο δεηγκαηόρσξνο θαιείηαη δηαθεθξηκέλνο ή δηαθξηηφο 

δεηγκαηφρσξνο. Έλαο άπεηξνο κε αξηζκήζηκνο θαιείηαη θαη κε δηαθεθξηκέλνο ή 

ζπλερήο δεηγκαηφρσξνο. 

ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

  Έλα ελδερφκελν ή γεγνλφο είλαη έλα ππνζύλνιν Α ελόο δεηγκαηόρσξνπ Ω , δειαδή 

έλα ζύλνιν δπλαηώλ απνηειεζκάησλ. Δάλ ην απνηέιεζκα ελόο πεηξάκαηνο είλαη 

ζηνηρείν ηνπ Α, ιέκε όηη ζπλέβε ή πξαγκαηνπνηήζεθε ην γεγνλόο Α. Έλα γεγνλόο 

πνπ πεξηιακβάλεη έλα κόλν ζεκείν ηνπ Ω θαιείηαη ζπρλά απιφ ή ζηνηρεηψδεο 

γεγνλφο. Σν ίδην ην Ω είλαη έλα γεγνλόο πνπ θαιείηαη βέβαην γεγνλφο, επεηδή 

νπσζδήπνηε έλα από ηα ζηνηρεία ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη. Σν θελό ζύλνιν  είλαη 

επίζεο έλα γεγνλόο θαη θαιείηαη αδχλαην γεγνλφο, επεηδή δελ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί έλα ζηνηρείν ηνπ. Δπεηδή ηα γεγνλόηα είλαη ζύλνια, ζπκπεξάζκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζε γεγνλόηα κπνξνύλ λα δηαηππσζνύλ ζηε γιώζζα ηεο ζεσξίαο 

ζπλόισλ θαη αληίζηξνθα. Έηζη έρνπκε κηα άιγεβξα γεγνλφησλ αληίζηνηρε κε ηελ 

άιγεβξα ζπλόισλ. 

  Κάλνληαο πξάμεηο κε γεγνλόηα ηνπ Ω, δειαδή κε ζύλνια, παίξλνπκε άιια γεγνλόηα 

ηνπ Ω. Έηζη, εάλ Α θαη Β είλαη γεγνλόηα, ηόηε 

1. Α  Β είλαη ην γεγνλόο «ή Α ή Β ή θαη ηα δύν». 

2. Α  Β είλαη ην γεγνλόο «θαη Α θαη Β». 

3. Α΄ είλαη ην γεγνλόο «όρη Α». 

4. Α – Β είλαη ην γεγνλόο «Α αιιά όρη θαη Β». 

  Δάλ ηα ζύλνια πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα γεγνλόηα Α θαη Β είλαη μέλα, δειαδή Α  Β = 

, ηόηε ηα γεγνλόηα απηά είλαη αζπκβίβαζηα, δειαδή απνθιείνληαη ακνηβαία. 

Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ 

  ’ έλα ηπραίν πείξακα ππάξρεη πάληα αβεβαηόηεηα γηα ην αλ ζα ζπκβεί έλα 

νξηζκέλν γεγνλόο ή όρη. αλ έλα κέηξν ηεο πηζαλόηεηαο λα ζπκβεί ην γεγνλόο απηό 

νξίδνπκε θαηάιιεια έλαλ αξηζκό κεηαμύ 0 θαη 1. Δάλ είκαζηε βέβαηνη όηη ην γεγνλόο 

ζα ζπκβεί, ιέκε όηη ε πηζαλόηεηα είλαη 1 ή 100%. Δάλ είκαζηε βέβαηνη όηη δε ζα 

ζπκβεί, ιέκε όηη ε πηζαλόηεηα είλαη κεδέλ. Δάλ ε πηζαλόηεηα είλαη ¼, ηόηε θαηά 25% 

ην γεγνλόο ζα ζπκβεί, ελώ θαηά 75% δε ζα ζπκβεί. Απηό ζεκαίλεη όηη 75% πξνο 25% 

ή 3 πξνο 1 ην γεγνλόο δε ζα ζπκβεί. 

   Τπάξρνπλ δύν αμηνζεκείσηεο κέζνδνη κε ηηο νπνίεο εθηηκάκε (νπζηαζηηθά νξίδνπκε 

απζαίξεηα) ηελ πηζαλόηεηα ελόο γεγνλόηνο. 
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1. Κιαζζηθή (ή εθ ησλ πξνηέξσλ) κέζνδνο (ή νξηζκφο). Δάλ ην πείξακα κπνξεί 

λα δώζεη n δηαθνξεηηθά θαη εμίζνπ πηζαλά απνηειέζκαηα, από ηα νπνία h είλαη 

επλντθά (εάλ ζπκβεί έλα από απηά, ηόηε κόλν ζπκβαίλεη ην γεγνλόο), ε 

πηζαλόηεηα ηνπ γεγνλόηνο είλαη h/n. 

2. Μέζνδνο (ή νξηζκφο) ηεο ζρεηηθήο ζπρλφηεηαο (ή εθ ησλ πζηέξσλ 

νξηζκφο). Δάλ κεηά από n επαλαιήςεηο ηνπ πεηξάκαηνο κε n πνιχ κεγάιν, έλα 

γεγνλόο παξαηεξείηαη, όηη ζπλέβε h θνξέο, ηόηε ε πηζαλόηεηα ηνπ γεγνλόηνο 

απηνύ είλαη h/n. Η πηζαλόηεηα απηή θαιείηαη θαη εκπεηξηθή πηζαλόηεηα. 

  Η θιαζζηθή κέζνδνο θαη ε κέζνδνο ηεο ζρεηηθήο ζπρλόηεηαο έρνπλ ζνβαξέο 

αδπλακίεο, γηαηί νη όξνη «εμίζνπ πηζαλά γεγνλόηα» θαη «n πνιύ κεγάιν» είλαη 

αζαθείο. Γηα λα απνθύγνπλ απηέο ηηο αζάθεηεο, νη καζεκαηηθνί παξνπζίαζαλ ηα 

ηειεπηαία ρξόληα κηα αμησκαηηθή κέζνδν ζεκειηψζεσο ηεο ζεσξίαο πηζαλνηήησλ. 

 

ΥΧΡΟ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ (PROBABILITY SPACE) 

 Οξίδνπκε ζαλ ρώξν πηζαλόηεηαο ηελ ηξηάδα (Ω,Α,P) όπνπ ην Ω είλαη ν 

δεηγκαηνρώξνο θαη απνηειεί είλαη έλα κε θελό ζύλνιν, ην Α απνηειεί κηα ζ-άιγεβξα 

γεγνλόησλ ηνπ Ω θαη ε πνζόηεηα P απνηειεί κέηξν ππνινγηζκνύ πηζαλνηήησλ επί 

ηνπ Α. Λέκε όηη έλα ζύλνιν Α ππνζπλόισλ ηνπ Ω απνηειεί κηα ζ-άιγεβξα όηαλ 

ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: 

1) Ω  Α 

2) Α` = Ω \ Α  Α γηα θάζε ζύλνιν Α  Α 

3)    
    Αn A αλ Α1,Α2,.........,.Αn,…..  Α 

ηελ άλσζελ πεξίπησζε ην ζύλνιν Ω \ Α απνηειεί ηα ζηνηρεία ηνπ Ω πνπ δελ 

αλήθνπλ ζην Α. 

   

ΣΑ ΑΞΙΧΜΑΣΑ ΣΗ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ  

  Έζησ Ω έλαο δεηγκαηόρσξνο. Δάλ ν Ω είλαη δηαθξηηόο, ηόηε όια ηα ππνζύλνιά ηνπ 

αληηζηνηρνύλ ζε γεγνλόηα θαη αληίζηξνθα. Δάλ ν Ω είλαη ζπλερήο, κόλν νξηζκέλα 

ππνζύλνιά ηνπ (πνπ θαινύληαη κεηξήζηκα) αληηζηνηρνύλ ζε γεγνλόηα. ε θάζε 

γεγνλφο Α ηεο θιάζεσο C ησλ γεγνλφησλ αληηζηνηρνχκε έλαλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ 

ή Ρ(Α). Έηζη ε Ρ είλαη κηα πξαγκαηηθή ζπλάξηεζε νξηζκέλε ζηελ C θαη θαιείηαη 

ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο. Η ηηκή Ρ(Α) θαιείηαη πηζαλφηεηα θαη δερόκαζηε όηη 

ηθαλνπνηεί ηα εμήο αμηώκαηα: 

Αμίσκα 1. Γηα θάζε γεγνλόο Α ηεο θιάζεσο C  είλαη  

            Ρ(Α) ≥ 0  

Αμίσκα 2. Γηα ην βέβαην γεγνλόο Ω ηεο θιάζεσο C  είλαη  

             Ρ(Ω) = 1  

Αμίσκα 3. Δάλ ηα γεγνλόηα Α1, Α2,… ηεο θιάζεσο C  είλαη αλά δχν 

αζπκβίβαζηα, ηόηε  

             Ρ(Α1Α2…) = Ρ(Α1) + Ρ(Α2) + …  

Δηδηθόηεξα, γηα δύν αζπκβίβαζηα γεγνλόηα είλαη  

             Ρ(Α1Α2) = Ρ(Α1) + Ρ(Α2)   
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ΜΔΡΙΚΑ ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΘΔΧΡΗΜΑΣΑ 

  Από ηα πξνεγνύκελα αμηώκαηα κπνξνύκε λα απνδείμνπκε δηάθνξα ζεσξήκαηα, πνπ 

είλαη ρξήζηκα ζε πξνβιήκαηα πηζαλνηήησλ. 

Θεψξεκα 13: Δάλ Α1Α2, ηόηε Ρ(Α1) ≤ Ρ(Α2) θαη Ρ(Α2 – Α1) = Ρ(Α2) – Ρ(Α1). 

Θεψξεκα 14: Γηα θάζε γεγνλόο Α είλαη  0 ≤ Ρ(Α) ≤ 1   

                        δειαδή έρεη πηζαλόηεηα είλαη κεηαμύ 0 θαη 1. 

Θεψξεκα 15: Ιζρύεη όηη  Ρ() = 0  

                δειαδή ε πηζαλόηεηα ηνπ αδύλαηνπ γεγνλόηνο είλαη κεδέλ. 

Θεψξεκα 16: Δάλ Α΄ είλαη ην ζπκπιήξσκα ηνπ Α, ηόηε Ρ(Α΄) = 1 – Ρ(Α) 

Θεψξεκα 17: Δάλ Α = Α1Α2…Αn, όπνπ ηα Α1,Α2,…,Αn είλαη αλά δύν 

αζπκβίβαζηα, ηόηε 

                Ρ(Α) = Ρ(Α1) + Ρ(Α2) + … + Ρ(Αn)  

                Δηδηθόηεξα, εάλ Α = Ω, ηόηε Ρ(Α1) + Ρ(Α2) + … + Ρ(Αn) = 1  

 

 

Θεψξεκα 18: (Πξνζζεηηθφ ζεψξεκα ή Θεψξεκα νιηθψλ πηζαλνηήησλ): Δάλ      

                        Α θαη Β είλαη δύν νπνηαδήπνηε γεγνλόηα, ηόηε   

                        Ρ(ΑΒ) = Ρ(Α) + Ρ(Β) – Ρ(ΑΒ)  

                        Γεληθόηεξα, εάλ Α1,Α2,Α3 είλαη ηξία νπνηαδήπνηε γεγνλόηα, ηόηε 

                 Ρ(Α1Α2Α3) = Ρ(Α1) + Ρ(Α2) + Ρ(Α3) - Ρ(Α1Α2) – Ρ(Α2Α3) – 

                  Ρ(Α3Α1) + Ρ(Α1Α2Α3)  

                        Σα παξαπάλσ κπνξνύλ λα γεληθεπηνύλ γηα n γεγνλόηα. 

Θεψξεκα 19: Γηα νπνηαδήπνηε γεγνλόηα Α θαη Β είλαη 

                        Ρ(Α) = Ρ(ΑΒ)+Ρ(ΑΒ΄)  

Θεψξεκα 20: Έζησ όηη, όηαλ ζπκβαίλεη ην Α, ζπκβαίλεη νπσζδήπνηε θαη έλα  

                        από ηα αζπκβίβαζηα γεγνλόηα Α1,Α2,…,Αn.  

                       Σόηε Ρ(Α) = Ρ(ΑΑ1) + Ρ(ΑΑ2) + … + Ρ(ΑΑn)   

ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΤΠΟ ΤΝΘΗΚΗ 

  Θεσξνύκε δύν γεγνλόηα Α θαη Β κε Ρ(Α) > 0. Έζησ Ρ(Β|Α) ε πηζαλφηεηα λα 

ζπκβεί ην Β κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ζπκβεί ην Α. Δπεηδή ην Α έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί, γίλεηαη ν λένο δεηγκαηφρσξνο θαη αληηθαζηζηά ην Ω. Η 

παξαηήξεζε απηή καο νδεγεί ζηνλ νξηζκό  

                           Ρ(Β|Α) = Ρ(ΑΒ) / Ρ(Α) ή Ρ(ΑΒ) = Ρ(Α) Ρ(Β|Α)   

  ύκθσλα κε ηελ άλσζελ ζρέζε ε πηζαλόηεηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη ην Α θαη ην 

Β ηζνύηαη κε ηελ πηζαλόηεηα λα ζπκβεί ην Α επί ηελ πηζαλόηεηα λα ζπκβεί ην Β ππό 

ηελ πξνϋπόζεζε λα ζπκβεί ην Α. Η Ρ(Β|Α) θαιείηαη πηζαλφηεηα ππφ ζπλζήθε ή 

δεζκεπκέλε πηζαλφηεηα ηνπ Β δεδνκέλνπ ηνπ Α. Γείρλεηαη εύθνια όηη ε πηζαλόηεηα 

ππό ζπλζήθε ηθαλνπνηεί ηα αμηώκαηα πνπ πξναλαθέξακε. 
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1.2 ΣΤΥΑΙΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΟΜΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ 

ΣΤΥΑΙΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

 Αο ππνζέζνπκε όηη ζε θάζε ζεκείν ελόο δεηγκαηόρσξνπ αληηζηνηρνύκε έλαλ αξηζκό. 

Έρνπκε έηζη κηα ζπλάξηεζε νξηζκέλε ζην δεηγκαηόρσξν. Η ζπλάξηεζε απηή 

θαιείηαη ηπραία κεηαβιεηή ή ζηνραζηηθή ζπλάξηεζε θαη ζπκβνιίδεηαη ζπλήζσο κ’ 

έλα θεθαιαίν γξάκκα, π.ρ. Υ ή Τ. Γεληθά κηα ηπραία κεηαβιεηή έρεη θάπνηα νξηζκέλε 

θπζηθή, γεσκεηξηθή ή άιινπ είδνπο ζεκαζία. 

  Δάλ κηα ηπραία κεηαβιεηή παίξλεη πεπεξαζκέλν ή άπεηξν αξηζκήζηκν πιήζνο ηηκώλ, 

θαιείηαη απαξηζκεηή ή δηαθξηηή ηπραία κεηαβιεηή, ελώ εάλ παίξλεη άπεηξν κε 

αξηζκήζηκν πιήζνο ηηκώλ, θαιείηαη ζπλερήο ηπραία κεηαβιεηή. 

ΓΙΑΚΡΙΣΔ ΚΑΣΑΝΟΜΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ 

 Έζησ Υ κηα δηαθξηηή ηπραία κεηαβιεηή θαη αο ππνζέζνπκε όηη νη ηηκέο πνπ κπνξεί 

λα πάξεη είλαη x1,x2,x3,… δηαηεηαγκέλεο ζε αύμνπζα ζεηξά. Αο ππνζέζνπκε όηη νη 

πηζαλόηεηεο λα πάξεη ε κεηαβιεηή ηηο ηηκέο απηέο είλαη: 

Ρ(Υ = xk) = f(xk)         k=1,2,…  

Δίλαη βνιηθό λα νξίζνπκε κηα ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο ή θαηαλνκή πηζαλφηεηαο 

Ρ(Υ = x) = f(x)  

ηέηνηα ώζηε γηα x = xk άλσζελ ζρέζεηο λα ζπκπίπηνπλ ελώ γηα άιιεο ηηκέο ηνπ x λα 

είλαη  

      f(x) = 0. 

Γεληθά ε f(x) είλαη κία ζπλάξηεζε πηζαλόηεηαο, εάλ 

1. f(x) ≥ 0 

2. x f(x) = 1 

όπνπ ην άζξνηζκα λνείηαη σο πξνο όιεο ηηο δπλαηέο ηηκέο ηνπ x. Μηα γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο f(x) θαιείηαη γξαθηθή παξάζηαζε ηεο πηζαλφηεηαο. 

 

 

 

ΤΝΑΡΣΗΔΙ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΓΙΑΚΡΙΣΔ ΣΤΥΑΙΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

  Η αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ή απιά ζπλάξηεζε θαηαλνκήο γηα κηα 

ηπραία κεηαβιεηή Υ νξίδεηαη κε ηε ζρέζε 

Ρ(Υ≤x) = F(x)   

όπνπ x είλαη έλαο νπνηνζδήπνηε πξαγκαηηθόο αξηζκόο, δει. –∞ < x < ∞. Η 

ζπλάξηεζε θαηαλνκήο κπνξεί λα ιεθζεί από ηε ζπλάξηεζε πηζαλόηεηαο, επεηδή 

F(x) = Ρ(Υ≤x) = (u≤x) f(u)  

όπνπ ην άζξνηζκα ζην δεμηό κέινο λνείηαη σο πξνο όια ηα u γηα ηα νπνία u≤x. 

Αληίζηξνθα, ε ζπλάξηεζε πηζαλόηεηαο κπνξεί λα πξνθύςεη από ηε ζπλάξηεζε 

θαηαλνκήο. 

Δάλ ε Υ παίξλεη πεπεξαζκέλν πιήζνο ηηκώλ x1,x2,…,xn, ηόηε ε ζπλάξηεζε θαηαλνκήο 

είλαη 
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ΤΝΔΥΔΙ ΚΑΣΑΝΟΜΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ 

  Δάλ ε Υ είλαη κηα ζπλερήο ηπραία κεηαβιεηή, ε πηζαλόηεηα λα πάξεη ε Υ κία 

νξηζκέλε ηηκή είλαη γεληθά κεδέλ. πλεπώο δελ κπνξνύκε λα νξίζνπκε κηα 

ζπλάξηεζε πηζαλόηεηαο κε ηνλ ίδην ηξόπν, όπσο γηα κηα δηαθξηηή κεηαβιεηή. Γηα λα 

θζάζνπκε ζε κηα θαηαλνκή πηζαλόηεηαο γηα κηα ζπλερή ηπραία κεηαβιεηή, 

παξαηεξνύκε όηη κόλν ε πηζαλόηεηα λα βξίζθεηαη ε Υ κεηαμύ δύν δηαθνξεηηθώλ 

ηηκώλ έρεη λόεκα. 

  Η παξαηήξεζε απηή θαη νη ηδηόηεηεο πνπ είδακε παξαπάλσ καο νδεγνύλ ζην λα 

δερηνύκε αμησκαηηθά ηελ ύπαξμε κηαο ζπλαξηήζεσο f(x) γηα ηελ νπνία: 

                   
  Η δεύηεξε από ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο εθθξάδεη ην γεγνλόο όηη ε ηπραία 

(πξαγκαηηθή) κεηαβιεηή είλαη κεηαμύ -∞ θαη ∞. Οξίδνπκε ηώξα ηελ πηζαλόηεηα λα 

πάξεη ε Υ ηηκέο κεηαμύ α θαη b κε ηε ζρέζε 

                                 
Μπνξνύκε λα δείμνπκε όηη ν νξηζκόο απηόο ηθαλνπνηεί ηα αμηώκαηα ηεο πηζαλόηεηαο 

  Μηα ζπλάξηεζε f(x) πνπ ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο 1 θαη 2 θαιείηαη ζπλάξηεζε 

πηζαλφηεηαο ή θαηαλνκή πηζαλφηεηαο γηα ηελ αληίζηνηρε ζπλερή ηπραία 

κεηαβιεηή. πρλόηεξα όκσο θαη ζσζηόηεξα θαιείηαη ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο 

πηζαλφηεηαο ή απιά ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε f(x) είλαη 

ζπλερήο ε πηζαλόηεηα λα πάξεη ε Υ κηα νξηζκέλε ηηκή είλαη κεδέλ.  

ΤΝΑΡΣΗΔΙ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΤΝΔΥΔΙ ΣΤΥΑΙΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

  Καη’ αλαινγία  νξίδνπκε ηε ζπλάξηεζε θαηαλνκήο F(x) γηα κηα ζπλερή ηπραία 

κεηαβιεηή κε ηε ζρέζε 

                               
Η πηζαλόηεηα λα είλαη ην Υ κεηαμύ x θαη x + Γx είλαη  

                         
Καη ζπλεπώο, εάλ ην Γx είλαη κηθξό, έρνπκε : Ρ(x ≤ Υ ≤ x + Γx) = f(x) Γx   

Παξαγσγίδνληαο  έρνπκε:   
     

  
       

ζ’ όια ηα ζεκεία όπνπ ε f(x) είλαη ζπλερήο. Με άιια ιφγηα ε παξάγσγνο ηεο 

ζπλαξηήζεσο θαηαλνκήο είλαη ε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο. 
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ΠΟΛΤΓΙΑΣΑΣΔ ΚΑΣΑΝΟΜΔ 

  Σα πξνεγνύκελα κπνξνύλ λα γεληθεπηνύλ εύθνια γηα δύν ή πεξηζζόηεξεο ηπραίεο 

κεηαβιεηέο. Θεσξνύκε ηελ ηππηθή πεξίπησζε δύν ηπραίσλ κεηαβιεηώλ θαη ησλ δύν 

δηαθξηηώλ ή θαη ησλ δύν ζπλερώλ. Με όκνην ηξόπν εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε κηαο 

δηαθξηηήο θαη κηαο ζπλερνύο κεηαβιεηήο θαη γεληθεύνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα 

πεξηζζόηεξεο κεηαβιεηέο. 

 1.Γηαθξηηέο κεηαβιεηέο 

 Δάλ Υ θαη Τ είλαη δύν δηαθξηηέο ηπραίεο κεηαβιεηέο, νξίδνπκε ηελ θνηλή ζπλάξηεζε 

πηζαλφηεηαο ησλ Υ θαη Τ κε ηε ζρέζε 

 Ρ(Υ=x, Y=y) = f(x, y)     

όπνπ  

 1. f(x, y) ≥ 0 

 2. xy  f(x, y) = 1  (Σα αζξνίζκαηα λννύληαη σο πξνο όιεο ηηο ηηκέο ησλ x θαη y). 

 Έζησ όηη ε Υ κπνξεί λα πάξεη ηηο m ηηκέο x1,x2,…,xm θαη ε Τ ηηο n ηηκέο y1,y2,…,yn. Η 

πηζαλόηεηα ηνπ γεγνλόηνο Υ= xj θαη Τ=yk είλαη 

  Ρ(Υ=xj, Τ=yk) = f(xj,yk)  

 Μηα θνηλή ζπλάξηεζε πηζαλόηεηαο κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε έλαλ πίλαθα θνηλήο 

πηζαλφηεηαο, όπσο ν αθόινπζνο πίλαθαο . Η πηζαλόηεηα λα είλαη Υ=xj πξνθύπηεη αλ 

αζξνίζνπκε όιεο ηηο πηζαλόηεηεο ηεο γξακκήο ηνπ xj, δειαδή 

Ρ(Υ=xj) = f1(xj) =    
 

   
xj,yk) 

  Γηα j=1,2,…,m ηα απνηειέζκαηα ησλ αζξνίζεσλ απηώλ δίλνληαη ζηε δεμηά ζηήιε 

ηνπ πίλαθα. Όκνηα ε πηζαλόηεηα λα είλαη Τ=yk πξνθύπηεη αλ αζξνίζνπκε όιεο ηηο 

πηζαλόηεηεο ηεο ζηήιεο ηνπ yk, δειαδή 

Ρ(Τ=yk) = f2(yk) =   
 

   
 f(xj,yk)  

Γηα k=1,2,…,n ηα απνηειέζκαηα ησλ αζξνίζεσλ απηώλ δίλνληαη ζηελ θάησ ζεηξά ηνπ 

πίλαθα. 

 

 Τ  

Υ 

y1 y2 … yn ύλνια 

↓ 

 

X1 f(x1,y1) f(x2,y2) … f(x1,yn) f1(x1)  

x2 f(x2,y1) f(x2,y2) … f(x2,yn) f1(x2)  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 . 

. 

. 

. 

. 

. 

 

xm f(xm,y1) f(xm,y2) … f(xm,yn) f1(xm)  

ύλνια  f2(y1) f2(y2) … f2(yn) 1 Γεληθό ύλνιν 

 

Δπεηδή νη παξαπάλσ πηζαλόηεηεο πξνθύπηνπλ θαηά θάπνην ηξόπν ζην 

πεξηζώξην ηνπ πίλαθα, θαινύκε ζπρλά ηηο f1(xj) θαη f2(yk) [ή απιά f1(x) θαη f2(y)] 

πεξηζψξηεο ζπλαξηήζεηο πηζαλφηεηαο ησλ Υ θαη Τ αληίζηνηρα. Αο ζεκεησζεί όηη: 

f1(xj) = 1         f2(yk) = 1  

Οη ζρέζεηο απηέο γξάθνληαη θαη 
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  f(xj,yk) = 1  

πνπ ζεκαίλεη απιά όηη ην άζξνηζκα ησλ πηζαλνηήησλ όισλ ησλ δπλαηώλ γεγνλόησλ 

είλαη 1, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ θάησ δεμηά άθξε ηνπ πίλαθα. 

Η θνηλή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ησλ Υ θαη Τ νξίδεηαη κε ηε ζρέζε 

F(x, y) = Ρ(Υ≤x, Τ≤y) =(u≤x)(v≤y)f(u,v) 

ηνλ άλσζελ πίλαθα ε F(x, y) είλαη ην άζξνηζκα όισλ ησλ όξσλ κε xj≤x, yk≤y. 

2. πλερείο κεηαβιεηέο 

 ηελ πεξίπησζε όπνπ θαη νη δύν κεηαβιεηέο είλαη ζπλερείο, ηζρύνπλ αλάινγα κε ηελ 

πξνεγνύκελε πεξίπησζε κε αληηθαηάζηαζε ησλ αζξνηζκάησλ κε νινθιεξώκαηα. 

Έηζη ε θνηλή ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηώλ Υ θαη Τ ή, όπσο 

ζπλεζέζηεξα θαιείηαη, θνηλή ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο νξίδεηαη κε ηηο ζρέζεηο 

 
 Η z=f(x, y) παξηζηάλεη κηα επηθάλεηα πνπ θαιείηαη επηθάλεηα πηζαλφηεηαο (ρήκα 

1). Ο ζπλνιηθόο όγθνο κεηαμύ ηεο επηθάλεηαο απηήο θαη ηνπ επηπέδνπ xy ηζνύηαη κε 1 

ζύκθσλα κε ηελ ηδηόηεηα 2. Η πηζαλόηεηα λα βξεζεί ην Υ κεηαμύ α θαη b θαη 

ζπγρξόλσο ην Τ κεηαμύ c θαη d παξηζηάλεηαη από ην ζθηαζκέλν όγθν ηνπ ζρήκαηνο 1 

θαη δίλεηαη από ηε ζρέζε: 

        
 

  
        ρήκα 1.1 Δπηθάλεηα πηζαλόηεηαο  

 

 Γεληθόηεξα, εάλ Α είλαη έλα γεγνλόο, ππάξρεη κηα αληίζηνηρε πεξηνρή R ηνπ επηπέδνπ 

xy θαη ε πηζαλόηεηα ηνπ Α είλαη ην νινθιήξσκα ζηε R, δειαδή 

Ρ(Α) = ∫ ∫R f(x, y) dx dy   

 Η θνηλή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ησλ Υ θαη Τ νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή κε ηε 

ζρέζε 

  
Καη’ αλαινγία έρνπκε 
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πνπ ζεκαίλεη όηη ε ζπλάξηεζε ππθλόηεηαο πξνθύπηεη από κεξηθή παξαγώγηζε ηεο 

ζπλαξηήζεσο θαηαλνκήο σο πξνο x θαη y. 

Αθόκα 

       
πνπ θαινύληαη πεξηζψξηεο ζπλαξηήζεηο θαηαλνκήο ή απιά ζπλαξηήζεηο 

θαηαλνκήο ησλ Υ θαη Τ αληίζηνηρα. Οη παξάγσγνη ησλ άλσζελ σο πξνο ηα x θαη y 

θαινύληαη πεξηζψξηεο ζπλαξηήζεηο ππθλφηεηαο ή απιά ζπλαξηήζεηο ππθλφηεηαο 

ησλ Υ θαη Τ θαη δίλνληαη από ηηο ζρέζεηο 

    

ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΔ ΣΤΥΑΙΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

 Αο ππνζέζνπκε όηη νη Υ θαη Τ είλαη δηαθξηηέο ηπραίεο κεηαβιεηέο. Δάλ ηα γεγνλόηα Υ 

= x θαη Y = y είλαη αλεμάξηεηα γηα θάζε x θαη y, ηόηε ιέκε όηη νη Υ θαη Τ είλαη 

αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη 

Ρ(Υ= x, Y=y) = P(X= x) P(Y=y)  

ή ηζνδύλακα 

f(x, y) = f1(x) f2(y)   

 Αληίζηξνθα, εάλ γηα όια ηα x θαη y ε θνηλή ζπλάξηεζε πηζαλόηεηαο f(x, y) κπνξεί λα 

εθθξαζηεί ζαλ γηλόκελν κηαο ζπλαξηήζεσο κόλνλ ηνπ x θαη κηαο ζπλαξηήζεσο κόλνλ 

ηνπ y (πνπ είλαη βέβαηα νη πεξηζψξηεο ζπλαξηήζεηο πηζαλφηεηαο ησλ Χ θαη Υ), 

ηόηε νη Υ θαη Τ είλαη αλεμάξηεηεο. Αιιηώο νη Υ θαη Τ εμαξηώληαη ε κία από ηελ άιιε. 

  Δάλ νη Υ θαη Τ είλαη ζπλερείο ηπραίεο κεηαβιεηέο, ιέκε όηη είλαη αλεμάξηεηεο 

ηπραίεο κεηαβιεηέο, εάλ ηα γεγνλόηα Υ≤x θαη Τ≤y είλαη αλεμάξηεηα γηα θάζε x θαη y. 

ηελ πεξίπησζε απηή κπνξνύκε λα γξάςνπκε 

Ρ(Υ≤x, Τ≤y) = Ρ(Υ≤x) Ρ(Τ≤y)  (29) 

ή ηζνδύλακα 

F(x, y) = F1(x) F2(y)  (30) 

όπνπ νη F1(x) θαη F2(y) είλαη νη (πεξηζώξηεο) ζπλαξηήζεηο θαηαλνκήο ησλ Υ θαη Τ 

αληίζηνηρα. Αληίζηξνθα, εάλ γηα θάζε x θαη y ε θνηλή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο F(x, y) 

κπνξεί λα εθθξαζηεί ζαλ γηλόκελν κηαο ζπλαξηήζεσο κόλνλ ηνπ x θαη κηαο 

ζπλαξηήζεσο κόλνλ ηνπ y (πνπ είλαη βέβαηα νη πεξηζώξηεο ζπλαξηήζεηο θαηαλνκήο 

ησλ Υ θαη Τ), ηόηε νη Υ θαη Τ είλαη αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο. Αιιηώο νη Υ θαη 

Τ εμαξηώληαη ε κία από ηελ άιιε. 

Γηα ζπλερείο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ε θνηλή ζπλάξηεζε ππθλόηεηαο f(x, y) 

γξάθεηαη ζαλ γηλόκελν κηαο ζπλαξηήζεσο f1(x) ηνπ x κόλνλ θαη κηαο ζπλαξηήζεσο 

f2(y) ηνπ y κόλνλ, πνπ είλαη νη (πεξηζώξηεο) ζπλαξηήζεηο ππθλόηεηαο ησλ Υ θαη Τ 

αληίζηνηρα. 
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ΚΑΣΑΝΟΜΔ ΤΠΟ ΤΝΘΗΚΗ 

 Γλσξίδνπκε ήδε όηη, εάλ Ρ(Α)>0, ηόηε 

Ρ(Β|Α) = Ρ(ΑΒ) / Ρ(Α)  

Δάλ Υ θαη Τ είλαη δηαθξηηέο ηπραίεο κεηαβιεηέο θαη ζεσξήζνπκε ηα γεγνλόηα (Α:Υ= 

x), (Β:Τ=y), ηόηε ε άλσζελ γίλεηαη 

Ρ(Y=y | X=x) = f(x, y) / f1(x)   

όπνπ f(x,y) = Ρ(X=x, Y=y) είλαη ε θνηλή ζπλάξηεζε πηζαλόηεηαο θαη f1(x) είλαη ε 

πεξηζψξηα ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο ηεο Υ. Με ηε ζρέζε 

f(y | x) = f(x, y) / f1(x)   

νξίδνπκε ηε ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο ππφ ζπλζήθε ηεο Τ δεδνκέλεο ηεο Υ. Όκνηα, 

ε ζπλάξηεζε πηζαλόηεηαο ππό ζπλζήθε ηεο Τ δεδνκέλεο ηεο Υ είλαη 

f(x | y) = f(x, y) / f2(y)   

Μεξηθέο θνξέο ζα ζπκβνιίζνπκε ηηο f(x | y) θαη f(y | x) κε f1(x | y) θαη f2(y | x) 

αληίζηνηρα. 

 Σα παξαπάλσ επεθηείλνληαη εύθνια ζηελ πεξίπησζε όπνπ νη Υ θαη Τ είλαη ζπλερείο 

ηπραίεο κεηαβιεηέο. Π.ρ. ε ζπλάξηεζε ππθλόηεηαο ππό ζπλζήθε ηεο Υ δεδνκέλεο ηεο 

Τ είλαη 

f(y | x) = f(x, y) / f1(x)   

όπνπ f(x, y) είλαη ε θνηλή ζπλάξηεζε ππθλόηεηαο ησλ Υ θαη Τ θαη f1(x) ε πεξηζώξηα 

ζπλάξηεζε ππθλόηεηαο ηεο Υ. Έηζη π.ρ. από ηελ άλσζελ βξίζθνπκε όηη ε πηζαλόηεηα 

λα είλαη ε Τ κεηαμύ c θαη d δεδνκέλνπ όηη x<Υ<x+dx είλαη 

Ρ(c<Y<d | x<X<x+dx) =  
 

 
(y | x) dy  

Σα απνηειέζκαηα απηά γεληθεύνληαη εύθνια. 

 

1.3 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΚΑΣΑΝΟΜΧΝ 

ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΜΔΗ ΣΙΜΗ 

 Μηα πνιύ ζεκαληηθή έλλνηα ζηε ζεσξία πηζαλνηήησλ θαη ηε ζηαηηζηηθή είλαη ε 

έλλνηα ηεο καζεκαηηθήο ειπίδαο ή αλακελφκελεο ηηκήο ή κέζεο ηηκήο κηαο ηπραίαο 

κεηαβιεηήο. Γηα κηα δηαθξηηή ηπραία κεηαβιεηή Υ κε δπλαηέο ηηκέο x1,…, xn ε κέζε 

ηηκή νξίδεηαη κε ηε ζρέζε 

Δ(Υ) = x1Ρ(Υ=x1) + … + xnΡ(Υ=xn) =    
   jΡ(Υ=xj)  

ή, αλ ζέζνπκε Ρ(Υ=xj) = f(xj), κε ηελ 

Δ(Υ) = x1f(x1) + … + xn f(xn) =   
   jf(xj) =   f(x)  

όπνπ ε ηειεπηαία άζξνηζε λνείηαη σο πξνο όιεο ηηο δπλαηέο ηηκέο ηνπ x. ηελ εηδηθή 

πεξίπησζε πνπ όιεο νη πηζαλόηεηεο είλαη ίζεο έρνπκε 

Δ(Υ) = (x1 + x2 + … + xn) / n  

πνπ θαιείηαη θαη αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο ή απιά κέζνο φξνο ησλ x1, x2, …, xn. 

Γηα κηα ζπλερή ηπραία κεηαβιεηή Υ κε ζπλάξηεζε ππθλόηεηαο f(x) ε αλακελόκελε ή 

κέζε ηηκή νξίδεηαη κε ηε ζρέζε 

Δ(Υ) =   
 

  
f(x) dx   

πνπ πξνθύπηεη θαη από ηελ άλσζελ, αλ αληηθαηαζηήζνπκε ην άζξνηζκα κε 

νινθιήξσκα. 
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 Η αλακελόκελε ηηκή ηεο Υ, πνπ θαιείηαη θαη πξνζδνθψκελε ή πξνζδνθεηή ηηκή, 

ζπκβνιίδεηαη κε κx ή κε κ (όηαλ είλαη θαλεξό γηα πνηα κεηαβιεηή πξόθεηηαη). 

 Η κέζε ηηκή ηεο Υ αληηπξνζσπεύεη θαηά θάπνην ηξόπν όιεο ηηο δπλαηέο ηηκέο ηεο Υ 

θαη είλαη κηα παξάκεηξνο ζέζεσο ή θεληξηθήο ηάζεσο.  

ΤΝΑΡΣΗΔΙ ΣΤΥΑΙΧΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ 

  Έζησ Υ κηα ηπραία κεηαβιεηή. Δάλ Τ = g(X) είλαη κηα άιιε ηπραία κεηαβιεηή, ηόηε 

Ρ(Τ=y) =  {x|g(x)=y}Ρ(Υ=x)   

1. Δάλ ε Υ είλαη δηαθξηηή ηπραία κεηαβιεηή κε ζπλάξηεζε πηζαλόηεηαο f(x), 

ηόηε   Δ[g(X)] = g(x1) f(x1) + g(x2) f(x2) + … + g(xn) f(xn) =  g(x) f(x)  

2. Δάλ ε Υ είλαη ζπλερήο ηπραία κεηαβιεηή κε ππθλόηεηα πηζαλόηεηαο f(x), ηόηε 

     Δ[g(X)] =   
 

  
(x) f(x) dx   

  Οη πξνεγνύκελεο ζρέζεηο κπνξνύλ εύθνια λα γεληθεπηνύλ ζε ζπλαξηήζεηο δύν ή 

πεξηζζόηεξσλ ηπραίσλ κεηαβιεηώλ. Έηζη, εάλ π.ρ. Υ θαη Τ είλαη δύν ζπλερείο ηπραίεο 

κεηαβιεηέο κε θνηλή ζπλάξηεζε ππθλόηεηαο f(x, y), ηόηε ε κέζε ηηκή ηεο g(X, Y) 

είλαη    Δ[g(X, Y)] = ∫ ∫ g(x, y) f(x, y) dx dy  

ΜΔΡΙΚΑ ΘΔΧΡΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΗ ΣΙΜΗ 

Θεψξεκα 1: Δάλ c είλαη κηα ζηαζεξή, ηόηε  Δ(cX) = cE(X)  

Θεψξεκα 2: Δάλ Υ θαη Τ είλαη δύν ηπραίεο κεηαβιεηέο, ηόηε 

                Δ(Υ+Τ) = Δ(Υ) + Δ(Τ)  

Θεψξεκα 3: Δάλ Υ θαη Τ είλαη δύν αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο, ηόηε 

               Δ(ΥΤ) = Δ(Υ) Δ(Τ)  

Σα ζεσξήκαηα απηά γεληθεύνληαη εύθνια. 

Η ΓΙΑΠΟΡΑ ΚΑΙ Η ΣΤΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΗ 

  Όπσο είδακε πξνεγνύκελα, ε κέζε ηηκή κηαο ηπραίαο κεηαβιεηήο είλαη κηα 

παξάκεηξνο ζέζεσο θαη ζπκβνιίδεηαη κε κ. Μηα άιιε αμηνζεκείσηε πνζόηεηα ζηε 

ζεσξία πηζαλνηήησλ θαη ηε ζηαηηζηηθή είλαη ε δηαζπνξά ή δηαθχκαλζε ή 

κεηαβιεηφηεηα πνπ νξίδεηαη κε ηε ζρέζε 

Var(X) = E[(X – κ)
2
]  

 θαη δείρλεη πφζν «απισκέλε» είλαη ε θαηαλνκή. Πξνθαλώο ε δηαζπνξά είλαη έλαο 

κε αξλεηηθόο αξηζκόο. Η ζεηηθή ηεηξαγσληθή ηεο ξίδα θαιείηαη ηππηθή απφθιηζε 

θαη είλαη 

ζx = (Var(X))
1/2

 = (E[(X – κ)
2
])

1/2
  

 Όηαλ δελ ππάξρεη πεξίπησζε ζπγρύζεσο, ε ηππηθή απόθιηζε ζπκβνιίδεηαη ζπρλά κε 

ζ αληί γηα ζx θαη ε δηαζπνξά κε ζ
2
. 

 Δάλ Υ είλαη κηα δηαθξηηή ηπραία κεηαβιεηή κε ζπλάξηεζε πηζαλόηεηαο f(x), ηόηε ε 

δηαζπνξά δίλεηαη από ηε ζρέζε 

ζ
2
 = E[(X – κ)

2
] = (x – κ)

2
 f(x)   

Δάλ όιεο νη πηζαλφηεηεο είλαη ίζεο, ε ζρέζε απηή γίλεηαη 

ζ
2
 = [(x1 – κ)

2 
+ (x2 – κ)

2
 + … + (xn – κ)

2
] / n  

πνπ είλαη ε δηαζπνξά ησλ n αξηζκώλ x1, …, xn. 
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Δάλ Υ είλαη κηα ζπλερήο ηπραία κεηαβιεηή κε ζπλάξηεζε ππθλόηεηαο f(x), ηόηε ε 

δηαζπνξά είλαη 

ζ
2
 = E[(X – κ)

2
] =   

 

  
 x – κ)

2
 f(x) dx  

 Η δηαζπνξά ή ε ηππηθή απόθιηζε απνηεινύλ έλα κέηξν ηνπ πόζν δηαζπαξκέλεο είλαη 

νη ηηκέο ηεο ηπραίαο κεηαβιεηήο γύξσ από ηε κέζε ηηκή κ. Δάλ νη δηάθνξεο δπλαηέο 

ηηκέο είλαη ζπγθεληξσκέλεο θνληά ζηε κέζε ηηκή, ε δηαζπνξά είλαη κηθξή, ελώ εάλ 

είλαη κάιινλ δηαζπαξκέλεο, ε δηαζπνξά είλαη κεγάιε.  

 

ΜΔΡΙΚΑ ΘΔΧΡΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΟΡΑ 

Θεψξεκα 4: Δίλαη  ζ
2 
= E[(X – κ)

2
] = E(X

2
) – κ

2
 = E(X

2
) – [E(X)]

 2
   

                   όπνπ κ = Δ(Υ). 

Θεψξεκα 5: Δάλ c είλαη κηα ζηαζεξή, ηόηε Var(cX) = c
2
 Var(X)   

Θεψξεκα 6: Η πνζόηεηα E[(X-α)
2
] γίλεηαη ειάρηζηε, όηαλ α=κ=Δ(Υ). 

Θεψξεκα 7: Δάλ Υ θαη Τ είλαη αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο, ηόηε  

               Var(Υ+Τ) = Var(Υ) + Var(Τ)  

               Var(Υ-Τ) = Var(Υ) + Var(Τ)  

 Σν ζεώξεκα 7 γεληθεύεηαη εύθνια γηα πεξηζζόηεξεο από δύν αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο. Γεληθά, ε δηαζπνξά αζξνίζκαηνο ή δηαθνξάο αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ 

ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ησλ δηαζπνξώλ. 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΣΤΥΑΙΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

 Έζησ Υ κηα ηπραία κεηαβιεηή κε κέζε ηηκή κ θαη ηππηθή απόθιηζε ζ (ζ>0). 

Οξίδνπκε ηελ αληίζηνηρε ηππνπνηεκέλε ή ηππηθή ή αλεγκέλε ηπραία κεηαβιεηή κε 

ηε ζρέζε 

X* = (X-κ)/ζ  

Η Υ* έρεη κηα ζπνπδαία ηδηόηεηα: Η κέζε ηηκή ηεο είλαη ίζε κε κεδέλ θαη ε δηαζπνξά 

ηεο ίζε κε έλα, δειαδή 

Δ(Υ*) = 0         Var(Υ*) = 1  

Δπίζεο ε Χ* δελ έρεη δηαζηάζεηο (είλαη αδηάζηαηε πνζφηεηα, δειαδή θαζαξφο 

αξηζκφο), είηε έρεη δηαζηάζεηο ε Υ είηε όρη. 

 Οη ηηκέο κηαο ηππνπνηεκέλεο κεηαβιεηήο θαινύληαη κεξηθέο θνξέο θαη ηππηθά 

απνηειέζκαηα, νπόηε ιέκε όηη ε Υ εθθξάδεηαη ζε ηππηθέο κνλάδεο, δειαδή ε ζ 

παίξλεηαη ζαλ κνλάδα κεηξήζεσο ηεο δηαθνξάο Υ-κ. Σππνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά ζηε ζύγθξηζε δηαθνξεηηθώλ θαηαλνκώλ. 

ΓΙΑΠΟΡΔ ΚΟΙΝΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ. ΤΝΓΙΑΠΟΡΑ. 

 Σα πξνεγνύκελα κπνξνύλ λα γεληθεπηνύλ γηα δύν ή πεξηζζόηεξεο κεηαβιεηέο. Έηζη 

π.ρ. εάλ Υ θαη Τ είλαη δύν ζπλερείο ηπραίεο κεηαβιεηέο κε θνηλή ζπλάξηεζε 

ππθλόηεηαο f(x, y), νη αλακελφκελεο ή κέζεο ηηκέο ησλ Υ θαη Τ είλαη 

  
θαη νη δηαζπνξέο 
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 Γηα δύν ηπραίεο κεηαβιεηέο Υ θαη Τ κηα άιιε αμηνζεκείσηε πνζόηεηα είλαη ε 

ζπλδηαζπνξά ή ζπλδηαθχκαλζε ή ζπκκεηαβιεηφηεηα πνπ νξίδεηαη κε ηε ζρέζε 

ζΥΤ = Cov(X, Y) = E[(X-κx) (Y-κΤ)  

Υξεζηκνπνηώληαο ηελ θνηλή ζπλάξηεζε ππθλόηεηαο έρνπκε 

ζΥΤ = ∫ ∫ (x-κx) (y-κΤ) f(x, y) dx dy   

Παξόκνηεο ζρέζεηο έρνπκε γηα δύν δηαθξηηέο κεηαβιεηέο. ηελ πεξίπησζε απηή 

έρνπκε  

  

   
όπνπ ηα αζξνίζκαηα λννύληαη γηα όιεο ηηο δπλαηέο ηηκέο ησλ Υ θαη Τ. 

Γηα ηε ζπλδηαζπνξά ηζρύνπλ ηα αθόινπζα ζεσξήκαηα: 

Θεψξεκα 8: ζxy = Δ(ΥΤ) – Δ(Υ) Δ(Τ) = Δ(ΥΤ) - κxκy   

Θεψξεκα 9: Δάλ Υ θαη Τ είλαη δύν αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο, ηόηε 

               ζxy = Cov(X, Y) = 0  

Θεψξεκα 10: Var(Υ ± Τ) = Var(Υ) + Var(Τ)  ± 2 Cov(X, Y)   

Θεψξεκα 11: |ζxy | ≤ ζxζy   

ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΤΥΔΣΙΔΧ 

 Δάλ νη Υ θαη Τ είλαη αλεμάξηεηεο, ηόηε Cov(X, Y) = ζxy = 0. Αληίζεηα, εάλ Χ=Υ, ηφηε 

Cov(X, Y) = σxy = σxσy. Γη’ απηό κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ζαλ κέηξν ηεο 

αλεμαξηεζίαο δύν κεηαβιεηώλ ηελ πνζόηεηα 

ξ = ζxy/ζxζy   

πνπ είλαη αδηάζηαηε θαη θαιείηαη ζπληειεζηήο ζπζρεηίζεσο. Από ην Θεώξεκα 11 

πξνθύπηεη όηη -1≤ξ≤1. Δάλ ξ=0, δει. ε ζπλδηαζπνξά είλαη κεδέλ, ηόηε νη Υ θαη Τ 

θαινύληαη αζπζρέηηζηεο ή νξζνγψληεο. ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί νη Υ θαη Τ λα 

είλαη αλεμάξηεηεο, αιιά κπνξεί θαη λα κελ είλαη.  

Ο ΝΟΜΟ ΣΧΝ ΜΔΓΑΛΧΝ ΑΡΙΘΜΧΝ 

 Σν επόκελν ζεώξεκα, πνπ είλαη γλσζηό ζαλ λόκνο ησλ κεγάισλ αξηζκώλ, είλαη κηα 

ελδηαθέξνπζα ζπλέπεηα ηεο αληζόηεηαο ηνπ Chebyshev. 

Θεψξεκα 12 (Νφκνο ησλ κεγάισλ αξηζκψλ): Έζησ όηη νη ηπραίεο κεηαβιεηέο Υ1,                     

Υ2,… είλαη (ηειείσο) αλεμάξηεηεο θαη έρνπλ πεπεξαζκέλεο κέζε ηηκή κ θαη 

δηαζπνξά σ
2
. Δάλ Sn = X1 + X2 + … + Xn (n = 1, 2, …), ηόηε 

        (|Sn/n – κ| ≥ ) = 0  

Δπεηδή Sn/n είλαη ν κέζνο όξνο ησλ Υ1, …, Υn, ην ζεώξεκα απηό ιέεη όηη ε πηζαλόηεηα 

λα δηαθέξεη ν κέζνο όξνο Sn/n από ηε κέζε ηηκή κ πεξηζζόηεξν από  ηείλεη ζην 

κεδέλ, όηαλ n∞. αλ ζπλέπεηα ηνπ ζεσξήκαηνο απηνύ ζα πεξίκελε θαλείο όηη 

       n/n = κ, πνπ ζπρλά θαιείηαη ηζρπξφο λφκνο ησλ κεγάισλ αξηζκψλ, ελώ ην 
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Θεώξεκα 12 θαιείηαη αζζελήο λόκνο ησλ κεγάισλ αξηζκώλ ή απιά λόκνο ησλ 

κεγάισλ αξηζκώλ. 

 

1.4 ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΝΟΜΔ 

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 

 Μία από ηηο πην ζεκαληηθέο θαηαλνκέο πηζαλόηεηαο γηα ζπλερείο κεηαβιεηέο είλαη ε 

θαλνληθή θαηαλνκή ή θαηαλνκή ηνπ Gauss. Η ζπλάξηεζε ππθλόηεηαο ηεο 

θαηαλνκήο απηήο είλαη: 

       
όπνπ κ θαη ζ είλαη ζηαζεξέο ίζεο αληίζηνηρα κε ηε κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή 

απόθιηζε. Η αληίζηνηρε ζπλάξηεζε θαηαλνκήο είλαη: 

      
 ηελ πεξίπησζε απηή ιέκε όηη ε ηπραία κεηαβιεηή Υ είλαη θαλνληθή ή θαλνληθά 

θαηαλεκεκέλε κε κέζε ηηκή κ θαη δηαζπνξά ζ
2
. 

Δάλ Ε είλαη ε ηππνπνηεκέλε κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηε Υ, δειαδή Ε = (Υ-κ)/ζ 

ηόηε ε κέζε ηηκή ηεο Ε είλαη 0 θαη ε δηαζπνξά 1. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπλάξηεζε 

ππθλόηεηαο ηεο Ε είλαη 

        
 Η θαηαλνκή απηή θαιείηαη ζπρλά ηππηθή ή ηππνπνηεκέλε θαλνληθή θαηαλνκή θαη 

έρεη ζπλάξηεζε θαηαλνκήο 

     
 Η ηηκή z θαιείηαη κεξηθέο θνξέο ηππηθφ απνηέιεζκα.  

 Μηα γξαθηθή παξάζηαζε ηεο άλσζελ ζπλαξηήζεσο ππθλόηεηαο, πνπ θαιείηαη ζπρλά 

ηππηθή ή ηππνπνηεκέλε θαλνληθή θακπχιε, δίλεηαη ζην ζρήκα 2. εκεηώλνληαη ηα 

εκβαδά πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 1, 2 θαη 3 ηππηθέο απνθιίζεηο από ηε κέζε ηηκή. Σα 

εκβαδά απηά πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ z=-1 θαη +1, z=-2 θαη +2, z=-3 θαη +3 θαη είλαη 

ίζα κε 68,27%, 95,45% θαη 99,73% ηνπ νιηθνύ εκβαδνύ πνπ ηζνύηαη κε 1. Απηό 

ζεκαίλεη όηη Ρ(-1≤Ε≤1) = 0,6827, Ρ(-2≤Ε≤2) = 0,9545, Ρ(-3≤Ε≤3) = 0,9973  
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ρήκα 1.2: Καλνληθή θαηαλνκή 

 

Η ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ POISSON 

 

 Έζησ X κηα δηαθξηηή ηπραία κεηαβιεηή πνπ κπνξεί λα πάξεη ηηο ηηκέο 0, 1, 2, … κε 

ζπλάξηεζε πηζαλόηεηαο 

 
όπνπ ι κηα δεδνκέλε ζεηηθή ζηαζεξή. Η θαηαλνκή απηή θαιείηαη θαηαλνκή ηνπ 

Poisson, επεηδή εηζήρζε από ηνλ S. D. Poisson ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηώλα. Λέκε 

αθόκα όηη ε κεηαβιεηή Υ είλαη θαηαλεκεκέλε θαηά Poisson.ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί δίλνληαη κεξηθέο ηδηόηεηεο ηεο θαηαλνκήο ηνπ Poisson. 

 

Μέζε ηηκή κ=ι 

Γηαζπνξά ζ
2
=ι 

Σππηθή απόθιηζε ζ=   

 

ΥΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ POISSON 

  Μπνξνύκε λα δείμνπκε όηη, εάλ Υ είλαη ε ηπραία κεηαβιεηή ζηελ θαηαλνκή ηνπ 

Poisson θαη (Υ–ι)/   είλαη ε αληίζηνηρε ηππνπνηεκέλε ηπραία κεηαβιεηή, ηόηε 

          
 Απηό ζεκαίλεη όηη ε θαηαλνκή ηνπ Poisson ηείλεη ζηελ θαλνληθή θαηαλνκή, όηαλ 

ι∞, ή όηη ε (Υ–ι)/   είλαη αζπκπησηηθά θαλνληθή. 

ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΟΡΙΑΚΟ ΘΔΧΡΗΜΑ 

 Θεψξεκα 1 (Κεληξηθφ νξηαθφ ζεψξεκα): Έζησ όηη νη αλεμάξηεηεο ηπραίεο 

κεηαβιεηέο Υ1, Υ2, … είλαη ηζόλνκεο (ε θάζε κηα έρεη ηελ ίδηα ζπλάξηεζε 

πηζαλόηεηαο, αλ πξόθεηηαη γηα δηαθξηηέο κεηαβιεηέο, ή ηελ ίδηα ζπλάξηεζε 
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ππθλόηεηαο, αλ πξόθεηηαη γηα ζπλερείο κεηαβιεηέο) κε πεπεξαζκέλεο κέζε ηηκή κ θαη 

δηαζπνξά ζ
2
. Δάλ Sn = X1 + X2 + … + Xn (n = 1, 2, …), ηόηε 

       

δειαδή ε ηπραία κεηαβιεηή (Sn–nκ)/ζ  , πνπ είλαη ε ηππνπνηεκέλε κεηαβιεηή 

αληίζηνηρε ζηελ Sn, ζπκπεξηθέξεηαη αζπκπησηηθά ζαλ θαλνληθή κεηαβιεηή. 

 Σν ζεώξεκα απηό ηζρύεη θάησ από γεληθόηεξεο ζπλζήθεο, όπσο π.ρ. ζηελ πεξίπησζε 

όπνπ νη X1, X2, … είλαη αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο κε ηελ ίδηα κέζε ηηκή θαη 

ηελ ίδηα δηαζπνξά, όρη όκσο ηζόλνκεο. 

Η ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 

 Λέκε όηη κηα ηπραία κεηαβιεηή Υ είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλε ζην δηάζηεκα 

α≤x≤b, εάλ ε ζπλάξηεζε ππθλόηεηαο είλαη 

               
             

             
   

Η θαηαλνκή απηή θαιείηαη νκνηφκνξθε θαηαλνκή. 

Η ζπλάξηεζε θαηαλνκήο είλαη 

          
Η κέζε ηηκή θαη ε δηαζπνξά είλαη αληίζηνηρα 

                 
 

  

1.5 ΘΔΧΡΙΑ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ 

ΠΛΗΘΤΜΟ ΚΑΙ ΓΔΙΓΜΑ. ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 

 ηελ πξάμε ζέινπκε ζπρλά λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα γηα κηα κεγάιε νκάδα 

αηόκσλ ή αληηθεηκέλσλ. Αληί λα κειεηήζνπκε νιφθιεξε ηελ νκάδα, ηνλ πιεζπζκφ 

φπσο ιέκε, πνπ είλαη δχζθνιν ή αδχλαην, κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε έλα κηθξφ 

κέξνο απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ, δει. έλα δείγκα. Απηό γίλεηαη κε ζθνπό λα 

ζπκπεξάλνπκε θάηη γηα ηνλ πιεζπζκό από ηα απνηειέζκαηα εμεηάζεσο ηνπ 

δείγκαηνο. Οη αξρέο θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζθνπό απηό 

απνηεινύλ ηε ηαηηζηηθή πκπεξαζκαηνινγία. Η δηαδηθαζία ιήςεσο ελόο 

δείγκαηνο θαιείηαη δεηγκαηνιεςία. 

Μεξηθά ζεκεία πξέπεη λα ηνληζηνύλ ηδηαίηεξα. Πξώην, ε ιέμε πιεζπζκόο δε 

ζεκαίλεη γεληθά όηη ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα, όπσο π.ρ. ζηε θξάζε «πιεζπζκόο ηεο 

Αζήλαο. Γεχηεξν, ε ιέμε πιεζπζκφο δειψλεη ζπρλά έλα πιήζνο παξαηεξήζεσλ ή 

κεηξήζεσλ αληί γηα πιήζνο αηφκσλ ή αληηθεηκέλσλ. Σξίην, ν πιεζπζκόο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη πεπεξαζκέλν (ζπλήζσο) ή άπεηξν πιήζνο ζηνηρείσλ. Σν πιήζνο απηό 

παξηζηάλεηαη κε Ν θαη θαιείηαη κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ. Σν πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ δείγκαηνο θαιείηαη κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ζπκβνιίδεηαη κε n.  
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ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ ΜΔ ΚΑΙ ΥΧΡΙ ΔΠΑΝΑΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 

  Δάλ βγάινπκε έλα αληηθείκελν από έλα θνπηί, κπνξνύκε λα ην μαλαβάινπκε ή λα 

κελ ην μαλαβάινπκε πξηλ βγάινπκε έλα άιιν. ηελ πξώηε πεξίπησζε ην ίδην 

αληηθείκελν κπνξεί λα βγεη πνιιέο θνξέο, ελώ ζηε δεύηεξε κόλν κηα θνξά. Έηζη 

έρνπκε δεηγκαηνιεςία κε επαλαηνπνζέηεζε, όπνπ έλα ζηνηρείν ηνπ πιεζπζκνύ 

κπνξεί λα εθιεγεί πνιιέο θνξέο, θαη δεηγκαηνιεςία ρσξίο επαλαηνπνζέηεζε, όπνπ 

έλα ζηνηρείν ηνπ πιεζπζκνύ κπνξεί λα εθιεγεί ην πνιύ κηα θνξά. 

  Έλαο πεπεξαζκέλνο πιεζπζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί άπεηξνο ζε δεηγκαηνιεςία 

κε επαλαηνπνζέηεζε, επεηδή κπνξνχκε λα πάξνπκε δείγκαηα νπνηνπδήπνηε 

κεγέζνπο. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζηελ πξάμε, αθόκα θαη δεηγκαηνιεςία ρσξίο 

επαλαηνπνζέηεζε από έλαλ πνιύ κεγάιν πιεζπζκό κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ 

δεηγκαηνιεςία από άπεηξν πιεζπζκό. 

 

ΣΤΥΑΙΑ ΓΔΙΓΜΑΣΑ. ΣΤΥΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. 

  Δίλαη θαλεξό όηη ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ πιεζπζκό ζα είλαη ζσζηά, εάλ ην δείγκα 

εθιεγεί έηζη ώζηε λα αληηπξνζσπεύεη ηνλ πιεζπζκό αξθεηά θαιά. Έλα από ηα 

ζπνπδαία πξνβιήκαηα ηεο ηαηηζηηθήο πκπεξαζκαηνινγίαο είλαη ν ηξφπνο εθινγήο 

ελφο δείγκαηνο. 

 Έλαο ηξφπνο εθινγήο ελφο δείγκαηνο είλαη λα δηαιέμνπκε έηζη ην δείγκα ψζηε 

θάζε ζηνηρείν ηνπ πιεζπζκνχ λα έρεη ηελ ίδηα πηζαλφηεηα λα είλαη ζην δείγκα. 

Έρνπκε ηόηε έλα ηπραίν δείγκα. Από έλα κηθξό ζρεηηθά πιεζπζκό κπνξνύκε λα 

πάξνπκε έλα ηπραίν δείγκα ρξεζηκνπνηώληαο θιήξνπο ή έλαλ πίλαθα ηπραίσλ 

αξηζκψλ, πνπ έρνπλ εηδηθά βξεζεί γηα ηέηνηνπο ζθνπνύο. 

 Γεληθά όκσο, ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ πιεζπζκό από έλα δείγκα είλαη ζσζηά κε 

θάπνηα πηζαλόηεηα θαη φρη βεβαηφηεηα.  

ΣΑΣΙΣΙΚΔ ΤΝΑΡΣΗΔΙ 

 Μπνξνύκε λα πάξνπκε ηπραία δείγκαηα από έλαλ πιεζπζκό θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε απηά ηα δείγκαηα γηα λα εθηηκήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ 

πιεζπζκνύ. 

 ηε γεληθή πεξίπησζε έλα δείγκα κεγέζνπο n κπνξεί λα πεξηγξαθεί από ηηο ηηκέο x1, 

x2, …, xn ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηώλ Υ1, Υ2, …, Υn. ε δεηγκαηνιεςία κε 

επαλαηνπνζέηεζε νη Χ1, Χ2, …, Χn είλαη αλεμάξηεηεο θαη ηζφλνκεο κε θαηαλνκή 

πηζαλφηεηαο (ε θάζε κηα) f(x). Η θνηλή θαηαλνκή πηζαλόηεηαο είλαη: 

           Ρ(X1 = x1, X2 = x2, …, Υn = xn) = f(x1) f(x2) … f(xn)  

  Μηα πνζόηεηα πνπ πξνθύπηεη από έλα δείγκα ζηε δηαδηθαζία εθηηκήζεσο ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ πιεζπζκνύ θαιείηαη ζηαηηζηηθή δεηγκαηηθή ζπλάξηεζε ή απιά 

ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε ή δεηγκαηνζπλάξηεζε. Μαζεκαηηθά κηα ζηαηηζηηθή 

ζπλάξηεζε γηα έλα δείγκα κεγέζνπο n κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα ζπλάξηεζε g(X1, …, 

Xn) ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηώλ Υ1, …, Υn. Η ζπλάξηεζε g(X1, …, Xn) είλαη κηα ηπραία 

κεηαβιεηή κε ηηκέο g(x1, …, xn). Η ηαηηζηηθή εμεηάδεη ηέηνηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο 

θαη ηηο ηηκέο ηνπο. 

  ε θάζε παξάκεηξν ηνπ πιεζπζκνχ ζα ππάξρεη κηα αληίζηνηρε ζηαηηζηηθή 

ζπλάξηεζε απφ έλα δείγκα. πλήζσο, ε κέζνδνο ππνινγηζκνύ ηεο ηηκήο ηεο 
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ζηαηηζηηθήο ζπλαξηήζεσο από ην δείγκα είλαη όκνηα κε ηε κέζνδν ππνινγηζκνύ ηεο 

παξακέηξνπ από έλαλ (πεπεξαζκέλν) πιεζπζκό. Όπσο όκσο ζα δνύκε, ν ηξόπνο 

απηόο κπνξεί λα κε δίλεη ηελ «θαιύηεξε εθηίκεζε» γηα ηελ παξάκεηξν. Έλα 

ζπνπδαίν πξόβιεκα ζηε ζεσξία δεηγκαηνιεςίαο είλαη ε εύξεζε ηεο θαηάιιειεο 

ζηαηηζηηθήο ζπλαξηήζεσο πνπ ζα καο δώζεη ηελ θαιύηεξε δπλαηή εθηίκεζε γηα κηα 

παξάκεηξν ηνπ πιεζπζκνύ.  

ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΔ ΚΑΣΑΝΟΜΔ 

  Όπσο είδακε, κηα ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε είλαη κηα ηπραία κεηαβιεηή πνπ είλαη 

ζπλάξηεζε ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ Χ1, …, Χn ελφο δείγκαηνο. Άξα κπνξνύκε λα 

κηιάκε γηα θαηαλνκή πηζαλόηεηαο κηαο ζηαηηζηηθήο ζπλαξηήζεσο, πνπ θαιείηαη 

δεηγκαηνιεπηηθή θαηαλνκή ή θαηαλνκή δεηγκαηνιεςίαο. 

  Δάλ ζεσξήζνπκε όια ηα δπλαηά δείγκαηα κεγέζνπο n πνπ κπνξνύκε λα πάξνπκε 

από έλαλ πιεζπζκό, έρνπκε γηα θάζε δείγκα κηα ηηκή γηα ηε ζηαηηζηηθή 

ζπλάξηεζε. Έηζη έρνπκε ηελ θαηαλνκή ηεο ζηαηηζηηθήο ζπλαξηήζεσο, δειαδή ηε 

δεηγκαηνιεπηηθή θαηαλνκή. 

  Από ηε δεηγκαηνιεπηηθή θαηαλνκή κηαο ζηαηηζηηθήο ζπλαξηήζεσο κπνξνύκε λα 

ππνινγίζνπκε κέζε ηηκή, ηππηθή απόθιηζε, ξνπέο θιπ. Η ηππηθή απόθιηζε θαιείηαη 

θαη ηππηθφ ζθάικα. 

Η ΓΔΙΓΜΑΣΙΚΗ ΜΔΗ ΣΙΜΗ 

  Δάλ Υ1, Υ2, …, Υn είλαη νη ηπραίεο κεηαβιεηέο γηα έλα δείγκα κεγέζνπο n, θαιείηαη 

δεηγκαηηθή κέζε ηηκή ή κέζε ηηκή δείγκαηνο ή ηπραία κεηαβιεηή 

    
  Δάλ x1, x2, …, xn είλαη νη ηηκέο ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηώλ ζ’ έλα νξηζκέλν δείγκα, 

ηόηε ε κέζε ηηκή απηνύ ηνπ δείγκαηνο είλαη 

      

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗ ΓΔΙΓΜΑΣΙΚΗ ΜΔΗ ΣΙΜΗ 

  Έζησ f(x) ε θαηαλνκή πηζαλόηεηαο ελόο πιεζπζκνύ. Δάλ πάξνπκε έλα δείγκα 

κεγέζνπο n από ηνλ πιεζπζκό, είλαη θπζηθό λα δεηήζνπκε ηελ θαηαλνκή πηζαλόηεηαο 

ηεο ζηαηηζηηθήο ζπλαξηήζεσο Υ. Απηή είλαη ε δεηγκαηνιεπηηθή θαηαλνκή ηεο 

κέζεο ηηκήο ηνπ δείγκαηνο ή θαηαλνκή ηεο δεηγκαηηθήο κέζεο ηηκήο. ρεηηθά 

είλαη ηα παξαθάησ ζεσξήκαηα. 

Θεψξεκα 1: Η κέζε ηηκή κx ηεο δεηγκαηηθήο κέζεο ηηκήο Υ είλαη 

               Δ(Υ) = κx = κ   

              όπνπ κ ε κέζε ηηκή ηνπ πιεζπζκνύ. 

 ύκθσλα κε ην ζεώξεκα απηό ε αλακελόκελε ηηκή ηεο δεηγκαηηθήο κέζεο ηηκήο  

ηζνύηαη κε κ. 

Θεψξεκα 2: Δάλ έλαο πιεζπζκόο είλαη άπεηξνο ή εάλ ε δεηγκαηνιεςία είλαη κε  

επαλαηνπνζέηεζε, ηόηε ε δηαζπνξά ζx
2
 ηεο δεηγκαηηθήο κέζεο ηηκήο είλαη 

                Δ[(Υ-κ)
2
] = 
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όπνπ ζ
2
 ε δηαζπνξά ηνπ πιεζπζκνύ. 

Θεψξεκα 3: Δάλ ν πιεζπζκόο απ’ όπνπ παίξλνπκε ηα δείγκαηα είλαη θαλνληθόο κε 

κέζε ηηκή κ θαη δηαζπνξά ζ
2
, ηόηε ε δεηγκαηηθή κέζε ηηκή έρεη θαλνληθή 

(δεηγκαηνιεπηηθή) θαηαλνκή κε κέζε ηηκή κ θαη δηαζπνξά  
  

 
. 

Θεψξεκα 4: Δάλ ν πιεζπζκόο απ’ όπνπ παίξλνπκε ηα δείγκαηα έρεη θάπνηα 

θαηαλνκή (όρη αλαγθαζηηθά θαλνληθή) κε κέζε ηηκή κ θαη δηαζπνξά ζ
2
, ηόηε ε 

(αληίζηνηρε ζηελ Υ) ηππνπνηεκέλε κεηαβιεηή 

                     
είλαη αζπκπησηηθά θαλνληθή, δειαδή 

                    
 Σν Θεώξεκα 4 είλαη ζπλέπεηα ηνπ θεληξηθνύ νξηαθνύ ζεσξήκαηνο πνπ είδακε 

παξαπάλσ. Γερόκαζηε βέβαηα όηη ν πιεζπζκόο είλαη άπεηξνο ή όηη ε δεηγκαηνιεςία 

είλαη κε επαλαηνπνζέηεζε.  

Η ΓΔΙΓΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΠΟΡΑ 

 Δάλ Υ1, Υ2, …, Υn είλαη νη ηπραίεο κεηαβιεηέο γηα έλα δείγκα κεγέζνπο n, ηόηε ε 

ηπραία κεηαβιεηή πνπ δίλεη ηε δεηγκαηηθή δηαζπνξά ή δηαθύκαλζε (ή δηαζπνξά ή 

δηαθύκαλζε ηνπ δείγκαηνο) είλαη 

           
Δπεηδή Δ(Υ)=κ, ζα ήηαλ σξαίν λα είρακε θαη Δ(S

2
)=ζ

2
. Όηαλ ε αλακελόκελε ηηκή 

κηαο ζηαηηζηηθήο ζπλαξηήζεσο ηζνύηαη κε ηελ αληίζηνηρε παξάκεηξν ηνπ πιεζπζκνύ, 

ε ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε θαιείηαη ακεξφιεπηε ή αβίαζηε εθηηκήηξηα θαη ε ηηκή 

ηεο απνηειεί κηα ακεξφιεπηε ή αβίαζηε εθηίκεζε ηεο παξακέηξνπ ηνπ 

πιεζπζκνχ. Ιζρύεη όκσο: 

         
 

1.6  ΔΙΡΔ ΣΤΥΑΙΧΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ 

   

ΔΙΡΔ ΣΤΥΑΙΧΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ 

  Με ηνλ όξν ζεηξά ηπραίσλ κεηαβιεησλ αλαθεξόκαζηε ζε κηα αθνινπζία ηπραίσλ 

κεηαβιεηώλ νη νπνίεο ζπλήζσο αληηπξνζσπεύνπλ ηα δηαδνρηθά απνηειέζκαηα ελόο 

πεηξάκαηνο ηύρεο. 

  

ΤΚΓΛΙΗ ΔΙΡΧΝ ΣΤΥΑΙΧΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ 

  Καηά ηε κειέηε κηαο άπεηξεο ζεηξάο ηπραίσλ κεηαβιεηώλ Υ1,Υ2,…,Υn, έλα 

ελδηαθέξνλ δήηεκα είλαη ηo αλ θαη θαηά πόζν παξνπζηάδεη αζπκπησηηθή 

ζπκπεξηθνξά, δειαδή ην αλ ππάξρεη θάπνηα ηπραία κεηαβιεηή Υ ηέηνηα πνπ λα 

απνηειεί ην όξην ηεο Υn όηαλ n∞. Τπάξρνπλ έλα ζύλνιν ηξόπσλ γηα ηνλ 
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νξηζκό ηέηνηνπ είδνπο ζύγθιηζεο. Μηιώληαο γεληθά απηνί εκπίπηνπλ ζε δύν 

θιάζεηο, ηε ιεγόκελε θιάζε «ηζρπξήο» ζύγθιηζεο όπνπ εμεηάδνπκε ην αλ ε Υn 

ηείλεη λα ζπκπέζεη σο πξνο ηε, ζπκπεξηθνξά ηεο, ζηελ Υ, θαη ηε ιεγόκελε 

θιάζε «αζζελνύο» ζύγθιηζεο όπνπ εμεηάδνπκε ην αλ ε θαηαλνκή πηζαλόηεηαο 

ηεο Υn ηείλεη λα ζπκπέζεη σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηεο κε ηελ θαηαλνκή 

πηζαλόηεηαο ηεο Υ. πκβνιίδνληαο ηνλ δεηγκαηνρώξν ηνπ πεηξάκαηνο κε Ω θαη 

κε σ ηπρόλ ζηνηρείν απηνύ, έρνπκε: 

-Κξηηήξηα θιάζεο ηζρπξήο ζχγθιηζεο 

1. ύγθιηζε κε πηζαλόηεηα ίζε κε 1 

Ρ({ωΩ :    
   

|Xn(ω) – Υ(ω) | = 0}) = 1 

2. ύγθιηζε κέζνπ ηεηξαγώλνπ 

   
   

 Δ(| Xn – Υ |
2
) = 0 

3. Ιζρπξή ζύγθιηζε  

Πξέπεη Δ(| Xn|) < ∞, γηα n=1,2,…, Δ(| X
2
|) < ∞ θαη 

    
   

 Δ(| Xn – Υ |) = 0 

          -Κξηηήξηα θιάζεο αζζελνχο ζχγθιηζεο 

4. ύγθιηζε σο πξνο ηελ θαηαλνκή 

   
   

 Fxn(x) = Fx(x) ζε όια ηα ζεκεία ζπλέρεηαο ηεο Fx. 

5. Αζζελήο ζύγθιηζε 

   
   

   
 

  
    dFxn(x) =  

 

  
 (x) d F(x) γηα όιεο ηηο ζπλαξηήζεηο f:R  R. 

ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΔ ΑΛΤΙΓΔ ΑΝ ΒΑΙΚΔ ΣΟΥΑΣΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

  Μηα ζεηξά από ηπραίεο κεηαβιεηέο Υ1,Υ2,…,Υn,… ζπρλά πεξηγξάθεη ηελ 

εμέιημε ελόο πηζαλνθξαηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ κειεηάηαη ηηο δηαθξηηέο ρξνληθέο 

ζηηγκέο t1<t2<…<tn<…. Απηό απνηειεί κηα δηαθξηηή σο πξνο ην ρξόλν 

ζηνραζηηθή δηαδηθαζία. Οη ζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο κπνξνύλ επίζεο λα 

νξηζζνύλ γηα όιεο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο ελόο θιεηζηνύ δηαζηήκαηνο όπσο ην [0, 

1] ή θαη ελόο κε θιεηζηνύ δηαζηήκαηνο όπσο ην [0, ∞]. ηελ πεξίπησζε απηή 

έρνπκε λα θάλνπκε κε ζπλερείο ζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο. Οη ηπραίεο απηέο 

κεηαβιεηέο νξίδνπλ κηα νηθνγέλεηα ηπραίσλ κεηαβιεηώλ.  

  πκβνιίδνπκε ην ρξνληθό δηάζηεκα κειέηεο σο Σ θαη ζεσξνύκε όηη γηα όιεο 

ηηο ηπραίεο κεηαβιεηέο ππάξρεη έλαο θνηλόο ρώξνο πηζαλόηεηαο (Ω, Α, Ρ), όπνπ 

ην Ω είλαη ν δεηγκαηόρσξνο ηνπ πεηξάκαηνο ηύρεο, Α είλαη ε ζ-άιγεβξα ησλ 

ππνζπλόισλ ηνπ Ω θαη Ρ κηα ζπλάξηεζε-κέηξν πηζαλόηεηαο επί ηνπ Α. Έηζη 

κηα ζηνραζηηθή δηαδηθαζία Υ={Υ(t),tT} απνηειεί κηα ζπλάξηεζε Υ:Σ×ΩR 

δύν κεηαβιεηώλ όπνπ ε Υ(t) = Υ(t,·) είλαη κηα ηπραία κεηαβιεηή γηα θάζε tT 

θαη Υ(·,ω):ΣR είλαη κηα πξαγκαηνπνίεζε ή ηξνρηά κηαο ζηνραζηηθήο 

δηαδηθαζίαο γηα θάζε ωΩ. 



27 
 

  Σόζν γηα ζπλερή όζν θαη γηα δηαθξηηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ε έλλνηα ηεο 

Μαξθνβηαλήο αιπζίδαο (Markov Chain) ζαλ ζηνραζηηθή δηαδηθαζία κε 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ηδηόηεηεο, απνηειεί βαζηθό ζηνραζηηθό παξάδεηγκα. 

-Γηαθξηηέο Μαξθνβηαλέο αιπζίδεο 

  ε έλα ληεηεξκηληζηηθό ζύζηεκα ηνπ νπνίνπ ε εμέιημε θαζνξίδεηαη από κηα 

δηαθνξηθή εμίζσζε πξώηεο ηάμεο κόλν ε παξνύζα ηηκή ηεο Υn, ε Υin, 

απαηηείηαη έηζη ώζηε λα θαζνξηζηεί ε κειινληηθή ηηκή Xn+1. Οη παξειζνληηθέο 

ηηκέο Υ1,Υ2,…,Υn-1 παίδνπλ ξόιν κόλν έκκεζα ππό ηελ έλλνηα όηη θαζνξίδνπλ 

ηελ ηηκή ηεο Xn. Σν παξαπάλσ απνηειεί ην λόκν ηεο αηηηόηεηαο ηνπ νπνίνπ ην 

ζηνραζηηθό αλάινγν είλαη ε ηδηόηεηα ηνπ Markov πνπ εθθξάδνληαη κέζσ 

πηζαλνηήησλ ππό ζπλζήθε σο εμήο: 

Ρ(Xn+1 = xj | Xn= xin) = P(Xn+1 = xj | X1 = xij, X2 = xi2, …, Xn = xin) 

 γηα όια ηα πηζαλά xj, xi1, xi2, …, xin ζε έλα ρώξν θαηαζηάζεσλ Υ θαη γηα όια ηα 

n = 1, 2, …. Μηα ζεηξά από δηαθξηηέο ηπραίεο κεηαβιεηέο πνπ ηθαλνπνηνύλ ηελ 

παξαπάλσ ηδηόηεηα απνηεινύλ έλα παξάδεηγκα δηαθξηηήο Μαξθνβηαλήο 

αιπζίδαο. 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ WIENER (Κίλεζε Brown)  

  αλ θίλεζε Brown ή αιιηώο δηαδηθαζία Wiener, ζην ρξνληθό δηάζηεκα [0, Σ] 

νξίδνπκε κηα ηπραία κεηαβιεηή W(t) ε νπνία εμαξηάηαη θαηά ζπλερή ηξόπν 

από ην t[0, T] θαη ηθαλνπνηεί ηηο αθόινπζεο ηξεηο ηδηόηεηεο: 

1. W(0) = 0 κε πηζαλόηεηα ίζε κε 1. 

2. Γηα 0≤s<t≤T ε ηπραία κεηαβιεηή ε νπνία πξνθύπηεη σο ε κεηαβνιή 

W(t)–W(s) αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή 0 θαη 

δηαζπνξά t-s. 

3. Γηα 0≤s<t<u<π≤Σ νη κεηαβνιέο W(t) – W(s) θαη W(π) – W(u) είλαη 

αλεμάξηεηεο. 

  Από ηηο παξαπάλσ ηδηόηεηεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα από ηελ δεύηεξε γηα s=0,  

πξνθύπηεη όηη Var(W(t))=t. Άξα ε δηαζπνξά κηαο δηαδηθαζίαο Wiener 

απμάλεηαη ρσξίο όξην όηαλ απμάλεηαη ν ρξόλνο εμέιημήο ηεο, ελώ ε κέζε ηηκή 

ηεο παξακέλεη κεδέλ. πλεπώο, θαζώο απμάλεηαη ν ρξόλνο νη αληίζηνηρεο 

ηξνρηέο κπνξνύλ λα πάξνπλ όιν θαη κεγαιύηεξεο ηηκέο, ηόζν ζεηηθέο όζν θαη 

αξλεηηθέο. Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνλ λόκν ησλ κεγάισλ αξηζκώλ θαη εθόζνλ 

ε κέζε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο Wiener είλαη ίζε κε κεδέλ, πξνθύπηεη όηη  

limt


∞(W(t)/t) = 0. Έλα πξάγκα πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί κε ζαθήλεηα είλαη όηη 

νη δηαδηθαζίεο Wiener είλαη ζπλερείο αιιά πνπζελά δηαθνξίζηκεο. 
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Κεθάιαην 2 

 

Παξαγσγή θαηαλνκψλ ηπραίσλ αξηζκψλ. 

 

ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΓΔΝΝΗΣΟΡΔ ΣΤΥΑΙΧΝ ΑΡΙΘΜΧΝ 

  Ο βαζηθόο ζηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε πνζνηηθή-

πεηξακαηηθή κειέηε ελόο ζπλόινπ πξνβιεκάησλ κεραληθήο κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο ησλ ζηνραζηηθώλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ. Γεδνκέλνπ 

όηη ε παξαπάλσ κειέηε ζα γίλεη κέζσ δεκηνπξγίαο αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ 

ζην πεξηβάιινλ ηεο C++, είλαη αλαγθαίν ζην ίδην πεξηβάιινλ λα 

δεκηνπξγεζνύλ θαη γελλήηνξεο ηπραίσλ αξηζκώλ πνπ λα παξάγνπλ ηπραίνπο 

αξηζκνύο από ζπγθεθξηκέλεο θαηαλνκέο. ην θεθάιαην απηό ζα 

παξνπζηαζηνύλ θαη ζα εμεηαζηνύλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο 

πξνγξάκκαηα ζε C++ πνπ ζα παξάγνπλ ηπραίνπο αξηζκνύο από ηξεηο βαζηθέο 

θαηαλνκέο πνπ κειεηήζεθαλ ζην πξώην θεθάιαην. Σελ νκνηόκνξθε θαηαλνκή, 

ηελ θαηαλνκή Poisson θαη ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

  Μηα παξαηήξεζε πνπ πξέπεη λα γίλεη εδώ είλαη όηη νη ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξάγνπλ πξαγκαηηθά ηπραίνπο 

αξηζκνύο αιιά ζηελ νπζία, κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ αιγνξίζκσλ, έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα παξάγνπλ ζεηξέο αξηζκώλ πνπ θαίλεηαη λα είλαη ηπραίνη. Απηόο 

αθξηβώο είλαη θαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα γίλεηαη 

έιεγρνο σο πξνο ην αλ νη θαηαλνκέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έρνπλ ηα 

αληίζηνηρα ζεσξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

2.1 Οκνηφκνξθε θαηαλνκή 

  ην πιαίζην ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο C++ ηπραίνπο αξηζκνύο (ςεπδό-ηπραίνπο) 

κπνξνύκε λα παξαγάγνπκε κέζσ ρξήζεο ηεο ζπλάξηεζεο rand ε νπνία, θάζε 

θνξά πνπ θαιείηαη, επηζηξέθεη έλαλ αθέξαην αξηζκό κεηαμύ ηνπ αξηζκνύ κεδέλ 

θαη ελόο κεγίζηνπ αξηζκνύ πνπ ζπκβνιίδεηαη σο RAND.MAX. O RAND.MAX 

εμαξηάηαη από ηελ εθάζηνηε βηβιηνζήθε πνπ ρξεζηκνπνηεί θαλείο αιιά ηζρύεη 

όηη είλαη ίζνο ή κεγαιύηεξνο ηνπ αξηζκνύ 32767. Λακβάλνληαο ππόςε ηα 

παξαπάλσ, έλα πξόγξακκα κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνύκε λα παξάγνπκε ηπραίνπο 

αξηζκνύο από νκνηόκνξθε θαηαλνκή ζην δηάζηεκα κεηαμύ 0 θαη 1 [0, 1] είλαη 

ην αθόινπζν: 

Πξφγξακκα 2.1 

Αλάιπζε: Η ζπλάξηεζε πνπ παξάγεη ηνπο ηπραίνπο αξηζκνύο είλαη ε Uniform 

Rng θαη απηό πνπ θάλεη είλαη ζε θάζε επαλάιεςε, δειαδή θάζε θνξά πνπ 

θαιείηαη, λα παξάγεη έλαλ αξηζκό κεηαμύ 0 θαη RAND.MAX κέζσ ηεο 

ζπλάξηεζεο rand θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνλ δηαηξεί κε RAND.MAX έηζη ώζηε 

λα πξνθύπηεη έλαο αξηζκόο κεηαμύ 0 θαη 1. Άξα ζε θάζε επαλάιεςε πνπ 
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ζπκβαίλεη κέζσ ηεο εληνιήο «for» παίξλνπκε θαη έλαλ ηπραίν αξηζκό κεηαμύ 0 

θαη 1. 

Παξαηήξεζε: Η ζπλάξηεζε rand, όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, παξάγεη 

ηπραίνπο αξηζκνύο κέζσ ελόο αιγόξηζκνπ ν νπνίνο επηζηξέθεη κηα ζεηξά 

θαηλνκεληθά αζύλδεησλ κεηαμύ ηνπο αξηζκώλ. Απηόο ν αιγόξηζκνο 

ελεξγνπνηείηαη κέζσ θάπνηαο αξρηθήο ζπλζήθεο ή όπσο ιέκε «ζπόξνπ» (seed), 

πνπ ηνπ παξέρεηαη από ηελ εζσηεξηθή ζπλάξηεζε ηεο C++ srand. Γηα ίδην 

ζπόξν ζα έρνπκε αθξηβώο ηελ ίδηα ζεηξά αξηζκώλ.  

  ην παξαπάλσ πξόγξακκα ν «ζπόξνο» απηόο επειέγε ηπραία. Κάζε θνξά πνπ 

ηξέρεη θαλείο ην παξαπάλσ πξόγξακκα παίξλεη 65.000 αξηζκνύο κεηαμύ 0 θαη 1 

θαη άξα κηα θαηαλνκή. Η θαηαλνκή απηή δηαθέξεη γηα δηαθνξεηηθό ζπόξν. Μηα 

ηππηθή εηθόλα όζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή πνπ πξνθύπηεη θάζε θνξά θαίλεηαη 

ζην αθόινπζν πξόγξακκα. 

 

 
ρήκα 2.1:Καηαλνκή ηπραίσλ αξηζκώλ από νκνηόκνξθε θαηαλνκή 

 

  Από ην παξαπάλσ πξόγξακκα, θαη δεδνκέλνπ όηη γηα έλα ζύλνιν 

δηαθνξεηηθώλ ζπόξσλ έρνπλ πξνθύςεη παξόκνηαο κνξθήο ηζηνγξάκκαηα, 

θαίλεηαη όηη όλησο ην ππό κειέηε πξόγξακκα παξάγεη ηπραίνπο αξηζκνύο από 

νκνηόκνξθε θαηαλνκή. Δπεηδή όκσο ην λα έρνπκε κηα ζπλάξηεζε πνπ λα 

παξάγεη ηέηνηνπο ηπραίνπο αξηζκνύο είλαη απνιύησο  βαζηθό γηα ηα επόκελα 

πξνβιήκαηα, πξέπεη λα γίλεη έλαο πην αθξηβήο έιεγρνο. Απηόο γίλεηαη κε ην 

αθόινπζν πξόγξακκα: 

Πξφγξακκα 2.2 

Αλάιπζε: Σν πξόγξακκα απηό παξάγεη 5.000 δηαθνξεηηθέο θαηαλνκέο, ζαλ 

απηή πνπ είδακε πξηλ, γηα 5.000 ρηιηάδεο δηαθνξεηηθνύο ζπόξνπο. Γηα θάζε 

θαηαλνκή εμ απηώλ ππνινγίδνληαη ε κέζε ηηκή θαη ε δηαζπνξά ηεο, νη νπνίεο 

θαη απνζεθεύνληαη ζε δύν δηαθνξεηηθά αξρεία. Σέινο, ππνινγίδνληαη ε κέζε 

ηηκή ησλ παξαπάλσ κέζσλ ηηκώλ θαη ε κέζε ηηκή ησλ άλσζελ δηαζπνξώλ. Από 

ηε ζεσξεηηθή κειέηε ηεο νκνηόκνξθεο θαηαλνκήο πξνθύπηεη όηη ε κέζε ηηκή 
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ησλ κέζσλ ηηκώλ πξέπεη λα είλαη κ1=0,5 θαη ε κέζε ηηκή ησλ δηαζπνξώλ 

πξέπεη λα είλαη κ2=0,08339. 

 Οη θαηαλνκέο ησλ κέζσλ ηηκώλ θαη ησλ δηαζπνξώλ πνπ πξνέθπςαλ από ην 

άλσζελ πξόγξακκα θαίλνληαη ζηα αθόινπζα δύν ηζηνγξάκκαηα: 

 

  
ρήκα 2.2:Καηαλνκή κέζσλ ηηκώλ θαη δηαζπνξώλ 

 

  Όπσο θαίλεηαη ζηα δύν απηά ηζηνγξάκκαηα, νη κέζεο ηηκέο πνπ πξνθύπηνπλ 

από θάζε δηαθνξεηηθή θαηαλνκή, γηα θάζε δηαθνξεηηθό ζπόξν ηεο rand 

δειαδή, παξνπζηάδνπλ κηα ζρεδόλ θαλνληθή θαηαλνκή γύξσ από ηηο 

ζεσξεηηθά απνδεθηέο ηηκέο γηα ηε κέζε ηηκή θαη ηε δηαζπνξά ηεο θαλνληθήο 

θαηαλνκήο (θάηη ινγηθό αλ ιάβεη θαλείο ππόςε ηνπ ην θεληξηθό νξηαθό 

ζεώξεκα). Δπίζεο νη κέζεο ηηκέο ησλ πξνθππηνπζώλ κέζσλ ηηκώλ θαη 

δηαζπνξώλ πεηξακαηηθά πξνθύπηνπλ ίζεο κε κ1=0,499993 θαη κ2=0,0833344 νη 

νπνίεο είλαη πνιύ θνληά ζηηο ζεσξεηηθέο αληίζηνηρεο ηηκέο.  

  Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ε ζπλάξηεζε Uniform Rng όπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην «Πξόγξακκα 1» δίλεη κε αξθεηά θαιή αθξίβεηα ηπραίνπο 

αξηζκνύο από νκνηόκνξθε θαηαλνκή. Πιένλ ινηπόλ κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε 

σο δεδνκέλν γηα ηα επόκελα όηη έρνπκε έλαλ γελλήηνξα ηπραίσλ αξηζκώλ από 

νκνηόκνξθε θαηαλνκή. 

2.2 Καηαλνκή Poisson 

  Ιζρύεη όηη αλ ε Υ απνηειεί ηπραία κεηαβιεηή πνπ αθνινπζεί νκνηόκνξθε 

θαηαλνκή ζην δηάζηεκα [0,1], ηόηε ε ηπραία κεηαβιεηή Y=  
  (X) έρεη 

αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο FY(y). Απηό καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγνύκε 

ηπραίνπο αξηζκνύο από θάπνηα θαηαλνκή αλ είλαη γλσζηή ε αζξνηζηηθή 

ζπλάξηεζε θαηαλνκήο απηήο. Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ όηη ε αζξνηζηηθή 

ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ηεο θαηαλνκήο Poison είλαη ε FY(y)=1-e
ιy

 θαη εθόζνλ 

δηαζέηνπκε έλα γελλήηνξα αξηζκώλ από νκνηόκνξθε θαηαλνκή, κπνξνύκε 

θάλνληαο ρξήζε ηεο ζρέζεο y=(1/ι)ln(1-x), πνπ απνηειεί ηελ αληίζηξνθε 

ζπλάξηεζε ηεο FY(y)=1-e
ιy

, λα παξάγνπκε ηπραίνπο αξηζκνύο από εθζεηηθή 
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θαηαλνκή ππνινγίδνληαο θάζε θνξά ηελ ηηκή y, γηα x από ηελ νκνηόκνξθε 

θαηαλνκή. Έλα πξόγξακκα πνπ θάλεη ηα παξαπάλσ είλαη ην αθόινπζν: 

Πξφγξακκα 2.3 

Αλάιπζε: Σν πξόγξακκα απηό παξάγεη θαη απνζεθεύεη ζε θάπνην αξρείν 

65.000 αξηζκνύο ησλ νπνίσλ ηελ θαηαλνκή ζέινπκε λα εμεηάζνπκε όζνλ 

αθνξά ην αλ ηθαλνπνηεί ηα ζεσξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαλνκήο Poisson 

όπσο ηα είδακε ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην. Η ζπλάξηεζε πνπ παξάγεη ηνπο 

ππό κειέηε αξηζκνύο είλαη ε ExpRng. όπνπ, ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε αηηία, 

έρνπκε ζέζεη ηε ζηαζεξά ι ίζε κε ι=2. 

  Η ηππηθή εηθόλα ησλ θαηαλνκώλ πνπ πξνθύπηνπλ κέζσ ηνπ παξαπάλσ 

πξνγξάκκαηνο γηα δηαθνξεηηθνύο ζπόξνπο ηεο rand θαίλεηαη ζην αθόινπζν 

ηζηόγξακκα, πνπ πξνέθπςε γηα θάπνην ηπραίν ζπόξν. 

 

 
ρήκα2.3: Καηαλνκή ηπραίσλ αξηζκώλ από εθζεηηθή θαηαλνκή 

 

  Φαίλεηαη όλησο ην ππό κειέηε πξόγξακκα λα δίλεη ηπραίνπο αξηζκνύο από 

εθζεηηθή θαηαλνκή. Με ζθνπό λα ειέγμνπκε όηη ηζρύεη απηό, θάλνπκε ρξήζε 

ηνπ αθόινπζνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν αθνινπζεί επαθξηβώο ηε ινγηθή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 2.2 

Πξφγξακκα 2.4 

  Οη αληίζηνηρεο θαηαλνκέο κέζσλ ηηκώλ θαη δηαζπνξώλ πνπ πξνθύπηνπλ από 

ην παξαπάλσ πξόγξακκα, όπσο επίζεο θαη ην ηεξκαηηθό, θαίλνληαη παξαθάησ.  
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ρήκα 2.4:Καηαλνκή κέζσλ ηηκώλ θαη δηαζπνξώλ 

 

  Δπίζεο νη κέζεο ηηκέο ησλ πξνθππηνπζώλ κέζσλ ηηκώλ θαη δηαζπνξώλ 

πεηξακαηηθά πξνθύπηνπλ ίζεο κε κ1=0,499847 θαη κ2=0,249483 νη νπνίεο είλαη 

πνιύ θνληά ζηηο ζεσξεηηθέο αληίζηνηρεο ηηκέο. Παξαηεξνύκε ινηπόλ όηη ε ππό 

κειέηε ζπλάξηεζε ExpRng παξάγεη κε αξθεηά θαιή αθξίβεηα ηπραίνπο 

αξηζκνύο από εθζεηηθή θαηαλνκή. 

2.3 Καλνληθή θαηαλνκή 

  Η θαλνληθή θαηαλνκή είλαη κία από ηηο πιένλ ζεκαληηθέο θαηαλνκέο κε ηελ 

νπνία ζα αζρνιεζνύκε ζηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία θαη απηό δηόηη νη 

δηαηαξαρέο εθείλεο, ππό ηελ επίδξαζε ησλ νπνίσλ ζα κειεηήζνπκε ηα δηάθνξα 

κεραληθά πξνβιήκαηα πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ, ζα πξνζνκνησζνύλ κέζσ 

ρξήζεο ηπραίσλ αξηζκώλ από θαλνληθή θαηαλνκή. Γύν βαζηθέο ππνινγηζηηθέο 

κέζνδνη γηα ηελ παξαγσγή ηπραίσλ αξηζκώλ από θαλνληθή θαηαλνκή είλαη νη 

αθόινπζεο: 

 

Α) Μέζνδνο Box-Muller 

  Η κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε πνπ ιέεη όηη αλ U1 θαη U2 είλαη 

δύν αλεμάξηεηεο θαηαλνκέο κε νκνηόκνξθε θαηαλνκή ζην δηάζηεκα [0, 1], 

ηόηε νη ηπραίεο κεηαβιεηέο G1 θαη G2 πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ζρέζεηο: 

 

                                     

                                                                   (2.1) 

 

ζα απνηεινύλ αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο κε θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε 

ηηκή 0 θαη δηαζπνξά 1. 

Β) Μέζνδνο Polar-Marsaglia 

  Η κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζην όηη ε ηπραία κεηαβιεηή V=2U-1 είλαη 

νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλε ζην δηάζηεκα [-1,1] αλ ε U είλαη νκνηόκνξθα 

θαηαλεκεκέλε ζην δηάζηεκα [0,1] θαη ζην όηη γηα δύν ηέηνηνπ είδνπο ηπραίεο 
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κεηαβιεηέο V1 θαη V2 ε ηπραία κεηαβιεηή W=V1
2
+V2

2
≤1 ζα είλαη νκνηόκνξθα 

θαηαλεκεκέλε ζην δηάζηεκα [0,1] όπσο θαη ε ηπραία κεηαβιεηή 

ζ=arctan(V1/V2) ζα είλαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλε ζην δηάζηεκα [0,2π]. 

Δθόζνλ ν εγγεγξακκέλνο κνλαδηαίνο θύθινο θαηαιακβάλεη ην π/4 ηνπ 

εκβαδνύ ηνπ ηεηξαγώλνπ [-1, 1]
2
, έλα ζεκείν (V1, V2) έρεη πηζαλόηεηα λα 

βξεζεί εληόο ηνπ κνλαδηαίνπ θύθινπ ίζε κε π/4=0,7864816… ηελ πεξίπησζε 

απηή ιακβάλνπκε ππ’ όςηλ κόλν απηά ηα ζεκεία θαη απνξξίπηνπκε ηα 

ππόινηπα. Κάλνληαο ρξήζε ησλ ζρέζεσλ cosζ=V1/   θαη sinζ=V2/   όηαλ 

W=V1
2
+V2

2
≤1 κπνξνύκε λα γξάςνπκε ηηο ζρέζεηο ηεο κεζόδνπ Box-Muller σο: 

 

                                 

                                                                 (2.2)     

 

 Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηε κέζνδν Box-Muller δεκηνπξγνύκε ην αθόινπζν 

πξόγξακκα: 

Πξφγξακκα2.5 

Αλάιπζε: Οη δύν εθείλεο ζπλαξηήζεηο από ηηο νπνίεο παξάγνληαη νη αξηζκνί 

ησλ νπνίσλ ηελ θαηαλνκή ζέινπκε λα κειεηήζνπκε σο πξνο ην αλ αθνινπζνύλ 

θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή κεδέλ θαη δηαζπνξά ηε κνλάδα, είλαη νη Box-

MullerΑ θαη Box-MullerΒ. Όπσο θαη ζηα πξνεγνύκελα πξνγξάκκαηα έηζη θαη 

εδώ παξάγνληαη 65000 αξηζκνί κε θάζε κηα από ηηο άλσζελ ζπλαξηήζεηο γηα 

ηπραίν ζπόξν σο πξνο ηελ srand θαη απνζεθεύνληαη ζε δύν δηαθνξεηηθά 

αξρεία.  

  Η ηππηθή εηθόλα πνπ πξνθύπηεη όζνλ αθνξά ηηο θαηαλνκέο πνπ καο δίλνπλ νη 

δύν απηέο ζπλαξηήζεηο γηα δηαθόξνπο ζπόξνπο όζνλ αθνξά ηε rand θαίλεηαη 

από ηα αθόινπζα δύν ηζηνγξάκκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηηο δύν ππό κειέηε 

ζπλαξηήζεηο γηα θάπνην ηπραίν ζπόξν. 

  

ρήκα2.5: Καηαλνκή ηπραίσλ αξηζκώλ από θαλνληθέο θαηαλνκέο 

 

 Όπσο θαη ζηηο πξνεγνύκελεο δύν θαηαλνκέο έηζη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

αλ θαη ε ηππηθή εηθόλα ησλ ηζηνγξακκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηηο 
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κειεηώκελεο θαηαλνκέο θαίλεηαη λα πξνέξρεηαη από θαλνληθέο θαηαλνκέο, 

πξέπεη θαη εδώ λα γίλεη ζαθέζηεξνο έιεγρνο. Αθνινπζώληαο θαη πάιη ηε 

ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο 2.2 δεκηνπξγνύκε ην αθόινπζν πξόγξακκα γηα λα 

δνύκε ην αλ νη ππό κειέηε θαηαλνκέο έρνπλ ηα ζεσξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θαλνληθήο θαηαλνκήο πνπ είδακε ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην. 

Πξφγξακκα 2.6 

  Ο έιεγρνο ζηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη κόλν γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

ζπλάξηεζεο Box-MullerΑ αιιά παξόκνηα απνηειέζκαηα έρνπκε θαη γηα ηε 

ζπλάξηεζε Box-MullerΒ. Οη αληίζηνηρεο θαηαλνκέο πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηηο 

κέζεο ηηκέο θαη ηηο δηαζπνξέο θαίλνληαη παξαθάησ. 

 

  
ρήκα 2.6:Καηαλνκή κέζσλ ηηκώλ θαη δηαζπνξώλ 

 

 Δπίζεο νη κέζεο ηηκέο ησλ πξνθππηνπζώλ κέζσλ ηηκώλ θαη δηαζπνξώλ 

πεηξακαηηθά πξνθύπηνπλ ίζεο κε κ1=3.72332×10
-5

 θαη κ2=0,999918 νη νπνίεο 

είλαη πνιύ θνληά ζηηο ζεσξεηηθέο αληίζηνηρεο ηηκέο. Παξαηεξνύκε ινηπόλ όηη ε 

ππό κειέηε ζπλάξηεζε Box-MullerΑ παξάγεη κε αξθεηά θαιή αθξίβεηα 

ηπραίνπο αξηζκνύο από θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή κεδέλ θαη δηαζπνξά 

ίζε κε ηε κνλάδα. 

 Υάξηλ πιεξόηεηαο παξαζέηνπκε θαη ην αθόινπζν πξόγξακκα, ηνπ νπνίνπ ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα έρεη ειεγρζεί κε ηα ίδηα θξηηήξηα πνπ ειέγρζεθαλ θαη νη 

πξνεγνύκελνη γελλήηνξεο ηπραίσλ αξηζκώλ, ην νπνίν απνηειεί έλα γελλήηνξα 

ηπραίσλ αξηζκώλ από θαλνληθή θαηαλνκή κε ηπραία κέζε ηηκή ίζε κε g θαη 

δηαζπνξά h. 

Πξφγξακκα 2.7 

Αλάιπζε: Σν πξόγξακκα απηό παξάγεη θαη απνζεθεύεη ζε θάπνην αξρείν 

65.000 αξηζκνύο ησλ νπνίσλ ηελ θαηαλνκή ζέινπκε λα εμεηάζνπκε όζνλ 

αθνξά ην αλ ηθαλνπνηεί ηα ζεσξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαλνληθήο όπσο ηα 

είδακε ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην 

πξόγξακκα δηακνξθώζεθε έηζη ώζηε λα πξνθύςεη θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε 

ηηκή κ=5 θαη δηαζπνξά Var=2. 
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  Μηα ηππηθή θαηαλνκή όπσο πξνθύπηεη γηα θάπνην ηπραίν ζπόξν σο πξνο ηε 

ζπλάξηεζε rand θαίλεηαη από ην αθόινπζν ηζηόγξακκα: 

 

 
   ρήκα2.5: Καηαλνκή ηπραίσλ αξηζκώλ από θαλνληθή θαηαλνκή κε κ=5 θαη ζ=2 

 

Παξαηήξεζε: Κιείλνληαο ηελ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή πξέπεη 

λα παξαηεξεζεί όηη πνιιαπιαζηάδνληαο έλα ζύλνιν θαλνληθά θαηαλεκεκέλσλ ηηκώλ 

κε θάπνηα κέζε ηηκή θαη δηαζπνξά ζ=1 κε ζηαζεξό αξηζκό h ζα πξνθύςεη θαλνληθή 

θαηαλνκή ίδηαο κέζεο ηηκήο κε δηαζπνξά h
2
. Απηό πξνθύπηεη από ην ζεώξεκα πνπ 

είδακε ζην πξώην θεθάιαην, ζηα πιαίζηα ησλ ζεσξεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ δηαζπνξά 

ηπραίαο κεηαβιεηήο, ην νπνίν ιέεη όηη εάλ c είλαη κηα ζηαζεξή πνζόηεηα, ηόηε 

Var(cX) = c
2
 Var(X). 
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Κεθάιαην 3 

ηνραζηηθέο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο 

 ην παξόλ θεθάιαην γίλεηαη κειέηε θάπνησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηεο ζεσξίαο 

ζηνραζηηθώλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ.  

3.1ηνραζηηθή νινθιήξσζε 

Μηα ζπλήζεο δηαθνξηθή εμίζσζε 

              
  

  
   α (x, t)                                       (3.1) 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εθθπιηζκέλε κνξθή κηαο ζηνραζηηθήο δηαθνξηθήο 

εμίζσζεο ειιείςεη ηπραηόηεηαο. Δίλαη ινηπόλ ρξήζηκν λα δνύκε κεξηθέο από 

ηηο βαζηθέο ηεο ηδηόηεηεο. Μπνξνύκε λα γξάςνπκε ηελ (3.1) σο δηαθνξηθό: 

                dx = α (t, x)dt                                        (3.2) 

ή κε πεξηζζόηεξε αθξίβεηα σο εμίζσζε νινθιεξσκάησλ: 

                x(t) = x0 +   
 

  
 (s,x(s)) ds                     (3.3) 

όπνπ x(t)=x(t;x0,t0) είλαη κηα ιύζε πνπ ηθαλνπνηεί ηελ αξρηθή ζπλζήθε 

x(t0)=x0. πλήζεηο ππνζέζεηο, όπσο ε ζπλέρεηα θαηά Lipschitz, γίλνληαη γηα ηελ 

α πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπκε ηελ ύπαξμε κηαο κνλαδηθήο ιύζεο x(t; x0, t0) 

γηα θάζε ζπλζήθε. Απηέο νη ιύζεηο ζπλδένληαη κε ηελ εμειηθηηθή ηδηόηεηα 

               x(t; x0, t0) = x( t; x(s; x0, t0), s)              (3.4) 

γηα θάζε t0≤s≤t, ε νπνία καο πιεξνθνξεί όηη ην κέιινλ θαζνξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά από ην παξόλ, θαη ην παξειζόλ εκπιέθεηαη κόλν έκκεζα 

θαζνξίδνληαο ην παξόλ. Απηή είλαη ε ληεηεξκηληζηηθή εθδνρή ηεο ηδηόηεηαο ηνπ 

Markov. 

 Μεηά ηελ εξκελεία ηνπ Einstein γηα ηελ παξαηεξνύκελε θίλεζε ηνπ Brown 

θαηά ηελ πξώηε δεθαεηία ηνπ εηθνζηνύ αηώλα, αθνινύζεζαλ πξνζπάζεηεο από 

ηνλ Langevin θαη άιινπο λα δηαηππώζνπλ ηε δπλακηθή ηέηνηαο θίλεζεο κε ηε 

βνήζεηα δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ. Σα απνηειέζκαηα γξάθνληαλ ζηελ αθόινπζε 

κνξθή: 

           dXt = α (t, Xt) dt + b (t, Xt)μt dt                       (3.5) 

κε έλαλ ληεηεξκηληζηηθό όξν όπσο ζηελ (3.1) πνπ δηαηαξάζζεηαη από ην 

ζνξπβώδε, δηάρπην όξν b(t, Xt)μt, όπνπ μt είλαη ηπραίεο κεηαβιεηέο ηνπ Gauss 

γηα θάζε t θαη ην b(t, Xt) είλαη έλαο παξάγνληαο έληαζεο πνπ εμαξηάηαη από ην 

ρώξν θαη ηνλ ρξόλν. Απηό ην ζπκβνιηθό δηαθνξηθό εξκελεύεηαη από ηελ 

παξαθάησ εμίζσζε: 

        Xt(ω) = Xt0(ω) +    
 

  
 (s, xs(ω)) ds+   

 

  
 (s, xs(ω))μs (ω) ds  (3.6) 

γηα θάζε δεηγκαηηθό δξόκν. Όηαλ πξνζεγγίδνπκε κε όξην, νη παξαηεξήζεηο ηεο 

θίλεζεο Brown θαίλεηαη λα πξνηείλνπλ όηη ε ζπλδηαθύκαλζε C(t) = E(μs μs+t) 
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ηεο δηαδηθαζίαο μt έρεη κηα ζηαζεξή θαζκαηηθή ππθλόηεηα όπσο πξνθύπηεη από 

έλα κεηαζρεκαηηζκό Fourier όπνπ ζεσξνύκε όιεο ηηο ζπρλόηεηεο λα έρνπλ ίδηα 

πηζαλόηεηα. Απηή ε δηαδηθαζία έγηλε γλσζηή σο ιεπθόο ζόξπβνο ηνπ Gauss, 

εηδηθά ζε βηβιηνγξαθία ησλ κεραληθώλ. Γηα ηελ εηδηθή πεξίπησζε ηεο (3.6) 

όπνπ α=0, b=1 βιέπνπκε όηη ην μt πξέπεη λα είλαη ε παξάγσγνο απνθιεηζηηθά 

ηεο θίλεζεο Brown, ε νπνία είλαη ε παξάγσγνο ηεο ζπλάξηεζεο Wiener Wt, 

θαη έηζη κπνξνύκε λα γξάςνπκε ηελ (3.6) δηαθνξεηηθά σο εμήο: 

 

      Xt(ω) = Xt0(ω) +  
 

  
 (s, xs(ω)) ds +   

 

  
 (s, xs(ω))dWs(ω)  (3.7) 

 

 Σν πξόβιεκα εδώ είλαη, όπσο αλαθέξζεθε θαηά ηελ κειέηε ηεο ζπλάξηεζεο 

Wiener ζην πξώην θεθάιαην, όηη ε ζπλάξηεζε Wiener Wt δελ είλαη πνπζελά 

δηαθνξίζηκε. Έηζη κηιώληαο απζηεξά ν ιεπθόο ζόξπβνο μt δελ ππάξρεη ζαλ 

ζπκβαηηθή ζπλάξηεζε ηνπ t. Έηζη ην δεύηεξν νινθιήξσκα ζηε ζρέζε (3.7) δελ 

κπνξεί λα είλαη έλα ζπλεζηζκέλν νινθιήξσκα. 

3.1.1 Οινθιήξσκα ηνπ Ito 

 Γηα ζηαζεξό b(t,x)=b ζα πεξηκέλακε ην δεύηεξν νινθιήξσκα ζηελ (3.7), όπσο 

θη αλ νξηζηεί, λα ηζνύηαη κε b{Wt(j+1)(ω)-Wt(j)(ω)}. Απηό είλαη ην αξρηθό ζεκείν 

γηα ηνλ νξηζκό ηνπ Ito ελόο ζηνραζηηθνύ νινθιεξώκαηνο. Θα ζεσξήζνπκε έλα 

ηέηνην νινθιήξσκα κηαο ηπραίαο ζπλάξηεζεο f νξηζκέλεο ζην κνλαδηαίν, σο 

πξνο ην ρξόλν, δηάζηεκα 0≤t≤1. Σν νινθιήξσκα ην ζπκβνιίδνπκε κε I(f) όπνπ 

        I(f) (ω) =   
 

 
 (s,ω) dWs(ω) (3.8) 

Γηα ηε κε ηπραία ζπλάξηεζε κνλαδηαίνπ βήκαηνο f(t, ω) = f, όπνπ tj≤t≤tj+1, 

j=1, 2, …, n θαη 0=t1<t2<…<tn+1=1 πξνθαλώο παίξλνπκε: 

        I(f) (ω) =    
 
   {Wt(j+1)(ω)-Wt(j)(ω)} (3.9) 

Απηή ε ηπραία κεηαβιεηή έρεη κεδεληθό κέζν όξν θαζώο είλαη ην άζξνηζκα 

ηπραίσλ κεηαβιεηώλ κε κεδεληθό κέζν όξν. 

 Γηα ηπραίεο ζπλαξηήζεηο βήκαηνο (step functions) πξέπεη λα ηεζνύλ 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο κέηξεζεο ώζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ηπραηόηεηα (ην κε 

αλακελόκελν) ηνπ νινθιεξώκαηνο σο πξνο ηε κέζνδν Wiener. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αο ππνζέζνπκε όηη {At, t≥0} είλαη κηα αύμνπζα νηθνγέλεηα από 

ζ-άιγεβξεο. Σν At αληηπξνζσπεύεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ γλσξίδνπκε κέρξη ην 

ρξόλν t. Τπνζέηνπκε όηη ε Wt είλαη  At-κεηξήζηκε    ≥0. Μηιώληαο ρνληξηθά ε 

ηηκή ηνπ Wt είλαη  πξνζδηνξίζηκε από γεγνλόηα πνπ δίλνληαη ζηελ At. ηε 

ζπλέρεηα ζεσξνύκε κηα ηπραία ζπλάξηεζε βήκαηνο  f(t,ω) = fj(ω) όπνπ 

tj≤t<tj+1, j=1, 2, …, n κε 0=t1<t2<…<tn+1=1, θαη ε fj είλαη At(j)-κεηξήζηκε. Η 

ζπλάξηεζε βήκαηνο απηή είλαη παξαηεξήζηκε από γεγνλόηα πνπ αληρλεύνληαη 

ζην ρξόλν tj ή πην πξηλ. Θα ζεσξήζνπκε επίζεο όηη θάζε fj είλαη θαηά κέζν όξν 
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ηεηξαγώλσλ νινθιεξώζηκε, δειαδή E(fj
2
)<+∞ γηα j=1, 2, …, n. Μηαο θαη γηα 

ηελ ππό ζπλζήθε πηζαλόηεηα ηεο ηπραίαο κεηαβιεηήο Wtj+1-Wtj, όζνλ αθνξά ηα 

γεγνλόηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ At(j), ηζρύεη ε ζρέζε  

E(Wt(j+1)-Wt(j)|At) = 0 , κε πηζαλόηεηα 1, ζπλεπάγεηαη όηη ην γηλόκελν  

fj{Wt(j+1)-Wt(j)} αλακέλεηαη λα δίλεη: 

        Δ(fj{Wt(j+1)-Wt(j)}) = Δ(fjΔ(Wt(j+1)-Wt(j)|   )) = 0 

γηα θάζε j=1, 2, …, n.  Αλάινγα κε ηελ (3.9) νξίδνπκε ην νινθιήξσκα I(f): 

        I(f) (ω) =    
 
   (ω) {Wt(j+1)(ω)-Wt(j)(ω)} (3.10) 

κε πηζαλνηεηα 1, ην νπνίν έρεη κέζν όξν 0. Καζώο ν j-όξνο ηνπ παξαπάλσ 

αζξνίζκαηνο είλαη Atj+1-κεηξήζηκνο θαη άξα Α1-κεηξήζηκνο, ζπλεπάγεηαη όηη 

ην I(f) είλαη Α1-κεηξήζηκν. Δπηπιένλ ην I(f) είλαη θαηά κέζν όξν ηεηξαγώλσλ 

νινθιεξώζηκν κε: 

 

                      
  

           
     

    ))= 

               
  

   )(       ) (3.11) 

ιόγσ ηεο ηδηόηεηαο ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ ηεηξαγώλσλ ησλ βεκάησλ 

(πξνζαπμήζεσλ) Wt(j+1)-Wt(j) γηα j=1, 2, …, n.  

 Γηα έλα γεληθό νινθιήξσκα j:[0,1]xΩ  R κε ηηο f(t,·) λα είλαη At-κεηξήζηκεο 

γηα θάζε t, νξίδνπκε ην I(f) σο ην όξην ησλ νινθιεξσκάησλ I(f
(n)

) ηπραίσλ 

βεκαηηθώλ ζπλαξηήζεσλ f
(n) 

όπσο παξαπάλσ, νη νπνίεο ζπγθιίλνπλ ζηελ f. Γηα 

λα ην θάλνπκε απηό πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε ζπλζήθεο γηα ηελ f θαη λα 

θαζνξίζνπκε έλαλ θαηάιιειν ηύπν ζύγθιηζεο γηα ηνλ νπνίν ηέηνηα 

πξνζεγγηζηηθή αθνινπζία βεκαηηθώλ ζπλαξηήζεσλ θαη ην όξηό ηεο λα ππάξρεη. 

Φηηάρλνπκε κηα δηακέξηζε 0=t1
(n)

<t2
(n)

<…<tn+1
(n)

=1 κε  

 

       δ
(n)

 = max(1≤j≤n){tj+1
(n)

-tj
(n)

}  0 θαζώο n+∞ 

 

θαη νξίδνπκε κηα βεκαηηθή (step function) ζπλάξηεζε f
(n) 

η·ω: f
(n)

(t, ω) = f(tj
(n)

, 

σ) κε tj
(n)

≤t< tj+1
(n)

, όπνπ j=1, 2, …, n. Δπηπιένλ ππνζέηνπκε όηη νη βεκαηηθέο 

ζπλαξηήζεηο f
(n) 

ζπγθιίλνπλ ζην νινθιήξσκα f ζύκθσλα κε θάπνηνλ 

θαηάιιειν ηύπν ζύγθιηζεο. Καζώο νη δεηγκαηηθνί δξόκνη ηεο κεζόδνπ Wiener 

δελ είλαη πεπεξαζκέλνη σο πξνο ηελ δηαζπνξά, ηα πεπεξαζκέλα αζξνίζκαηα 

 

       I(f
(n)

) (ω) =       
    (tj

(n)
, ω) {Wtj+1

(n)
(ω)-Wt

(n)
(ω)} (3.12) 

 

ζίγνπξα δελ πξόθεηηαη λα ζπγθιίλνπλ κε πηζαλόηεηα 1. Από ηελ άιιε κεξηά, ε 

κέζνδνο Wiener έρεη θαιέο ηδηόηεηεο σο πξνο ην κέζν όξν ησλ ηεηξαγώλσλ θαη 

έηζη ην δεμηό κέινο ηεο παξαθάησ ζρέζεο: 

 



39 
 

        Δ(I(f
(n)

)
2
) =    

    (f(tj
(n)

, ·)
2
) (tj+1-tj) (3.13) 

 

πνπ είλαη ε ηζόηεηα (3.11) γηα ηε βεκαηηθή ζπλάξηεζε f
(n)

, ζπγθιίλεη ζην 

νινθιήξσκα   
 

 
(f(s,·)

2
)ds θαζώο n+∞ κε δεδνκέλν όηη ε Δ(f(t,·)

2
) είλαη 

ζπλερήο σο πξνο t. Όια απηά ζπληζηνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζύγθιηζε σο 

πξνο κέζν όξν ηεηξαγώλσλ. Σώξα δελ είλαη δύζθνιν λα δείμνπκε όηη 

 Δ(|f
(n)

-f|
2
)0 θαζώο ην n+∞. Δπηπιένλ ην θαηά ην κέζν όξν ησλ 

ηεηξαγώλσλ όξην ησλ I(f
(n)

) ππάξρεη θαη είλαη κνλαδηθό, κε πηζαλόηεηα 1. Σν 

ζπκβνιίδνπκε κε I(f) θαη ην νλνκάδνπκε νινθιήξσκα ηνπ Ito ηεο f ζην 

δηάζηεκα 0≤t<1. Πξνθαλώο ην I(f) είλαη κηα Α1-κεηξήζηκε, ηπραία κεηαβιεηή 

ε νπνία είλαη νινθιεξώζηκε θαηά ην κέζν όξν ησλ ηεηξαγώλσλ, έηζη 

 

        Δ(I(f)
2
) =   

 

 
 (f(s, ·)

2
) ds < +∞ (3.14) 

 

κε Δ(I(f)) = 0. Πξέπεη λα παξαηεξεζεί όηη ηπραηόηεηα ( ην κε αλακελόκελν) 

ηνπ νινθιεξώκαηνο ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηνλ νξηζκό ηνπ νινθιεξώκαηνο ηνπ 

Ito. 

Σν νινθιήξσκα Ito νξίδεηαη παξνκνίσο ζε θάζε θξαγκέλν δηάζηεκα [t0, t] θαη 

νδεγεί ζε κηα ηπραία κεηαβιεηή 

        Xt(ω) =   
 

  
(s, ω) d Ws(ω) (3.15) 

 

ε νπνία είλαη At-κεηξήζηκε θαη θαηά κέζν όξν ηεηξαγώλσλ νινθιεξώζηκε κε  

 

         Δ(Υt) = 0   θαη      Δ(Υt
2
) =   

 

  
 (f(s, ·)

2
) ds  

 

Από ηελ αλεμαξηεζία ησλ πξνζαπμήζεσλ ηεο κεζόδνπ Wiener ζε κε 

επηθαιππηόκελα δηαζηήκαηα ρξόλνπ ζε αζξνίζκαηα βεκαηηθώλ ζπλαξηήζεσλ 

(3.12) θαη από ην όξην ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ ηεηξαγώλσλ ηνπ έρνπκε: 

 

          Δ(Υt2-Xt1 | At1) = 0  (3.16) 

Με πηζαλόηεηα 1γηα θάζε t0≤t1≤t2. Δπίζεο ην νινθιήξσκα ηνπ Ito έρεη επίζεο 

ηελ ηδηόηεηα: 

                
 

 s(ω) d Ws(ω) = 
 

 
 Wt

2
(ω) - 

 

 
  t (3.17) 

κε πηζαλόηεηα ίζε κε 1, ζε αληίζεζε κε ην    
 

 s d ws = 
 

 
 wt

2
 

ηνπ θιαζηθνύ ινγηζκνύ γηα κηα δηαθνξίζηκε ζπλάξηεζε w(t) κε w(0)=0. 

 ηελ (3.12) ππνινγίδνπκε ην νινθιήξσκα f ζην αξηζηεξό ηεξκαηηθό ζεκείν 

ησλ δηαθξηηώλ δηαζηεκάησλ. Απηό είλαη θξίζηκν γηα ηνλ νξηζκό ηνπ 
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νινθιεξώκαηνο Ito. Η επηινγή ησλ ζεκείσλ ππνινγηζκνύ ζην κέζν ησλ 

δηαθξηηώλ δηαζηεκάησλ νδεγεί ζηνλ νξηζκό ηνπ νινθιεξώκαηνο ηνπ 

Stratonovich. Θα μερσξίζνπκε ην νινθιήξσκα Stratonovich κε ην ζύκβνιν 

«ν» πξηλ ην δηαθνξηθό dWt. Αληίζεηα κε ην νινθιήξσκα Ito, ην νινθιήξσκα 

Stratonovich έρεη παξόκνηεο ηδηόηεηεο κε απηέο ηνπ θιαζηθνύ ινγηζκνύ, 

ζπγθεθξηκέλα: 

                     
 

 s(ω) ν d Ws(ω) = 
 

 
  Wt

2
(ω) (3.18)    

  

3.2 ηνραζηηθέο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο 

3.2.1 Γξακκηθέο ηνραζηηθέο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο 

 Σν ζηνραζηηθό νινθιήξσκα ηνπ Ito καο παξέρεη ηα απαξαίηεηα κέζα γηα λα 

ζρεκαηίδνπκε ζηνραζηηθέο δηαθνξηθέο εμηζώζεηο. Σέηνηεο εμηζώζεηο 

πεξηγξάθνπλ ηε δπλακηθή πνιιώλ ζεκαληηθώλ ζπλερώλ σο πξνο ην ρξόλν 

ζηνραζηηθώλ ζπζηεκάησλ. Αο ζεσξήζνπκε κηα απιή γξακκηθή πεξίπησζε πνπ 

παξηζηά ην κνξηαθό βνκβαξδηζκό ελόο θόθνπ ζθόλεο πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζε 

επηθάλεηα λεξνύ, ππεύζπλν γηα ηελ θίλεζε Brown. Η έληαζε απηνύ ηνπ 

βνκβαξδηζκνύ δελ εμαξηάηαη από ηηο επηθξαηνύζεο κεηαβιεηέο, όπσο ε ζέζε 

θαη ε ηαρύηεηα ηεο θειίδαο. Θεσξώληαο ην Xt σο έλα ζπζηαηηθό ηεο ηαρύηεηαο 

ηνπ κνξίνπ, ν Langevin έγξαςε ηελ εμίζσζε: 

 

                        
   

  
 = - αXt + bμt             (3.19) 

 

γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ κνξίνπ σο ην άζξνηζκα κηαο δύλακεο ηξηβήο πνπ 

πξνθαιεί θαζπζηέξεζε, θαη εμαξηάηαη από ηελ ηαρύηεηα, θαη ησλ κνξηαθώλ 

δπλάκεσλ πνπ παξηζηάλνληαη από ηε δηαδηθαζία ηνπ ιεπθνύ ζνξύβνπ μt, καδί 

κε ηελ έληαζε b αλεμάξηεηε από ηελ ηαρύηεηα ηνπ κνξίνπ. Δδώ ηα α θαη b 

είλαη ζεηηθέο ζηαζεξέο. Δξκελεύνπκε ηώξα ηελ εμίζσζε Langevin (3.19) 

ζπκβνιηθά σο ζηνραζηηθή δηαθνξηθή εμίζσζε ηνπ Ito 

 

                  dXt = - αXt dt + bdWt (3.20) 

 

δειαδή ζαλ κηα ζηνραζηηθή νινθιεξσηηθή εμίζσζε 

 

                  Xt = X0 –  
 

 
Xs ds +   

 

 
 bdWt (3.21) 

 

όπνπ ην δεύηεξν νινθιήξσκα είλαη ζηνραζηηθό νινθιήξσκα ηνπ Ito. Η 

κέζνδνο απηή θαιείηαη επίζεο θαη κέζνδνο ησλ Ornstein-Uhlenbeck. Ιζρύεη 
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πσο δελ παίδεη ξόιν ζε απηή ηελ πεξίπησζε αλ δηαιέμνπκε ην νινθιήξσκα ηνπ 

Ito ή ηνπ Stratonovich θαζώο θαη ηα δύν αθνινπζνύλ ηελ ίδηα πνξεία εδώ. 

Λέκε όηη ε εμίζσζε (3.21) επεξεάδεηαη από πξνζζεηηθό ζόξπβν θαζώο ν όξνο 

ηνπ ζνξύβνπ δελ εμαξηάηαη από ηηο επηθξαηνύζεο κεηαβιεηέο, θαη είλαη επίζεο 

γξακκηθή εμίζσζε. Πξνθύπηεη όηη ε εμίζσζε (3.21) έρεη αθξηβώο ηε ιύζε: 

   

Xt = e
-at

 X0 + e
-at

   
 

 
as

 bd Ws   γηα 0≤t≤T.                                     (3.22) 

 

Μαδί κε ηηο εμσηεξηθέο δηαθπκάλζεηο, ε έληαζε ηνπ ζνξύβνπ ζπλήζσο 

εμαξηάηαη από ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ν 

ζπληειεζηήο αύμεζεο ζε κηα εθζεηηθή εμίζσζε αύμεζεο dx/dt=αx κπνξεί λα 

κεηαβάιιεηαη από ηηο πεξηβαιινληηθέο επηξξνέο παίξλνληαο ηε κνξθή α=α+ 

bμt, όπνπ α θαη b είλαη ζεηηθέο ζηαζεξέο θαη ην μt είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ ιεπθνύ 

ζνξύβνπ. Πξνθύπηεη ε αθόινπζε εκπεηξηθή εμίζσζε: 

 

                  
   

  
= αXt + bXtμt (3.23) 

ηελ νπνία ζα εξκελεύζνπκε σο κηα ζηνραζηηθή δηαθνξηθή εμίζσζε ηνπ Ito. 

 

                  dXt = αXt dt + bXtdWt (3.24) 

 

δειαδή σο κηα ζηνραζηηθή νινθιεξσηηθή εμίζσζε: 

  

                  Xt = X0 +  
 

 
Xs ds +   

 

 
XsdWs (3.25) 

 

Σν δεύηεξν νινθιήξσκα είλαη επίζεο νινθιήξσκα Ito, αιιά ζε αληίζεζε κε ην 

(3.21), ην νινθιήξσκα απηό πεξηέρεη ηελ άγλσζηε ιύζε. Λέκε όηη ην (3.25),ην 

νπνίν πάιη είλαη γξακκηθή εμίζσζε, έρεη πνιιαπιαζηαζηηθό ζόξπβν. 

Υξεζηκνπνηώληαο ηε θόξκνπια ηνπ Ito κπνξνύκε λα επαιεζεύζνπκε όηη έρεη 

ηελ αλαιπηηθή ιύζε: 

             Xt = X0 exp((α - 
 

 
b

2
)t + bWt)       γηα 0≤t≤T.                    (3.26) 

3.2.2 ηνραζηηθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο ηνπ Ito 

 Όηαλ δελ έρνπκε αλαιπηηθή ιύζε κηαο δηαθνξηθήο εμίζσζεο ηνπ Ito  

                       Xt = Xt0 +   
 

 
 (Xs) ds +  

 

 
 (Xs) dWs     (3.27) 

ρξεηαδόκαζηε θάπσο λα ζηγνπξέςνπκε ηελ ύπαξμε θαη κνλαδηθόηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο {Υ=Xt, t[t0,T]} πνπ ηελ ηθαλνπνηεί. Καινύκε ηνπο a(Xs)  

ζπληειεζηέο νιίζζεζεο  (drift) θαη ηνπο b(Xs) ζπληειεζηέο δηάρπζεο.  
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 Θα ιέκε όηη νη ιύζεηο ηεο (3.28) είλαη κνλαδηθέο κε πξνζέγγηζε δξόκνπ αλ 

δύν νπνηεζδήπνηε ηέηνηεο ιύζεηο Υ = {Xt, t[t0, T]} θαη Υ’ = {X’t, t[t0, T]} 

έρνπλ, ζρεδόλ ζίγνπξα, ηνπο ίδηνπο δεηγκαηηθνύο δξόκνπο ζην [t0, T], δειαδή  

 

                  Ρ (sup t0≤t≤T |Xt-X’t| > 0) = 0 (3.28) 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε νλνκάδνπκε ην Υ κνλαδηθή δπλαηή ιύζε ηεο (3.27). 

Από ην βαζηθό ζεώξεκα ύπαξμεο θαη κνλαδηθόηεηαο ζπλεπάγεηαη όηη ε 

εμίζσζε (3.27) έρεη κηα κνλαδηθή ηζρπξή ιύζε Υ = {Xt, t[t0, T]} ζην [t0, T] κε 

 

                  sup t0≤t≤T E(Xt
2
) < +∞ 

 

κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην Xt0 είλαη αλεμάξηεην από ην W = {Wt, t[t0, T]} κε 

Δ(Xt0)
2
 < +∞ θαη νη ζπληειεζηέο a, b ηθαλνπνηνύλ ηε ζπλζήθε ηνπ Lipschitz. 

Καινύκε ην Υ δηαδηθαζία δηάρπζεο ηνπ Ito ή γηα ζπληνκία απιώο δηαδηθαζία 

δηάρπζεο. 

Μεξηθέο θνξέο ε εμίζσζε (3.27) κπνξεί λα έρεη ιύζεηο νη νπνίεο είλαη 

κνλαδηθέο κε ηελ αζζελή έλλνηα, δειαδή κόλν ζπλαξηήζεηο πηζαλόηεηαο 

ζπκπίπηνπλ, αιιά όρη απαξαίηεηα θαη νη δεηγκαηηθνί ηνπο δξόκνη. Σόηε ζα ιέκε 

όηη έρνπκε κηα αζζελή κνλαδηθή ιύζε. Η ύπαξμε θαη ε κνλαδηθόηεηα ησλ 

αζζελώλ απηώλ ιύζεσλ ζπλεπάγεηαη όηη αλ νη ζπληειεζηέο a θαη b είλαη 

θξαγκέλνη θαη ζπλερείο ηόηε θαη ν b είλαη κε εθθπιηζκέλνο κε |b|≥E>0. 

Δλλνείηαη πσο θάζε κνλαδηθή ηζρπξή ιύζε είλαη επίζεο θαη κνλαδηθή αζζελήο 

ιύζε. 

Η κε γξακκηθή εμίζσζε ηνπ Ito 

                Xt = Xt0 +     
 

 
+     

 

 
dWs  (3.29) 

έρεη ηελ αλαιπηηθή ιύζε 

                Xt = (Wt+   )
2
  (3.30) 

γηα όια ηα t[0, T]. Δίλαη κνλαδηθή κε ηελ ηζρπξή έλλνηα παξόιν πνπ ν 

ζπληειεζηήο δηάρπζεο δελ είλαη ζπλερήο ζπλάξηεζε θαηά Lipschitz.  

3.2.3 Γηαλπζκαηηθέο ηνραζηηθέο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο 

Πνιιέο εθαξκνγέο πνπ εκπεξηέρνπλ ζηνραζηηθέο δηαθνξηθέο εμηζώζεηο 

πξνϋπνζέηνπλ ηελ κνληεινπνίεζε  από δηαλπζκαηηθέο ζηνραζηηθέο δηαθνξηθέο 

εμηζώζεηο. 

Δδώ εηζάγνπκε ην ζπκβνιηζκό ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε γεληθή 

δηαλπζκαηηθή πεξίπησζε. Θα εξκελεύνπκε έλα δηάλπζκα ζαλ κηα ζηήιε θαη ηε 

κεηαθνξά ηνπ ζαλ έλα δηάλπζκα ζεηξά θαη ζα ζεσξνύκε κία m-δηάζηαηε 

δηαδηθαζία Wiener W = {Wt, t≥0} κε ζπληεηαγκέλεο Wt
1
, Wt

2
, …, Wt

m
 νη νπνίεο 

είλαη αλεμάξηεηεο βαζκσηέο δηαδηθαζίεο ηνπ Wiener. Έπεηηα παίξλνπκε κηα 
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δηαλπζκαηηθή ζπλάξηεζε d δηαζηάζεσλ a:[t0,T] x R
d
  R

d
, ηνλ παξαζπξόκελν 

ζπληειεζηή θαη έλαλ d x m πίλαθα-ζπλάξηεζε b:[t0, T] x R
d
  R

d x m
, ηνλ 

ζπληειεζηή δηάρπζεο t0[0, T] γηα λα ζρεκαηίζνπκε ζηνραζηηθή δηαλπζκαηηθή 

δηαθνξηθή εμίζσζε d-δηάζηαζεο 

 

         (3.31) 

Σν εξκελεύνπκε απηό σο κηα ζηνραζηηθή νινθιεξσηηθή εμίζσζε 

         (3.32) 

κε αξρηθή ηηκή Υt0R
d
, όπνπ ηα νινθιεξώκαηα Lebesgue θαη Ito θαζνξίδνληαη 

όξν πξνο όξν κε ην i-νζηό όξν ηεο (3.32) λα είλαη: 

               
 Αλ νη ζπληειεζηέο νιίζζεζεο (drift) θαη δηάρπζεο δελ εμαξηώληαη από ην 

ρξόλν, δειαδή ηζρύεη a(t,x)≡a(x) θαη b(t,x)≡b(x) ηόηε ιέκε όηη ε ζηνραζηηθή 

εμίζσζε είλαη απηόλνκε. ε θάζε πεξίπησζε κπνξνύκε λα γξάςνπκε κηα κε 

απηόλνκε εμίζσζε ζαλ κηα απηόλνκε δηαλπζκαηηθή εμίζσζε κηαο δηάζηαζεο 

παξαπάλσ ζέηνληαο ζηελ πξώηε ζπληεηαγκέλε ηνλ παξαζπξόκελν ζπληειεζηή 

ίζν κε 1 θαη ηνλ ζπληειεζηή δηάρπζεο ίζν κε 0 πξνθεηκέλνπ ε πξώηε 

ζπληεηαγκέλε ηνπ Xt λα είλαη ε κεηαβιεηή ηνπ ρξόλνπ Xt
1
=t.  

 Τπάξρεη θαη ε δηαλπζκαηηθή εθδνρή ηεο ζρέζεο ηνπ Ito. Γηα κηα αξθεηά νκαιή 

κεηαηξνπή U:[t0, T] x R
d
  R

k
 ηεο ιύζεο Υ = {Xt, t0≤t≤T} ζηε (3.31) 

παίξλνπκε κηα k-δηάζηαηε δηαδηθαζία Τ = {Τt = U(t, Xt), t0≤t≤T} κε ην 

ζηνραζηηθό δηαλπζκαηηθό δηαθνξηθό: 

           (3.33) 

γηα p=1,2,…,k, όπνπ νη όξνη ππνινγίδνληαη όινη ζην (t, Xt). Μπνξνύκε κεξηθέο 

θνξέο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζρέζε απηή γηα λα θαζνξίζνπκε ηηο ιύζεηο 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαλπζκαηηθώλ ζηνραζηηθώλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ 

ρξεζηκνπνηώληαο γλσζηέο ιύζεηο άιισλ εμηζώζεσλ, γηα παξάδεηγκα 

γξακκηθώλ εμηζώζεσλ. 

 Ο γεληθόο ηύπνο κηαο d-δηάζηαηεο γξακκηθήο ζηνραζηηθήο δηαθνξηθήο 

εμίζσζεο είλαη: 

                                     (3.34) 
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όπνπ A(t), B
1
(t), B

2
(t), …, B

m
(t) είλαη d x d ζπλαξηήζεηο ζε κνξθή πίλαθα θαη 

a(t), b
1
(t), b

2
(t), …, b

m
(t) είλαη d-δηάζηαηεο δηαλπζκαηηθέο ζπλαξηήζεηο γηα 

t[t0, T]. Απνδεηθλύεηαη όηη ε ιύζε ηεο (2.16) έρεη ηε κνξθή: 

              (3.35) 

Δδώ ην Φt,t0 είλαη d x d ζεκειηώδεο πίλαθαο πνπ ηθαλνπνηεί Φt0t0 = Ι ν 

κνλαδηαίνο πίλαθαο, θαη ε νκνγελήο ζηνραζηηθή δηαθνξηθή εμίζσζε πίλαθα: 

               (3.36) 

όπνπ εξκελεύνπκε θάζε ζηήιε-δηάλπζκα σο δηαλπζκαηηθή ζηνραζηηθή 

δηαθνξηθή εμίζσζε. Αληηζέησο κε ηηο βαζκσηέο νκνγελείο γξακκηθέο εμηζώζεηο 

δελ κπνξνύκε πάληα λα ιύζνπκε ηε (3.36) αλαιπηηθά θαη λα πάκε γηα ηε 

ζεκειηώδε ιύζε, αθόκα θαη αλ όινη νη πίλαθεο είλαη ζηαζεξνί πίλαθεο. Αλ, 

παξ’ όια απηά, νη πίλαθεο A, B
1
, B

2
, …, B

m
 είλαη ζηαζεξνί θαη 

αληηκεηαηίζεληαη, δειαδή αλ  

                ΑΒ
l
 = B

l
A θαη B

l
B

k
 = B

k
B

l
 (3.37) 

γηα όια ηα k, l = 1, 2, …, m ηόηε ιακβάλνπκε ηελ αθόινπζε ζαθή έθθξαζε γηα 

ην ζεκειηώδε πίλαθα ιύζε: 

               
Δίλαη πηζαλό λα εμάγνπκε δηαλπζκαηηθή ζπλήζε δηαθνξηθή εμίζσζε πίλαθα γηα 

ηνλ δηαλπζκαηηθό κέζν m(t)=E(Xt) θαη γηα ηνλ d x d πίλαθα ξνπήο δεύηεξεο 

P(t) = E(Xt, Xt
T
) κηαο γεληθήο δηαλπζκαηηθήο γξακκηθήο ζηνραζηηθήο 

δηαθνξηθήο εμίζσζεο όπσο ε (3.34). Δδώ ην Υ
Σ
 είλαη κηα κεηαθνξά ελόο 

δηαλύζκαηνο Υ θαη ην γηλόκελν ΥΤ
Σ
 d-δηάζηαησλ δηαλπζκάησλ Υ θαη Τ είλαη 

έλαο d x d πίλαθαο κε ηνλ (i, ;) όξν xiy;. Έηζη ΥΥ
Σ
 είλαη έλαο ζπκκεηξηθόο 

πίλαθαο. Βξίζθνπκε: 

               (3.38)  

θαη 

                (3.39) 

κε αξρηθέο ζπλζήθεο m(t0) = E(Xt0) θαη P(t0) = E(Xt0Xt0
T
), αληίζηνηρα. 
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3.2.4 ηνραζηηθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο ηνπ Stratonovich  

Δίδακε όηη κηα d-δηάζηαηε ζηνραζηηθή δηαθνξηθή εμίζσζε 

                (3.40) 

γηα t[t0, T] κε αξρηθή ηηκή Xt0R
d
 κπνξεί λα εξκελεπηεί καζεκαηηθά σο 

δηαλπζκαηηθή ζηνραζηηθή νινθιεξσηηθή εμίζσζε 

                (3.41) 

όπνπ a=(a
i
)i=1

d
 θαη b

;
=(b

i,;
)i=1

d
 είλαη d-δηάζηαηα δηαλύζκαηα. Μέρξη ηώξα 

πήξακε ην ζηνραζηηθό νινθιήξσκα λα είλαη ηνπ Ito, θαιώληαο έηζη ηελ (3.40) 

ζηνραζηηθή δηαθνξηθή εμίζσζε ηνπ Ito. 

 Με δηαθνξεηηθέο επηινγέο ζηνραζηηθώλ νινθιεξσκάησλ γεληθά ιακβάλνπκε 

δηαθνξεηηθέο ιύζεηο γηα ηελ παξαπάλσ νινθιεξσηηθή εμίζσζε, νη νπνίεο 

δηθαηνινγνύλ ην γεγνλόο όηη έρνπκε δηαθνξεηηθέο ζηνραζηηθέο δηαθνξηθέο 

εμηζώζεηο αθόκα θη αλ όιεο έρνπλ ηνπο ίδηνπο ζπληειεζηέο. Από όια απηά ηα 

νινθιεξώκαηα, απηό πνπ πξόηεηλε ν Stratonovich είλαη απηό ζην νπνίν ην 

νινθιήξσκα είλαη ππνινγηζκέλν ζην κέζν ζεκείν ½(tj
(n)

+tj+1
(n)

) θάζε 

δηαζηήκαηνο (tj
(n)

+tj+1
(n)

) ηεο δηακέξηζεο θαη είλαη ην πην βνιηθό γηαηί από κόλν 

ηνπ ηθαλνπνηεί ηνπο ζπλήζεηο θαλόλεο κεηαζρεκαηηζκώλ ηεο θιαζηθήο 

αλάιπζεο. Αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζηνραζηηθό νινθιήξσκα ηνπ 

Stratonovich ιέκε όηη έρνπκε κηα ζηνραζηηθή δηαθνξηθή εμίζσζε ηνπ 

Stratonovich. Σν γξάθνπκε σο 

          (3.42) 

γηα t[t0, T] κε αξρηθή ηηκή Xt0 ή  

           (3.43) 

θαη θξαηήζνπκε ηηο (3.40) θαη (3.41) γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Ito.  

 Πξνθύπηεη όηη νη δηαδηθαζίεο πνπ ηθαλνπνηνύλ ηε ζηνραζηηθή εμίζσζε ηνπ Ito 

(3.41) θαη ηε ζηνραζηηθή εμίζσζε ηνπ Stratonovich (3.43) είλαη ηζνδύλακεο. 

Έηζη, γεληθά, θάζε ζηνραζηηθή εμίζσζε ηνπ Ito κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε κηα 

ηζνδύλακε ηνπ Stratonovich θαη αληηζηξόθσο. 
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Κεθάιαην 4 

Αξηζκεηηθέο κέζνδνη επίιπζεο δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ 

 ην παξόλ θεθάιαην γίλεηαη κειέηε θάπνησλ βαζηθώλ κεζόδσλ αξηζκεηηθήο 

επίιπζεο ζπλήζσλ θαη ζηνραζηηθώλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ, ηηο  νπνίεο θαη ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε αξγόηεξα  γηα ηελ κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ κεραληθήο πνπ 

ζα καο απαζρνιήζνπλ.  
 

4.1 πλήζεηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο 

Οη πεξηζζόηεξνη λόκνη ζε δηάθνξεο επηζηήκεο γξάθνληαη κε ηε κνξθή 

δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ. Οη δηαθνξηθέο εμηζώζεηο απνηεινύλ ζεκαληηθό 

θεθάιαην ησλ καζεκαηηθώλ θαη ππάξρεη πιεηάδα κεζόδσλ γηα ηελ αλαιπηηθή 

επίιπζε ηνπο. Δλ ηνύηνηο, ζηελ πξάμε, έλαο κεγάινο αξηζκόο από ρξήζηκεο 

δηαθνξηθέο εμηζώζεηο δελ επηιύνληαη αλαιπηηθά θαη απαηηείηαη ε αξηζκεηηθή 

ηνπο επίιπζε. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο αθόκε θαη πνιύ απιά θπζηθά κνληέια, 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξόβιεςε ηεο εμέιημεο ελόο θαηλνκέλνπ, δελ 

επηιύνληαη αλαιπηηθά. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν είλαη αλαγθαία ε 

αλάπηπμε αξηζκεηηθώλ κεζόδσλ επίιπζεο δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ.     

 

Μέζνδνη ελφο βήκαηνο 

 Όηαλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο κηαο ζπλάξηεζεο πνπ απνηειεί ιύζε κηαο 

δηαθνξηθήο εμίζσζεο ζηε ζέζε xi+h (όπνπ h είλαη έλα κηθξό βήκα) 

ρξεζηκνπνηνύκε κόλν ηελ πιεξνθνξία γηα ηελ ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο ζηελ 

πξνεγνύκελε ζέζε xi ηόηε νη ηερληθέο γηα ηελ αξηζκεηηθή επίιπζε ησλ 

δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ σο κέζνδνη κέζνδνη ελφο ϐήκαηνο 

 

4.1.1 Μέζνδνο εηξψλ Taylor 

Η πιένλ πξνθαλήο κέζνδνο γηα ηελ επίιπζε κηαο δηαθνξηθήο εμίζσζεο πξώηεο 

ηάμεο είλαη ην αλάπηπγκα Taylor. Έζησ, ινηπόλ, κηα δηαθνξηθή εμίζσζε ηεο 

κνξθήο: 

        

                  y′ = f (x, y) κε y (x0) = y0               (4.1) 

 

ηόηε, γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή ηεο y(x) ζε κηα ζέζε x = x0 + h, ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην αλάπηπγκα Taylor, δειαδή: 

                  y (x0 + h) = y (x0) + hy′ (x0) + 
  

 
 y′′ (x0) + …                              (4.2) 

Δπεηδή όκσο γλσξίδνπκε ηελ y′ = f (x, y), κπνξνύκε εύθνια λα ππνινγίζνπκε 

ηηο παξαγώγνπο ηεο y (x) νπνηαζδήπνηε ηάμεο: 

                  y′′ = f′ (x, y)  ,  y′′′ = f′′ (x, y)  , …                                               (4.3) 
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άξα ν ππνινγηζκόο ηεο ηηκήο ηεο y (x0 + h) είλαη κηα απιή δηαδηθαζία. 

 

4.1.2 Μέζνδνη Euler & Euler Heun 

Η κέζνδνο Euler απνηειεί νπζηαζηηθά πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ 

Taylor. Γηαηεξνύκε όξνπο κόλν κέρξη 1εο ηάμεο σο πξνο h. Δίλαη : 

 

                   y (x0 + h) = y (x0) + hy′ (x0)                                                       (4.4) 

κε ζθάικα:   E = 
       

 
h

2
  γηα  0 < μ < h                                                      (4.5) 

Αλ πξόθεηηαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ιίγα κόλν βήκαηα, είλαη αξθεηά 

θαιή θαη απιή ζηε ρξήζε αιιά δελ ζπλίζηαηαη γηα κεγάιν αξηζκό ρξνληθώλ 

βεκάησλ.  

 

4.1.2 Μέζνδνο Runge Kutta 4
εο

 ηάμεο 

Η κέζνδνο Runge Kutta  4
εο

 ηάμεο είλαη κηα θιαζηθή κέζνδνο κε πνιύ θαιή 

αθξίβεηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα. Με ηε κέζνδν απηή πξνζπαζνύκε λα 

αληηθαηαζηήζνπκε ηηο παξαγώγνπο αλώηεξεο ηάμεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε 

κέζνδν Taylor κε θαηάιιεινπο ζπλδπαζκνύο ησλ xi, yi, y′i, ηα νπνία είλαη 

γλσζηά. Έηζη, απνθεύγνπκε ηνλ ππνινγηζκό ησλ παξαγώγσλ αλώηεξεο ηάμεο. 

Αλ είλαη γλσζηή ε ηηκή  yn = y(t) ηεο δεηνύκελεο ζπλάξηεζεο ηελ ρξνληθή 

ζηηγκή t, ηόηε ε ηηκή yn+1= y(t+h) πξνθύπηεη από ηηο αθόινπζεο ζρέζεηο: 

 

                   yn+1 = yn + 
 

 
 (k1 + 2k2 + 2k3 + k4)                                            (4.6α) 

όπνπ 

                   k1 = hf (xn, yn)  

                   k2 = hf(xn + 
 

 
h, yn +

 

 
 k1 ) 

                   k3 = hf(xn + 
 

 
h, yn +

 

 
 k2 )             (4.6β) 

                   k3 = hf(xn + h, yn + k3 ) 

 

4.1.3 Μέζνδνο Runge Kutta Felhberg 

 Η κέζνδνο Runge Kutta Felhderg είλαη αθόκα κηα κέζνδνο ηεο θιάζεο 

κεζόδσλ Runge Kutta  ε νπνία  ραξαθηεξίδεηαη από εμαηξεηηθά θαιή  

αθξίβεηα. Αλ είλαη γλσζηή ε ηηκή  yn = y(t) ηεο δεηνύκελεο ζπλάξηεζεο ηελ 

ρξνληθή ζηηγκή t, ηόηε ε ηηκή yn+1= y(t+h) πξνθύπηεη από ηηο αθόινπζεο 

ζρέζεηο:, ηόηε ε ηηκή yn+1= y(t+h) πξνζεγγίδεηαη  από ηηο αθόινπζεο ζρέζεηο: 

 

                   yn+1 = yn + (
  

   
 k1 + 

    

     
 k3 + 

     

     
 k4 - 

 

  
 k5 + 

 

  
 k6)             (4.7α) 

όπνπ 

                  k1 = hf (xn, yn)  
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                  k2 = hf(xn + 
 

 
 h, yn + 

 

 
 k1) 

                  k3 = hf(xn + 
 

 
 h, yn + 

 

  
 k1 + 

 

  
 k2 ) 

                  k4 = hf(xn + 
  

  
 h,yn + 

    

    
 k1 −  

    

    
 k2 + 

    

    
 k3)                   (4.7β) 

                  k5 = hf(xn + h, yn + 
   

   
 k1 − 8k2 + 

    

   
 k3 − 

   

    
 k4 ) 

                  k6 = hf(xn + 
 

 
 h, yn − 

 

  
 k1 + 2k2 − 

    

    
 k3 + 

    

    
 k4 − 

  

  
k5) 

 

4.1.4 πζηήκαηα δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ 

Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο δηαθνξηθέο εμηζώζεηο ζηε Φπζηθή δελ είλαη πξώηεο 

ηάμεο, σζηόζν ε κεζνδνινγία πνπ αλαπηύρζεθε πξνεγνπκέλσο εθαξκόδεηαη 

εύθνια ζε δηαθνξηθέο εμηζώζεηο αλώηεξεο ηάμεο θαη ζπζηήκαηα δηαθνξηθώλ 

εμηζώζεσλ. Οη δηαθνξηθέο εμηζώζεηο δεύηεξεο ηάμεο είλαη απηέο πνπ 

ζπλαληώληαη επξύηεξα, δειαδή ηεο κνξθήο : 

                  
   

   
= f (x, y, y′)                (4.8) 

νπόηε απαηηείηαη ε γλώζε αξρηθώλ ζπλζεθώλ, όρη κόλν γηα ηελ y(x) αιιά θαη 

γηα ηελ παξάγσγό ηεο ζηελ αξρηθή ζέζε x0. Σν ζύλεζεο είλαη λα νξίδνπκε κηα 

λέα ζπλάξηεζε z (x) ηέηνηα, ώζηε z (x) = y′. Οπόηε ε δεύηεξεο ηάμεο 

δηαθνξηθή εμίζσζε αλάγεηαη ζε δπν πξσηνβάζκηεο κε ηηο αλάινγεο αξρηθέο 

ζπλζήθεο. Γειαδή: 

                        
  

  
 = z  

                        
  

  
 = f (x, y, z)                                                                      (4.9α) 

θαη 

                       y(x0) = y0   z(x0) = y′                                                            (4.9β) 

  Σν παξαπάλσ ζύζηεκα δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ είλαη ηζνδύλακν κε ηελ 

δηαθνξηθή εμίζσζε (4.8) θαη ε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα αθνινπζεζεί γηα 

θάζε βαζκνύ δηαθνξηθή εμίζσζε. Γηα ηελ αξηζκεηηθή επίιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνύ εθαξκόδνπκε ηηο ίδηεο κεζόδνπο πνπ είδακε πην πάλσ.  

 

4.2 ηνραζηηθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο 

4.2.1 Μέζνδνο Euler-Maruyama 

 Μηα βαζκσηή απηόλνκε ζηνραζηηθή δηαθνξηθή εμίζσζε κπνξεί λα γξαθεί ζε 

νινθιεξσηηθή κνξθή σο εμήο: 

 

      X(t) = X0 +  
 

 
(X(s)) ds +  

 

 
 (X(s)) dW(s),          0≤t≤T (4.8) 
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όπνπ νη f θαη g απνηεινύλ βαζκσηέο ζπλαξηήζεηο, ελώ ε αξρηθή ζπλζήθε X0 

απνηειεί ηπραία κεηαβιεηή. Η ιύζε X(t) απνηειεί κηα ηπραία κεηαβιεηή γηα 

θάζε δηαθνξεηηθή ηηκή ηνπ t. Γξάθνληαο ηελ άλσζελ δηαθνξηθή εμίζσζε ζε 

δηαθνξηθή κνξθή έρνπκε: 

 

      dX(t) = f(X(t)) dt + g(X(t)) dW(t), X(0) = X0,          0≤t≤T (4.9) 

 

 Πξέπεη λα παξαηεξεζεί όηη δελ κπνξνύκε λα γξάςνπκε dW(t)/dt κηαο θαη ε 

δηαδηθαζία Wiener δελ είλαη πνπζελά δηαθνξίζηκε κε πηζαλόηεηα ίζε κε 1. Αλ 

ζέζνπκε g=0 θαη X0 ζηαζεξά ηόηε ην κειεηώκελν πξόβιεκα γίλεηαη 

ληεηεξκηληζηηθό θαη ε παξαπάλσ ζηνραζηηθή δηαθνξηθή εμίζσζε γίλεηαη 

dX(t)/dt=f(X(t)) κε X(0) = X0. 

 Γηα ηελ εθαξκνγή κηαο αξηζκεηηθήο κεζόδνπ κε ζθνπό ηελ επίιπζε κηαο 

δηαθνξηθήο εμίζσζεο ζην δηάζηεκα [0,Σ], θαη’ αξρήλ δηαθξηηνπνηνύκε ην 

ρξόλν Σ. Θέηνπκε Γt=T/L όπνπ L κηα ζεηηθή ζηαζεξά θαη tj=jΓt. Η αξηζκεηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο X(tj) κε βάζε ηε κέζνδν Euler-Maruyama πξνθύπηεη από ηε 

ζρέζε: 

        X(tj) = Xj = Xj-1 + f(Xj-1) Γt + g(Xj-1) (W(tj) – W(tj-1))  

         j = 1,2,…,L (4.10) 

Δύθνια γίλεηαη ζαθέο όηη γηα g=0 ε παξαπάλσ κέζνδνο ζπκπίπηεη κε ηε 

κέζνδν Euler γηα ληεηεξκηληζηηθά ζπζηήκαηα. Μπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε ηε 

κέζνδν Euler-Maruyama ζηε ζηνραζηηθή δηαθνξηθή εμίζσζε 

 

       dX(t) = ιX(t) dt + κX(t) dt,    X(0) = X0 (4.11) 

 

όπνπ ι θαη κ πξαγκαηηθέο ζηαζεξέο. 

Απηή ε ζηνραζηηθή δηαθνξηθή εμίζσζε πξνθύπηεη από ηελ (4.9) γηα f(X) = ιX 

θαη g(X) = κX θαη είλαη γλσζηό όηη έρεη ιύζε ηελ: 

 

     X(t) = X(0) · exp ((ι– 
 

 
κ

2
) t + κW(t) (4.12) 

 

ην αθόινπζν πξόγξακκα πνπ είλαη δνκεκέλν ζην πξνγξακκαηηζηηθό 

πεξηβάιινλ ηνπ MatLab έρνπκε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ Euler ζηε ζηνραζηηθή 

δηαθνξηθή εμίζσζε (4.11). 

Πξφγξακκα 4.1 

Αλάιπζε: Η επίιπζε ηεο κειεηώκελεο ζηνραζηηθήο δηαθνξηθήο εμίζσζεο 

γίλεηαη γηα ι=2, κ=1 θαη Υ0=1 ζην ρξνληθό δηάζηεκα [0, 1] γηα βήκα ρξνληθό 

δt=2
-8

. Δθόζνλ ηξέμεη ην πξόγξακκα καο δίλεη ηόζν ην ζθάικα κεηαμύ ηεο 

πξαγκαηηθήο ηειηθήο ηηκήο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ (4.12), όζν θαη ηεο 

ππνινγηδόκελεο ηειηθήο ηηκήο από ηε κέζνδν Euler-Maruyama, όπσο επίζεο 
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θαη ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθήο ιύζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

ππνινγηζηηθά πξνζδηνξηδόκελε από ηελ αξηζκεηηθή κέζνδν. 

 Σξέρνληαο ην παξαπάλσ πξόγξακκα γηα δηάθνξεο ηηκέο σο πξνο ηηο ζηαζεξέο 

ι θαη κ όπσο θαη γηα δηαθνξεηηθνύο ζπόξνπο, παίξλεη θαλείο δηάθνξεο ηξνρηέο. 

Κάπνηα παξαδείγκαηα είλαη ηα αθόινπζα: 

 

  

  
ρήκα 4.1 Λύζεηο κε κέζνδν Euler-Maruyama 

 

4.2.2 Μέζνδνο Milstein αλψηεξεο ηάμεο 

 ηελ πεξίπησζε ηεο κεζόδνπ Milstein ε αξηζκεηηθή πξνζέγγηζε ηεο X(tj) γηα 

ηελ επίιπζε ηεο ζηνραζηηθήο δηαθνξηθήο εμίζσζεο (2) πξνθύπηεη από ηε 

ζρέζε: 

      Xj = Xj-1 + Γt·f (Xj-1) + g (Xj-1) (W(tj) – W(tj-1)) +  

              + 
 

 
 ·g(Xj-1)·g΄(Xj-1)·((W(tj) – W(tj-1))

2
 – ΓΔ) 

            j=1,2,…,L                                                                                   (4.13) 

 

ην αθόινπζν πξόγξακκα επηιύνπκε, όπσο θαη ζην πξόγξακκα 1, ηε 

ζηνραζηηθή δηαθνξηθή εμίζσζε (4.11) απηή ηε θνξά κε ηε κέζνδν Milstein. Η 

δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ παξακέλεη επαθξηβώο ίδηα κε απηή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 4.1. 

Πξφγξακκα 4.2 
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Κάπνηεο ηξνρηέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηνπ Milstein 

είλαη νη αθόινπζεο: 

  

  
ρήκα 4.2 Λύζεηο κε κέζνδν Milstein 

4.3 Ιζρπξή θαη αζζελήο ζχγθιηζε αξηζκεηηθήο κεζφδνπ επίιπζεο 

ζηνραζηηθήο δηαθνξηθήο εμίζσζεο 

 πλερίδνληαο ζηελ νπζία ηε ζπδήηεζε ηνπ πξώηνπ θεθαιαίνπ ζρεηηθά κε ηε 

ζύγθιηζε άπεηξσλ ζεηξώλ ηπραίσλ κεηαβιεηώλ εδώ πξαγκαηεπόκαζηε ηελ 

έλλνηα ηεο ζύγθιηζεο κηαο αξηζκεηηθήο κεζόδνπ επίιπζεο ζηνραζηηθώλ 

δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ. 

 Μηα κέζνδνο επίιπζεο ιέκε όηη ραξαθηεξίδεηαη από ηζρπξή ζύγθιηζε ηάμεο 

γ αλ ππάξρεη ζηαζεξά C ηέηνηα πνπ 

        

              Δ( |Xn – Υ(t)| ) ≤ C · Γt
γ               

(4.14) 

 

γηα θάζε νξηζκέλν t=n·Γt[0, T] κε ην Γt επαξθώο κηθξό. Αλ νη f θαη g 

ηθαλνπνηνύλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο, κπνξεί λα δεηρζεί όηη ε κέζνδνο Euler-

Maruyama ραξαθηεξίδεηαη από ηάμε ηζρπξήο ζύγθιηζεο ίζε κε γ=1/2, ελώ ε 

κέζνδνο Milstein από ηάμε ηζρπξήο ζύγθιηζεο ίζε κε γ=1. 

 Μηα κέζνδνο επίιπζεο ιέκε όηη ραξαθηεξίδεηαη από αζζελή ζύγθιηζε ηάμεο 

γ αλ ππάξρεη ζηαζεξά C ηέηνηα πνπ γηα όιεο ηηο ζπλαξηήζεηο Ρ θάπνηαο θιάζεο 

λα ηζρύεη 

               | ΔΡ(Xn) – EP(X(t)) | ≤ C·Γt  (4.14) 
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γηα θάζε νξηζκέλν t=n·Γt[0, T] θαη ην Γt επαξθώο κηθξό. Γηα θαηάιιειεο 

ζπλαξηήζεηο f θαη g κπνξεί λα δεηρζεί όηη ε κέζνδνο Euler-Maruyama 

ραξαθηεξίδεηαη από ηάμε αζζελνύο ζύγθιηζεο κε γ=1. 
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Κεθάιαην 5 

Κίλεζε Brown 

  Όπσο έρεη γίλεη ζαθέο από ηελ έσο ηώξα ζεσξεηηθή αλάιπζε, ε θίλεζε 

Brown ζαλ έλλνηα είλαη από ηηο πιένλ ζεκαληηθέο ζηα πιαίζηα ησλ 

ζηνραζηηθώλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ. Δμαηηίαο απηνύ είλαη ρξήζηκν λα γίλεη 

κηα πεξαηηέξσ κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θίλεζεο Brown από 

ππνινγηζηηθήο πιεπξάο, πξάγκα ην νπνίν ζα βνεζήζεη αξγόηεξα θαη ζηελ 

θαιύηεξε θαηαλόεζε ελόο ζπλόινπ εθ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ 

από ηηο εθαξκνγέο ζηα πξνβιήκαηα δπλακηθήο.  

  Έλαο ηξόπνο κειέηεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θίλεζεο Brown είλαη κέζσ 

ηεο ινγηθήο πνπ αλαιύζεθε ζηελ εηζαγσγή ηεο δηπισκαηηθήο γηα ηελ κειέηε 

ηεο θίλεζεο κηθξώλ ζσκαηηδίσλ ύιεο εληόο πνζόηεηαο λεξνύ. ηελ παξνύζα 

πεξίπησζε ζα κειεηήζνπκε ηελ θίλεζε Brown κε βάζε ηελ ζπλάξηεζε Wiener 

όπσο ηελ είδακε ζην πξώην θεθάιαην.  

5.1 Μνλνδηάζηαηεο θαη δηδηάζηαηεο ηξνρηέο 

 Καη’ αξρήλ είλαη ρξήζηκν λα έρεη θαλείο κηα εηθόλα όζνλ αθνξά ηε κνξθή 

κηαο ηξνρηάο ελόο ζσκαηηδίνπ πνπ εθηειεί θίλεζε Brown. Σα αθόινπζα δύν 

πξνξάκκαηα, ην πξώην δνκεκέλν ζην πεξηβάιινλ ηεο C++ θαη ην δεύηεξν ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ MatLab, έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε βάζε ηηο ηδηόηεηεο πνπ 

ζπδεηήζεθαλ όζνλ αθνξά ηελ θίλεζε Brown, ζην πξώην θεθάιαην, κε ζθνπό 

ηελ παξαγσγή ηξνρηώλ από θίλεζε Brown. 

Πξφγξακκα 5.1 

Αλάιπζε: Παξαηεξνύκε όηη ην πξώην ζεκείν ηεο ηξνρηάο ηίζεηαη πάληα ίζν κε 

κεδέλ, W(0)=0, ελώ ην θάζε επόκελν πξνθύπηεη κέζσ εθαξκνγήο ηεο ζρέζεο 

Wj=Wj-1+dWj δειαδή κε ηπραίν ηξόπν από θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή 

κεδέλ θαη δηαζπνξά ίζε κε ηελ ξίδα ηνπ ρξνληθνύ βήκαηνο, όπσο αθξηβώο 

νξίδνπλ νη ηδηόηεηεο ηεο ζπλάξηεζεο Wiener. Δθηειώληαο ην παξαπάλσ 

πξόγξακκα θάζε θνξά γηα δηαθνξεηηθό ζπόξν σο πξνο ηε ζπλάξηεζε rand, 

παίξλνπκε θαη κηα δηαθνξεηηθή ηξνρηά. 

Πξφγξακκα 5.2 

Αλάιπζε: Η ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη αθξηβώο ίδηα κε απηήλ πνπ είδακε 

πξηλ. ηελ πεξίπησζε απηή νη δηαθνξεηηθέο ηξνρηέο πξνθύπηνπλ κέζσ αιιαγήο 

ζηε κεηαβιεηή ηεο ζπλάξηεζεο randn. 

  Κάπνηεο ηξνρηέο, όπσο πξνέθπςαλ από ηα παξαπάλσ δύν πξνγξάκκαηα, 

θαίλνληαη ζηα αθόινπζα δηαγξάκκαηα: 
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ρήκα 5.1:Μνλνδηάζηαηεο ηξνρηέο θίλεζεο Brown 

 

 ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο θαίλεηαη πώο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη ε ζέζε ελόο 

ζσκαηηδίνπ σο πξνο ηνλ ρξόλν πάλσ ζηνλ άμνλα θίλεζήο ηνπ, όηαλ εθηειεί 

θίλεζε Brown ζε κηα δηάζηαζε. Δύθνια γίλεηαη εκθαλέο όηη ην βαζηθό 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο άλσζελ θίλεζεο είλαη ε ηπραηόηεηα σο πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε (πξνο ηα αξλεηηθά ή ηα ζεηηθά ηνπ άμνλα θίλεζεο) ηελ νπνία ζα 

αθνινπζήζεη ην ζσκαηίδην θαηά ηελ κεηαβνιή ηεο ζέζεο ηνπ ηελ εθάζηνηε 

ρξνληθή ζηηγκή κειέηεο. 

 Σν πξόγξακκα πνπ αθνινπζεί, δνκεκέλν ζε C++, έρεη ηελ ίδηα ινγηθή κε ηα 

δύν πξνεγνύκελα, κε ηε δηαθνξά όηη θάζε θνξά πνπ εθηειείηαη παξάγεη κηα 

δηδηάζηαηε ηξνρηά από θίλεζε Brown. Γειαδή, ζε αληίζεζε κε πξηλ πνπ 

βιέπνπκε ηε κεηαβνιή ηεο ζέζεο ζηνλ άμνλα θίλεζεο σο πξνο ην ρξόλν, ηώξα 

έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα δνύκε πνηα είλαη ε κνξθή κηαο δηζδηάζηαηεο ηξνρηάο 

από θίλεζε Brown. 

Πξφγξακκα 5.3 

Αλάιπζε: Η ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ είλαη ίδηα κε απηήλ ησλ 

πξνγξακκάησλ 1 θαη 2. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή αιιάδνληαο ηνλ ζπόξν ηεο 

ζπλάξηεζεο rand πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή ηξνρηά. 

 Κάπνηεο ηξνρηέο, όπσο πξνέθπςαλ από ην άλσζελ πξόγξακκα, είλαη νη 

αθόινπζεο: 
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ρήκα 5.2:Γηζδηάζηαηεο ηξνρηέο θίλεζεο Brown 

 

Καη ζηελ πεξίπησζε απηή εκθαλήο γίλεηαη είλαη ηπραηόηεηα σο πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε ηελ νπνία ζα αθνινπζήζεη ην ζσκαηίδην θαηά ηελ κεηαβνιή ηεο 

ζέζεο ηνπ ηελ εθάζηνηε ρξνληθή ζηηγκή κειέηεο. 

5.2 Καηαλνκή σο πξνο ηηο ηειηθέο ζέζεηο 

 Έλα ελδηαθέξνλ δήηεκα, πνπ ζα καο θαλεί ρξήζηκν αξγόηεξα, είλαη ε κειέηε 

ηεο θαηαλνκήο πνπ αθνινπζνύλ νη ηειηθέο ζέζεηο ζσκαηηδίσλ πνπ μεθίλεζαλ 

από ηελ ίδηα ζέζε θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε έλα εμ απηώλ αθνινύζεζε κηα ηξνρηά 

θίλεζεο Brown. Η κειέηε σο πξνο απηό ην δήηεκα γίλεηαη κε ην αθόινπζν 

πξόγξακκα. 

Πξφγξακκα 5.4 

Αλάιπζε: ην πξόγξακκα απηό παξάγνπκε 10.000 ηξνρηέο ζσκαηηδίσλ από 

κνλνδηάζηαηε θίλεζε Brown, πνπ όιεο έρνπλ ζηελ αξρηθή ζέζε ην ίδην ζεκείν 

θαη δηαξθνύλ ίδην ρξνληθό δηάζηεκα. ην ηέινο θξαηνύκε ζε έλα αξρείν ηελ 
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ηειηθή ζέζε ζηελ νπνία θαηαιήγνπλ. Κάζε κηα εθ ησλ ηξνρηώλ πξνθύπηεη γηα 

δηαθνξεηηθό ζπόξν σο πξνο ηε rand. 

 Σν ηζηόγξακκα ην νπνίν πξνθύπηεη από ηηο ηειηθέο ζέζεηο είλαη ην αθόινπζν: 

 
ρήκα 5.3:Καηαλνκή ηειηθώλ ζέζεσλ ηξνρηώλ  

  Απηό ην νπνίν γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό θαη είλαη ζεκαληηθό λα παξαηεξεζεί, 

είλαη όηη όζν απνκαθξπλόκαζηε από ην ζεκείν εθθίλεζεο ηόζν ιηγόηεξεο 

ηειηθέο ζέζεηο ηξνρηώλ παξαηεξνύκε. Απηό νπζηαζηηθά ζεκαίλεη όηη, αλ θαη 

έλα ζσκαηίδην πνπ αθνινπζεί θίλεζε Brown κπνξεί θαη λα θαηαιήμεη ζε 

κεγάιε απόζηαζε από ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε, ην πιένλ πηζαλό είλαη κεηά ην 

πέξαο ηνπ κειεηώκελνπ ρξόλνπ θίλεζεο λα βξεζεί ζε θάπνηα ζέζε θνληά ζην 

ζεκείν εθθίλεζεο.  

 Σν ίδην αθξηβώο κπνξνύκε λα δνύκε θαη γηα ηελ θίλεζε Brown ζην επίπεδν. 

Απηό γίλεηαη κε ην αθόινπζν πξόγξακκα. 

Πξφγξακκα 5.5 

Αλάιπζε: Η ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ είλαη αθξηβώο ίδηα κε απηή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 5.4. Όπσο θαη πξηλ έηζη  θαη εδώ θξαηνύκε ηελ ηειηθή ζέζε από 

10.000 δηαθνξεηηθέο ηξνρηέο. 

 Σν ηξηζδηάζηαην ηζηόγξακκα πνπ πξνθύπηεη από ηηο ηειηθέο ζέζεηο ησλ 10.000 

ηξνρηώλ όπσο θαη ην ηειηθό ηνπο απνηύπσκα ζην επίπεδν, όπσο πξνέθπςαλ 

από ην άλσζελ πξόγξακκα, θαίλνληαη παξαθάησ : 
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ρήκα 5.4:Καηαλνκή ηειηθώλ ζέζεσλ ηξνρηώλ Brown 

Σα ζπκπεξάζκαηα από ην παξαπάλσ ηζηόγξακκα είλαη αθξηβώο ίδηα κε απηά 

πνπ πξνέθπςαλ θαη από ηελ πξνεγνύκελε κειέηε. ηελ πεξίπησζε απηή 

κπνξνύκε λα πνύκε θαη ην εμήο: Αλ ζεσξήζνπκε έλα λνεηό θπθιηθό δαθηύιην 

ζηαζεξνύ εκβαδνύ κε θέληξν ην ζεκείν εθθίλεζεο ησλ κειεηώκελσλ 

ζσκαηηδίσλ, ηόηε απμάλνληαο ηελ αθηίλα ηνπ (θαη’ επέθηαζε θαζώο 

απνκαθξπλόκαζηε από ην ζεκείν εθθίλεζεο) ηόζν ζα κεηώλεηαη θαη ν αξηζκόο 

ησλ ηειηθώλ ζέζεσλ πνπ ζα βξίζθνπκε εληόο ηνπ. 

5.3 ρέζε κεηαμχ ηεο δηαζπνξάο ηεο θαηαλνκήο ησλ ηειηθψλ ζέζεσλ θαη 

ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμέιημεο 

  Έλα ηειεπηαίν πξάγκα ην νπνίν ζα κειεηήζνπκε σο πξνο ηηο ηδηόηεηεο ηεο 

θίλεζεο Brown είλαη ην πώο κεηαβάιιεηαη ε δηαζπνξά ηεο θαηαλνκήο ησλ 

ηειηθώλ ζέζεσλ ζε ζρέζε κε ην ρξνληθό δηάζηεκα δηάξθεηαο ηεο θίλεζεο 

Brown. ηελ νπζία ζέινπκε λα επηβεβαηώζνπκε ππνινγηζηηθά ην ζεσξεηηθό 

ραξαθηεξηζηηθό πνπ είδακε ζην θεθάιαην 1, ην νπνίν ιέεη όηη ε δηαζπνξά ηεο 

ζπλάξηεζεο Wiener πξνθύπηεη από ηε ζρέζε Var(W(t))=t, άξα απμάλεηαη 

θαζώο απμάλνπκε ην ρξόλν κειέηεο. Απηό γίλεηαη κε ην αθόινπζν πξόγξακκα 

ζε C++. 

Πξφγξακκα 5.6 

Αλάιπζε: ην πξόγξακκα απηό παξάγνπκε 100 ηξνρηέο Brown. Γηα ηελ 

εθαηνληάδα απηή δεκηνπξγνύκε, όπσο θαη πξηλ, ηελ θαηαλνκή ησλ ηειηθώλ 

ζέζεσλ πνπ πξνθύπηεη από θάζε ηξνρηά θαη ππνινγίδνπκε γηα ηελ θαηαλνκή 

απηή ηε κέζε ηηκή θαη ηε δηαζπνξά ηεο. Απηή ηε δηαδηθαζία ηελ εθηεινύκε 

100 θνξέο αιιά ζε θάζε επαλάιεςε απμάλνπκε ζηαδηαθά ην ρξόλν εμέιημεο 

ησλ θηλήζεσλ Brown. ην ηέινο πξνθύπηνπλ δύν αξρεία όπνπ ζην πξώην 

βιέπνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κεηαβάιιεηαη ε κέζε ηηκή ησλ θαηαλνκώλ 

ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ εμέιημεο ησλ θηλήζεσλ Brown θαη ζην δεύηεξν ηνλ 

ηξόπν κεηαβνιήο ηεο δηαζπνξάο ησλ θαηαλνκώλ ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ 

εμέιημεο ησλ θηλήζεσλ Brown.  
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 Σν δηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κεηαβνιήο ηεο δηαζπνξάο ηεο 

θαηαλνκήο ησλ ηειηθώλ ζέζεσλ ηξνρηώλ Brown ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν 

εμέιημεο ηεο θίλεζεο Brown είλαη ην αθόινπζν. Η γξακκηθή σο πξνο ηνλ 

ρξόλν ζπλάξηεζε πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα πξνθύπηεη από  ηελ κέζνδν 

ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ γηα ηα πξνθύπηνληα  δεύγε δεδνκέλσλ : 

 
ρήκα 5.5 Γηάγξακκα «Γηαζπνξάο ηειηθώλ ζέζεσλ –ρξόλνπ εμέιημεο»   

 

  Από ην παξαπάλσ δηάγξακκα γίλεηαη ζαθέο όηη ε δηαζπνξά απμάλεηαη 

γξακκηθά κε ην ρξόλν εμέιημεο. Απηό είλαη ινγηθό ζαλ απνηέιεζκα αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο ηε θύζε ηεο θίλεζεο Brown όπσο ηελ είδακε έσο ηώξα. 

Απμαλόκελνπ ηνπ ρξόλνπ εμέιημεο ηεο θίλεζεο Brown, ην εθάζηνηε 

κειεηώκελν ζσκαηίδην έρεη κεγαιύηεξν ρξόλν δηαζέζηκν πξνο θίλεζε. Απηό 

ζεκαίλεη όηη, αλ θαη ε θαηαλνκή σο πξνο ηηο ηειηθέο ηνπο ζέζεηο δελ ζα αιιάμεη 

κνξθή  κηαο θαη πάιη θαηά κέζν όξν ζα θηλνύληαη ζπκκεηξηθά σο πξνο ηε ζέζε 

εθθίλεζεο, όιν θαη πεξηζζόηεξν ζα απμάλνληαη νη απνζηάζεηο ζηηο νπνίεο ζα 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα βξεζνύλ. Άξα ε κέζε ηηκή ζα παξακέλεη πάληα θνληά 

ζην κεδέλ ελώ ε δηαζπνξά ζα απμάλεηαη κε ην ρξόλν. 

 Δδώ ηειεηώλεη θαη ε ππνινγηζηηθή κειέηε ησλ ηδηνηήησλ ηεο θίλεζεο Brown, 

άξα θαη ηεο ζπλάξηεζεο Wiener. Σώξα πιένλ είκαζηε ζε ζέζε γηα ηε κειέηε 

ησλ δηαθόξσλ εθαξκνγώλ ζηε δπλακηθή πνπ ζέινπκε λα κειεηήζνπκε. 
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Κεθάιαην 6 

 

Δθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ησλ ζηνραζηηθψλ δηαθνξηθψλ 

εμηζψζεσλ ζε πξνβιήκαηα κεραληθήο  

 Όπσο έρεη αλαθεξζεί αξθεηέο θνξέο έσο ηώξα, ε ελαζρόιεζή καο κε ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνύλ ζηε ζεσξία ησλ ζηνραζηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ έγηλε κε ζθνπό ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε θάπνηα βαζηθά πξνβιήκαηα 

δπλακηθήο. ηελ νπζία επηζπκνύκε λα κειεηήζνπκε, σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο, θάπνηα βαζηθά ζπζηήκαηα κεραληθήο, όηαλ επ’ απηώλ ελεξγνύλ, πέξαλ 

ησλ γλσζηώλ δπλάκεσλ, θαη θάπνηεο δηαηαξαρέο ζηνραζηηθήο θύζεο. Η 

πξαθηηθή ρξεζηκόηεηα ηεο ελ ιόγσ κειέηεο πξνθύπηεη από ηελ εκπεηξηθή-

πεηξακαηηθή παξαηήξεζε πνπ δείρλεη όηη ζε έλα ζύλνιν θπζηθώλ ζπζηεκάησλ 

έρνπκε εκθάληζε, κηθξώλ σο πξνο ηελ έληαζή ηνπο, αιιειεπηδξάζεσλ, ε θύζε 

ησλ νπνίσλ είλαη αξθεηά πνιύπινθε ώζηε λα κειεηεζεί αλαιπηηθά θαη ηηο 

νπνίεο κπνξνύκε λα πξνζεγγίζνπκε, από ζηαηηζηηθήο άπνςεο, ζαλ 

ζηνραζηηθέο. (Όηαλ ιέκε κηθξώλ ζε έληαζε ελλννύκε ζε ζρέζε κε ηηο 

ππόινηπεο αιιειεπηδξάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο). 

 Σν πξώην ζύζηεκα πνπ ζα κειεηήζνπκε είλαη απηό ηνπ απινύ αξκνληθνύ 

ηαιαλησηή. Απηή ε κειέηε γίλεηαη αθελόο κελ γηαηί ην ζύζηεκα απηό είλαη από 

ηα πιένλ βαζηθά ζπζηήκαηα ηεο θιαζηθήο κεραληθήο, αθεηέξνπ δε δηόηη 

απνηειεί έλα από ηα πξώηα βήκαηα πξνζέγγηζεο θαηά ηε κνληεινπνίεζε 

πξαγκαηηθώλ ζπζηεκάησλ. Έηζη, πάλσ ζε απηό ην ζύζηεκα ζα κπνξέζνπκε λα 

ειέγμνπκε θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δηαθόξσλ κεζόδσλ επίιπζεο 

ζηνραζηηθώλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ γηα λα απνθαζίζνπκε πνηα είλαη 

θαιύηεξε γηα ηηο ππόινηπεο εθαξκνγέο. 

 Σν δεύηεξν πξόβιεκα κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνύκε είλαη απηό ηεο 

κνλνδηάζηαηεο θίλεζεο ελόο πιηθνύ ζεκείνπ εληόο εκηηνλνεηδνύο δπλακηθνύ. 

Σν κε δηαηαξαγκέλν πξόβιεκα έρεη γλσζηή αλαιπηηθή ιύζε. Απηό πνπ ζα 

κειεηήζνπκε είλαη πώο ζα ζπκπεξηθεξζεί ην πιηθό ζεκείν όηαλ πάλσ ηνπ 

εθαξκνζηεί θαη κηα δηαηαξαρή ζηνραζηηθήο θύζεο. 

 Σν ηξίην πξόβιεκα πνπ ζα καο απαζρνιήζεη είλαη ε δηζδηάζηαηε θίλεζε 

πιηθνύ ζεκείνπ εληόο εκηηνλνεηδνύο δπλακηθνύ. ηελ νπζία ζα αζρνιεζνύκε 

αθξηβώο κε ηα ίδηα δεηήκαηα πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηε κνλνδηάζηαηε 

θίλεζε εκηηνλνεηδνύο δπλακηθνύ αιιά απηή ηε θνξά ζε επίπεδε θίλεζε. 

 Σέινο, ζα γίλεη κειέηε ηεο επίπησζεο ηεο εθαξκνγήο κηαο ζηνραζηηθήο 

δηαηαξαρήο ζε έλα ζύζηεκα κηαο αιπζίδαο ζπδεπγκέλσλ ηαιαλησηώλ. Απηό 

πνπ ζα καο απαζρνιήζεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ην πώο, όηαλ ζε έλαλ εμ 

απηώλ ησλ ηαιαλησηώλ εθαξκόζνπκε κηα ζηνραζηηθή δηαηαξαρή, απηή ε 

δηαηαξαρή ζα κεηαδνζεί θαη ζηνπο ππόινηπνπο ηαιαλησηέο. Οπζηαζηηθά 
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επηζπκνύκε λα πξνζεγγίζνπκε από κηθξνζθνπηθήο άπνςεο ην κεραληζκό 

δηάδνζεο ηεο ζεξκόηεηαο ζε έλα ζηεξεό ζώκα. 

  Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ 

είλαη αλαγθαίν λα γίλεη θαη’ αξρήλ κηα αλαθνξά ζηνλ πνηνηηθό, όπσο ιέγεηαη, 

ηξόπν κειέηεο ηεο θίλεζεο πιηθνύ ζεκείνπ ζε θάπνην ηπραίν δπλακηθό πεδίν 

θαη ζηε ζπλέρεηα, γηα θάζε επηκέξνπο πξόβιεκα, αλαθνξά ζηελ αλαιπηηθή 

επίιπζε ηνπ εθάζηνηε κειεηώκελνπ ζπζηήκαηνο όηαλ δελ επηδξά επ’ απηνύ 

θάπνηα ζηνραζηηθή δηαηαξαρή. 

 

6.1Μειέηε ζπζηεκάησλ κε βάζε ηελ ζπλάξηεζε δπλακηθνχ 

 

πζηήκαηα κε έλα βαζκφ ειεπζεξίαο 

 Έζησ όηη επηζπκνύκε λα κειεηήζνπκε ηελ θίλεζε ελόο ζπζηήκαηνο κε έλα 

βαζκό ειεπζεξίαο. Γειαδή ε ζέζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή 

θαζνξίδεηαη από κία κεηαβιεηή κόλν. Αλ q είλαη απηή ε παξάκεηξνο, ε 

εμίζσζε πνπ θαζνξίδεη ηελ θίλεζή ηνπ είλαη ηεο κνξθήο: 

       
   

   
= F (q, 

  

  
, t)            (6.1) 

 Σν όηη ε εμίζσζε απηή είλαη δεπηέξαο ηάμεσο είλαη ζπλέπεηα ησλ βαζηθώλ 

αξρώλ ηεο Μεραληθήο. Έλα παξάδεηγκα ζπζηήκαηνο κε έλα βαζκό ειεπζεξίαο 

είλαη ε θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ κάδαο m ζε επζεία ππό ηελ επίδξαζε δύλακεο 

πνπ εμαξηάηαη κόλν από ηε ζέζε. Σελ επζεία ζηελ νπνία γίλεηαη ε θίλεζε 

νξίδνπκε σο άμνλα Ox θαη ε βαζηθή δηαθνξηθή εμίζσζε ηεο δπλακηθήο παίξλεη 

ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε ηε κνξθή 

                m 
   

   
 = F(x)                                                                            (6.2) 

 Γεληθόηεξα, ε δηαθνξηθή εμίζσζε πνπ δίλεη ηελ θίλεζε ελόο πιηθνύ ζεκείνπ 

ζε θακπύιε ππό ηελ επίδξαζε κηαο δύλακεο πνπ εμαξηάηαη κόλν από ηε ζέζε 

έρεη ηε κνξθή 

              
   

   
 = F (q)                                                                              (6.3) 

όπνπ q παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ηε ζέζε ζηελ θακπύιε. Π.ρ. ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ απινύ εθθξεκνύο ε παξάκεηξνο q είλαη γσλία. Θα κειεηήζνπκε 

θπξίσο θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ ζε επζεία ππό ηελ επίδξαζε κηαο δύλακεο ε 

νπνία εμαξηάηαη κόλν από ηε ζέζε, νπόηε ε δηαθνξηθή εμίζσζε ηεο θηλήζεσο 

είλαη ε (6.2).  

 Σελ θίλεζε πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ εμίζσζε (6.2) κπνξνύκε λα ηε 

κειεηήζνπκε θαηά δύν ηξόπνπο. Ο έλαο είλαη λα βξνύκε ηε γεληθή ιύζε ηεο 

(6.2), γηα ηπρνύζεο αξρηθέο ζπλζήθεο, ώζηε λα γλσξίδνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε 

θίλεζε γηα θάζε αξρηθή ζέζε xo θαη αξρηθή ηαρύηεηα xo=πν. ε πνιιέο 
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πεξηπηώζεηο όκσο απηό δελ κπνξεί λα γίλεη εύθνια ή δελ καο ελδηαθέξεη ε 

θάζε ιύζε μερσξηζηά. Έλαο άιινο ηξόπνο κειέηεο είλαη λα βξνύκε ηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θηλήζεσο, π.ρ. αλ ε θίλεζε είλαη πεξαησκέλε ή όρη, ρσξίο 

λα καο ελδηαθέξεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηξνρηά. Ο ηξόπνο απηόο ηεο κειέηεο 

νλνκάδεηαη πνηνηηθή κειέηε ηεο θηλήζεσο. 

Γεληθή ιχζε ηεο εμηζψζεσο  m 
   

   
 = F(x)                                                                             

Η εμίζσζε m 
   

   
 = F(x) κπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο λα ιπζεί εύθνια 

θαη λα βξεζεί ε γεληθή ιύζε ππό ηε κνξθή 

                  x = x (xo, 
   

  
 0, to, t) (6.4) 

όπνπ xo,  
   

  
 0 είλαη ε αξρηθή ζέζε θαη ε αξρηθή ηαρύηεηα, αληίζηνηρα, ηε 

ζηηγκή to. ην ζεκείν απηό παξαηεξνύκε όηη ην δπλακηθό ζύζηεκα πνπ 

πεξηγξάθεηαη από ηε δηαθνξηθή εμίζσζε m 
   

   
 =F(x) είλαη απηόλνκν, δειαδή 

δελ εμαξηάηαη ξεηά από ην ρξόλν. (Η θπζηθή ζεκαζία απηνύ είλαη όηη ν λόκνο 

πνπ θαζνξίδεη ηελ θίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δελ κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν). 

πλεπώο, ν κεηαζρεκαηηζκόο t  t + α, όπνπ α απζαίξεηε πνζόηεηα, αθήλεη 

ηε δηαθνξηθή εμίζσζε m 
   

   
 = F(x) αλαιινίσηε θαη επνκέλσο, αλ x(t) είλαη 

κία ιύζε, ε x(t+α) είλαη επίζεο ιύζε. Μπνξνύκε επνκέλσο, ρσξίο λα ράζνπκε 

ηε γεληθόηεηα ηεο ιύζεσο, λα ζεσξήζνπκε όηη ε αξρηθή ρξνληθή ζηηγκή είλαη 

ην κεδέλ, to=0. ε όια ηα επόκελα ζα ζεσξνύκε όηη to=0.  

 Η γεληθή ιύζε κπνξεί λα βξεζεί θαη κε άιιν ηξόπν, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

νινθιεξώκαηνο ηεο ελέξγεηαο. Παξαηεξνύκε πξώηα, όηη ε δύλακε F(x) 

πξνέξρεηαη από δπλακηθό V(x) θαη ζπλεπώο ππάξρεη ην νινθιήξσκα ηεο 

ελέξγεηαο 

            
 

 
mx

2
 + V(x) = E (6.5) 

όπνπ Δ=ζηαζεξό. Από ην νινθιήξσκα ηεο ελέξγεηαο (6.5) παίξλνπκε ηε 

δηαθνξηθή εμίζσζε 

             
  

  
   

 

 
        (6.6) 

όπνπ ην + αληηζηνηρεί ζην ηκήκα ηεο ηξνρηάο όπνπ 
   

  
>0 θαη ην – ζε 

   

  
<0. Η 

(6.6) είλαη κία δηαθνξηθή εμίζσζε πξώηεο ηάμεσο, ε νπνία νινθιεξώλεηαη 

ακέζσο θαη έρνπκε ηε ιύζε ππό ηε κνξθή 

             t-t0=  
 

 
               

  
dx (6.7) 
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Η ιύζε (6.7) εμαξηάηαη από ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο xo θαη xo=πν. Η εμάξηεζε 

από ηελ αξρηθή ηαρύηεηα πν είλαη κέζσ ηεο ζηαζεξάο Δ ηεο ελέξγεηαο 

              Δ = 
 

 
 m  

  + V(xν)  (6.8) 

Μία εηδηθή πεξίπησζε ιύζεσο είλαη ε ιύζε ηζνξξνπίαο, ε νπνία έρεη ηε κνξθή 

              x = xo = ζηαζεξό (6.9) 

δειαδή ε x δελ κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν, νπόηε θαη 
   

  
=0. Ολνκάδεηαη ιύζε 

ηζνξξνπίαο, δηόηη αλ ην πιηθό ζεκείν ηνπνζεηεζεί ζηε ζέζε xo κε αξρηθή 

ηαρύηεηα ίζε πξνο κεδέλ (νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή to), ζα ηζνξξνπήζεη 

εθεί. Δθόζνλ ε (6.9) είλαη ιύζε ηεο δηαθνξηθήο εμηζώζεσο (6.2) ζα πξέπεη λα 

ηελ επαιεζεύεη εθ ηαπηόηεηαο, δειαδή πξέπεη λα ηζρύεη 

               F(xo) = 0 (6.10) 

Καηαιήγνπκε επνκέλσο ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ιύζε ηζνξξνπίαο xo είλαη ξίδα 

ηεο αιγεβξηθήο εμηζώζεσο F(x) = 0. Αλ ηώξα πάξνπκε ππόςε όηη κεηαμύ 

δπλάκεσο θαη δπλακηθνύ ηζρύεη : 

               F(x) =- 
     

  
 (6.11) 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ζηα ζεκεία ηζνξξνπίαο ε παξάγσγνο ηνπ 

δπλακηθνύ κεδελίδεηαη θαη ζπλεπώο ην δπλακηθό ζηα ζεκεία ηζνξξνπίαο έρεη 

αθξόηαηε ηηκή (κέγηζην ή ειάρηζην) ή παξνπζηάδεη ζεκείν θακπήο. 

Όξηα θηλήζεσο 

 ε πνιιέο πεξηπηώζεηο απηό πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη λα βξνύκε γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θηλήζεσο θαη όρη ηελ θάζε κία ηξνρηά μερσξηζηά. 

Ιδηαίηεξα καο ελδηαθέξεη λα βξνύκε ηα όξηα ηεο θηλήζεσο ρσξίο λα ιύζνπκε ηε 

δηαθνξηθή εμίζσζε (6.2). Γηα ην ζθνπό απηό ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην 

νινθιήξσκα ηεο ελέξγεηαο (6.5), από ην νπνίν παίξλνπκε 

              
 

 
mu

2
 = E – V(x) (6.12) 

 Δπεηδή ην αξηζηεξό κέινο ηεο (6.12) είλαη πάληνηε ζεηηθό ή κεδέλ, πξέπεη θαη 

ην δεμηό κέινο λα είλαη ζεηηθό ή κεδέλ, πξέπεη δειαδή λα ηζρύεη ε αλίζσζε 

              E – V(x) ≥ 0 (6.13) 

 Η αλίζσζε απηή θαζνξίδεη θαη ηα όξηα ηεο θηλήζεσο ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ, 

δηόηη είλαη θαλεξό όηη δελ ηζρύεη, ελ γέλεη, γηα θάζε ηηκή ηνπ x. Οη ηηκέο ηνπ x 

πνπ επαιεζεύνπλ ηελ (6.13) απνηεινύλ ηελ επηηξεπηή πεξηνρή θηλήζεσο. Από 

ηελ αλίζσζε (6.13) κπνξνύκε λα βξνύκε ηα όξηα ηεο θηλήζεσο γηα δνζείζεο 

αξρηθέο ζπλζήθεο (xo,πν) δηόηη ζηηο ηηκέο απηέο αληηζηνηρεί κηα θαζνξηζκέλε 

ηηκή Δ γηα ηελ ελέξγεηα, ε νπνία ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε (6.8). Έλαο απιόο 

ηξόπνο γηα λα ιύζνπκε ηελ (6.13) είλαη ν γξαθηθόο ηξόπνο . 

 

Έζησ όηη ην δπλακηθό V(x) παξηζηάλεηαη από ηελ θακπύιε ηνπ ρήκαηνο 6.1 

θαη όηη ε ηηκή ηεο ελέξγεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζε δνζείζεο αξρηθέο ζπλζήθεο 
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είλαη ίζε πξνο Δ1=4 Joule. Η επζεία V=E1 (Μπιε γξακκή) ηέκλεη ηελ θακπύιε 

V(x) ζηα ζεκεία πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ηηκέο x=x1 θαη x=x5. Οη ηηκέο απηέο 

είλαη νη ξίδεο ηεο εμηζώζεσο E1 – V(x) = 0 

 
ρήκα 6.1: Γξαθηθή παξάζηαζε δπλακηθνύ V(x)  

 

Από ην ρήκα 6.1 είλαη ηώξα θαλεξό όηη ε αλίζσζε (6.11) επαιεζεύεηαη γηα 

ηηο ηηκέο ηνπ x όπνπ  x1 ≤ x ≤ x5 θαη ζπλεπώο νη ξίδεο ηεο εμηζώζεσο (6.10) 

είλαη ηα όξηα ηεο θηλήζεσο ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ. Δίλαη θαλεξό όηη ηα όξηα απηά 

εμαξηώληαη από ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο θαη ζπλεπώο από ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο. 

Παξαηεξήζαηε όηη ζηηο νξηαθέο ζέζεηο x=x1 θαη x=x5 ε ηαρύηεηα x κεδελίδεηαη, 

όπσο θαίλεηαη από ηελ (6.10). Γηα κηα άιιε ηηκή ηεο ελέξγεηαο, ηελ Δ2 <Δ1 ηα 

όξηα θίλεζεο ζα είλαη δηαθνξεηηθά. Γηα ηελ νξηαθή πεξίπησζε όπνπ ε ελέξγεηα 

είλαη ίζεο πξνο Δν=Δ(x2)=0 Joule ηα δύν όξηα θίλεζεο ζπκπίπηνπλ ζε έλα (ε 

εμίζσζε (6.10) έρεη δηπιή ξίδα) νπόηε ε επηηξεπηή πεξηνρή θηλήζεσο 

εθθπιίδεηαη ζε ζεκείν. Σν ζεκείν απηό είλαη έλα ζεκείν ηζνξξνπίαο. 

Παξαηεξήζαηε όηη ζην ζεκείν x=x0 ε παξάγσγνο ηνπ δπλακηθνύ κεδελίδεηαη, 

όπσο πεξηκέλνπκε κε βάζε ηα πξνεγνύκελα. εκείν κεδεληζκνύ ηεο 

παξαγώγνπ ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο είλαη θαη ην x3, γηα αξρηθή ελέξγεηα ηνπ 

ζσκαηηδίνπ 1J<E<3J ην ζσκαηίδην είλαη αλαγθαζκέλν λα θηλεζεί ε αξηζηεξά ή 

δεμηά ηνπ ρ3. 

Πνηνηηθή κειέηε ηεο επζηάζεηαο ζεκείνπ ηζνξξνπίαο 

 ύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ, ε παξάγσγνο ηνπ δπλακηθνύ ζην ζεκείν 

ηζνξξνπίαο κεδελίδεηαη. Αο ππνζέζνπκε όηη ζε ζεκείν x0 ην δπλακηθό έρεη 

ειάρηζηε ηηκή. ηελ πεξίπησζε απηή, ην δπλακηθό V(x) ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ζεκείνπ ηζνξξνπίαο x0 έρεη ηε κνξθή ηνπ ζρήκαηνο 6.1 γύξν από ην ζεκείν x2 

ή x4. Δίλαη θαλεξό όηη νη αξρηθέο ζπλζήθεο (x= x2 θαη u=0) ηεο ιύζεσο 

ηζνξξνπίαο αληηζηνηρνύλ ζηελ ηηκή Δ0 = 0 Joule ηεο ελέξγεηαο, ελώ γηα 

γεηηνληθέο αξρηθέο ζπλζήθεο πέθηνπκε ζε γεηηνληθή ηηκή ηεο ελέξγεηαο 



64 
 

Δ=Δ0+ε. (Γηαηί πάληνηε είλαη Δ1>Δ0). Η θίλεζε πνπ αληηζηνηρεί ζηηο γεηηνληθέο 

αξρηθέο ζπλζήθεο είλαη πεξαησκέλε ζε κηα πεξηνρή x1 ≤ x ≤ x3 ε νπνία πεξηέρεη 

ην ζεκείν ηζνξξνπίαο x2. Καηαιήγνπκε επνκέλσο ζην ζπκπέξαζκα όηη έλα 

ζεκείν ηζνξξνπίαο είλαη επζηαζέο όηαλ ην δπλακηθό ζην ζεκείν απηό έρεη 

ειάρηζηε ηηκή. Θα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ε έλλνηα ηεο επζηάζεηαο 

αλαθέξεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο θηλήζεσο ζε κηα πεξηνρή ηνπ ζεκείνπ 

ηζνξξνπίαο. Η θίλεζε ζηελ πεξηνρή ελόο επζηαζνύο ζεκείνπ ηζνξξνπίαο είλαη 

πεξαησκέλε γηα αξθεηά κηθξέο δηαηαξαρέο. Πέξα από έλα νξηζκέλν όξην είλαη 

δπλαηό ε δηαηαξαρή λα δεκηνπξγήζεη κε πεξαησκέλε θίλεζε. όπσο θαίλεηαη 

ζην ζρήκα (6.1) γηα δηαηαξαρή πνπ αληηζηνηρεί ζε ελέξγεηα Δ>4 Joule.  

 Αλ ππνζέζνπκε ηώξα όηη ην ζεκείν ηζνξξνπίαο x0 αληηζηνηρεί ζε κέγηζηε ηηκή 

ηνπ δπλακηθνύ (γηα παξάδεηγκα ην ρ3 γηα ην ζρήκα 6) θαη έζησ Δ0 ε ελέξγεηα 

γηα ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο x=x0 θαη u=0 ηνπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο. Γηα γεηηνληθέο 

αξρηθέο ζπλζήθεο σο πξνο ηελ ζέζε ε ελέξγεηα κπνξεί λα έρεη ηελ ηηκή 

κηθξόηεξε ηεο Δ0. ηελ πξώηε πεξίπησζε ε πεξηνρή ε νπνία πεξηέρεη η ην 

ζεκείν ηζνξξνπίαο x0, είλαη απαγνξεπκέλε πεξηνρή θαη ζπλεπώο ην πιηθό 

ζεκείν δελ κπνξεί λα θηλεζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο. Δπίζεο, 

δελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηελ θίλεζε θαη ζπλεπώο ην πιηθό ζεκείν δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε πεξηνρή γύξσ από ην x0. Άξα, έλα ζεκείν ηζνξξνπίαο είλαη 

αζηαζέο όηαλ ην δπλακηθό ζην ζεκείν απηό έρεη κέγηζηε ηηκή. Όπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο επζηάζεηαο, ε έλλνηα ηεο αζηάζεηαο ηνπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο 

αλαθέξεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ γύξσ από ην ζεκείν 

ηζνξξνπίαο x0. Αζηάζεηα ηνπ x0 δελ ζεκαίλεη όηη ην πιηθό ζεκείν κπνξεί λα 

απνκαθξπλζεί ζε άπεηξε απόζηαζε αιιά όηη απνκαθξύλεηαη από ην ζεκείν 

ηζνξξνπίαο.  

6.2 Μέζνδνη Runge-Kutta 4
εο

 ηάμεο θαη Runge-Kutta-Fehlber 

γηα ηελ επίιπζε ζηνραζηηθψλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. 

 Όπσο έρεη γίλεη ζαθέο από ηελ έσο ηώξα αλάιπζε, ηα ζπζηήκαηα ηα νπνία 

επηζπκνύκε λα κειεηήζνπκε ραξαθηεξίδνληαη από ην γεγνλόο όηη έρνπκε έλα 

πιηθό ζεκείν, ή ζηε γεληθή πεξίπησζε έλα ζύζηεκα πιηθώλ ζεκείσλ, ην νπνίν 

θηλείηαη εληόο θάπνηνπ γλσζηνύ δπλακηθνύ θαη ζέινπκε λα δνύκε πώο ζα 

επεξεαζηεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλ ζεσξήζνπκε όηη αζθείηαη πάλσ θαη κηα 

επηπιένλ δύλακε-δηαηαξαρή  ζηνραζηηθήο θύζεο. Ο λόκνο πνπ ζα πεξηγξάθεη 

ηελ παξαπάλσ ζπκπεξηθνξά ζα είλαη ν δεύηεξνο λόκνο ηνπ Νεύησλα ν νπνίνο 

πεξηγξάθεηαη από ηελ αθόινπζε δηαθνξηθή εμίζσζε 2
εο

 ηάμεο: 

      m · 
      

   
 = F(x) + εS  (6.14) 

όπνπ  

 F(x) ε δύλακε επί ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ από ην γλσζηό δπλακηθό 

 ε ζπληειεζηήο πνπ εθθξάδεη ηελ έληαζε ηεο δηαηαξαρήο 
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 S ε δηαηαξαρή. ηελ νπζία ε ζπλάξηεζε Wiener. 

Η αξηζκεηηθή επίιπζε κηαο δηαθνξηθήο εμίζσζεο όπσο ε (6.14) γίλεηαη κε ηε 

ινγηθή πνπ πεξηγξάθεθε ζην ηέηαξην θεθάιαην. Άξα ζα πξέπεη λα ιπζεί ην 

ζύζηεκα: 

     dx(t)/dt = u 

     dπ(t)/dt = (1/m) F(x) + εS (6.15) 

Παξαηεξνύκε όηη ην δεύηεξν ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο (6.15) είλαη ηεο κνξθήο: 

     dx(t) = f(X(t)) dt + g(X(t)) dW(t), X(0)=X0, 0≤t≤T 

όπνπ 

     f(X(t)) = (1/m) · F(X(t))  ,   g(X(t)) = ε = ζηαζεξά 

Άξα γηα ηελ επίιπζε απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε ηε 

κέζνδν Euler-Maruyama όπσο απηή πεξηγξάθεθε ζην ηέηαξην θεθάιαην, ε 

νπνία κάιηζηα ζπκπίπηεη κε ηε κέζνδν ηνπ Milstein αλώηεξεο ηάμεο εθόζνλ ε 

παξάγσγνο ηεο g(X(t)) είλαη κεδέλ. Δδώ αθξηβώο όκσο εκθαλίδεηαη θαη έλα 

πξόβιεκα, ην νπνίν πνιύ απιά έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλόο όηη ε κέζνδνο 

Euler-Maruyama δελ ραξαθηεξίδεηαη από κεγάιε αθξίβεηα. Έηζη, γηα λα 

έρνπκε απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνζεγγίδνπλ ηα πξαγκαηηθά, ζα πξέπεη λα 

επηιέγνπκε πνιύ κηθξό ρξνληθό βήκα σο πξνο ηε δηαθξηηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ. 

Απηό όκσο ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα θαζηζηά ηα πξνγξάκκαηα πνιύ 

ρξνλνβόξα. 

 Μηα ιύζε ζην παξαπάλσ πξόβιεκα ζα ήηαλ λα κπνξέζνπκε λα εθαξκόζνπκε 

κία εθ ησλ κεζόδσλ Runge-Kutta 4
εο

 ηάμεο ή Runge-Kutta-Fehlberg ζηελ 

επίιπζε ζηνραζηηθώλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ. Γεληθόο ηξόπνο εθαξκνγήο 

απηώλ ησλ κεζόδσλ ζε ζηνραζηηθέο δηαθνξηθέο εμηζώζεηο δπζηπρώο δελ 

ππάξρεη. ηελ πεξίπησζή καο όκσο, αθξηβώο επεηδή ε κνξθή ησλ δηαθνξηθώλ 

εμηζώζεσλ πνπ επηζπκνύκε λα κειεηήζνπκε αξηζκεηηθά είλαη ηέηνηα πνπ 

g(X(t))=ζηαζεξά, ππάξρεη κέζνδνο ηξνπνπνίεζεο ησλ κεζόδσλ Runge-Kutta 

έηζη ώζηε λα εθαξκνζηνύλ ζε ζηνραζηηθέο δηαθνξηθέο εμηζώζεηο. Απηό 

αθξηβώο ζέινπκε λα θάλνπκε θαη παξαθάησ κέζσ ηεο κειέηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ απινύ αξκνληθνύ ηαιαλησηή. 

Απιφο αξκνληθφο ηαιαλησηήο (Θεσξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά) 

 Θα εμεηάζνπκε κηα εηδηθή πεξίπησζε θηλήζεσο πιηθνύ ζεκείνπ επί επζείαο, 

ηελ αξκνληθή ηαιάλησζε, ε νπνία νθείιεηαη ζηε δύλακε 

             F(x) = – kx                 (k>0) (6.16) 

 Η ζεκαζία απηήο ηεο θηλήζεσο είλαη πνιύ κεγάιε, δηόηη ε θίλεζε γύξσ από 

επζηαζέο ζεκείν ηζνξξνπίαο, γηα κηθξέο κεηαηνπίζεηο είλαη, ζε πξώηε 

πξνζέγγηζε αξκνληθή ηαιάλησζε. 

 Η δηαθνξηθή εμίζσζε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θίλεζε ππό ηελ επίδξαζε ηεο 

δπλάκεσο (22) είλαη ε 
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             m
      

   
 + kx = 0          (k>0) (6.17) 

ε νπνία είλαη ε δηαθνξηθή εμίζσζε ηεο αξκνληθήο ηαιάλησζεο. Η γεληθή ιύζε 

ηεο, ζύκθσλα κε ηε γεληθή ζεσξία ησλ γξακκηθώλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ 

δεπηέξαο ηάμεσο, είλαη ε 

             x(t) = Αζπλσt + Βεκσt (6.18) 

όπνπ 

               ω = (k/m)
1/2

 (6.19) 

Η ιύζε (6.18) κπνξεί λα πάξεη ηελ ηζνδύλακε κνξθή 

               x(t) = Dζπλ(ωt – ζ) (6.20) 

όπνπ 

               D = (A
2
 + B

2 
)

 1/2     
θαη   εθζ = Β/Α (6.21) 

 Σα Α, Β ζηελ (6.18) ή ηα D, ζ ζηελ (6.21) είλαη ην δεύγνο ησλ δύν απζαίξεησλ 

ζηαζεξώλ, νη νπνίεο εμαξηώληαη από ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο x0, u0. 

 Η εμίζσζε (6.20) παξηζηάλεη απιή αξκνληθή ηαιάλησζε γύξσ από ην ζεκείν 

x=0. Σν πιάηνο ηεο ηαιαληώζεσο είλαη ίζν πξνο D θαη ε πεξίνδνο ηεο 

ηαιαληώζεσο είλαη ίζε πξνο  

               Σ = 2π/ω (6.22) 

 Η σ, όπσο δίλεηαη από ηελ (6.19), νλνκάδεηαη θπθιηθή ζπρλόηεηα. Η 

ηαιάλησζε (6.20), ε νπνία είλαη κία εηδηθή πεξίπησζε πεξηνδηθήο θηλήζεσο κε 

πεξίνδν Σ, νλνκάδεηαη θαη γξακκηθή ηαιάλησζε δηόηη πξνθύπηεη από ηε ιύζε 

ηεο γξακκηθήο δηαθνξηθήο εμηζώζεσο (6.17). Έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό κηαο 

γξακκηθήο ηαιαληώζεσο είλαη όηη ε πεξίνδνο ηεο ηαιαληώζεσο είλαη ζηαζεξή, 

αλεμάξηεηε ηνπ πιάηνπο ηεο ηαιαληώζεσο. 

 Από ηελ (6.16) ακέζσο πξνθύπηεη όηη ππάξρεη ε ιύζε ηζνξξνπίαο x=0, ε 

νπνία αληηζηνηρεί ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο x0=0, u0=0. Κάζε γεηηνληθή ιύζε, γηα 

αξρηθέο ζπλζήθεο x0=ε, u0=ε΄, όπνπ ε, ε΄ όρη θαη ηα δύν κεδέλ, είλαη 

πεξαησκέλε, δηόηη ε γεηηνληθή απηή ιύζε είλαη απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. 

 Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο απιήο αξκνληθήο ηαιαληώζεσο κπνξνύκε λα 

ηα βξνύκε θαη πνηνηηθά, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε γεληθή ιύζε (6.18).  H 

δύλακε (6.16) πξνέξρεηαη από ην δπλακηθό V(x) = 
 

 
 kx

2
 θαη ζπλεπώο ππάξρεη 

ην νινθιήξσκα ηεο ελέξγεηαο 

              
 

 
 mu

2
 + 

 

 
 kx

2
 = E (6.23) 

Σα όξηα ηεο θηλήζεσο θαζνξίδνληαη από ηε ζρέζε 

              
 

 
 mu

2
 = Δ – 

 

 
 kx

2
 ≥ 0 (6.24) 

Η επηηξεπηή πεξηνρή ηεο θηλήζεσο θαζνξίδεηαη από ηηο ηηκέο ηνπ x πνπ 

επαιεζεύνπλ ηελ (6.24). Η πεξηνρή απηή βξίζθεηαη κε ηε γξαθηθή κέζνδν πνπ 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. ην ζρήκα  6.2 έρνπκε ηε γξαθηθή παξάζηαζε 

ηνπ δπλακηθνύ V(x) = 
 

 
 kx

2
, ε νπνία είλαη παξαβνιή πνπ εθάπηεηαη ζηνλ άμνλα 
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xx` ζην ζεκείν x=0. Αλ Δ είλαη ε ελέξγεηα πνπ αληηζηνηρεί ζε νξηζκέλεο 

αξρηθέο ζπλζήθεο x0, u0 (παξαηεξήζαηε από ηελ (6.23) όηη Δ>0), ηα όξηα ηεο 

ηξνρηάο θαζνξίδνληαη από ηηο ξίδεο –x1, x1 ηεο εμηζώζεσο 

               Δ – 
 

 
 kx

2
 = 0 

θαη ε θίλεζε γίλεηαη ζηελ πεξηνρή κεηαμύ ησλ ξηδώλ 

                     -x1≤x≤x1  όπνπ  x1= 2(Δ/k)
1/2                     

(6.25) 

 

 

ρήκα 6.2: Γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ δπλακηθνύ V(x) = 
 

 
 kx

2 
ηεο απιήο 

αξκνληθήο ηαιάλησζεο.  

 

όπσο εύθνια πξνθύπηεη από ηελ (6.23). Η ηηκή ηνπ νξίνπ x1 είλαη ην πιάηνο 

ηεο ηαιαληώζεσο D, όπσο δίλεηαη ζηε ιύζε (6.21). Παξαηεξνύκε όηη ην 

πιάηνο ηεο ηαιαληώζεσο είλαη αλάινγν πξνο ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο 

ελέξγεηαο ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ, θαη ζπλεπώο ε ελέξγεηα εθθξάδεηαη ζπλαξηήζεη 

ηνπ πιάηνπο ηαιαληώζεσο από ηνλ ηύπν  

                Δ = 
 

 
  kD

2
 (6.26) 

Σέινο, παξαηεξνύκε όηη ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ δπλακηθνύ ζην ζρήκα 6.2 

αληηζηνηρεί ζην επζηαζέο ζεκείν ηζνξξνπίαο x=0. 

Έιεγρνο απνηειεζκαηηθφηεηαο κεζφδσλ αξηζκεηηθήο επίιπζεο 

ζηνραζηηθψλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ κε βάζε ην ζχζηεκα ηνπ απινχ 

αξκνληθνχ ηαιαλησηή.  

 ε απηό ην ηκήκα ζα θάλνπκε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ απινύ αξκνληθνύ 

ηαιαλησηή κε ζθνπό λα δνύκε ην αλ θαη πόζν νη αξηζκεηηθέο κέζνδνη Runge-

Kutta κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζηελ επίιπζε ζηνραζηηθώλ δηαθνξηθώλ 

εμηζώζεσλ ηεο κνξθήο (6.15). Ο απιόο αξκνληθόο ηαιαλησηήο πεξηγξάθεηαη 

από ηελ αθόινπζε δηαθνξηθή εμίζσζε: 

            m · 
      

   
  = kx(t) (6.27) 

4 2 2 4

x

2

4
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10
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V x
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2

kx
2
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ελώ αλ ζεσξήζνπκε όηη επ’ απηνύ ελεξγεί θαη δηαηαξαρή ζηνραζηηθήο θύζεο, 

ηόηε: 

            m · 
      

   
 = kx(t) + εS (6.28) 

Σν ζύζηεκα ην νπνίν επηζπκνύκε λα ιύζνπκε αξηζκεηηθά είλαη ην αθόινπζν: 

           dx(t)/dt =u 

           dπ(t)/dt = - k/m · x(t) + ε · S (6.29) 

Δθόζνλ ε κνλαδηθή κέζνδνο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηελ αξηζκεηηθή 

επίιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο (6.29), γηα ηελ νπνία γλσξίδνπκε όηη δελ παξνπζηάδεη 

θάπνην ζεσξεηηθό πξόβιεκα, είλαη ε κέζνδνο Euler-Maruyama, θαη’ αλάγθε 

ζα θάλνπκε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από απηήλ ζαλ 

θξηηήξην γηα ηελ νξζόηεηα ησλ κεζόδσλ πνπ ζέινπκε λα κειεηήζνπκε σο πξνο 

ην αλ ιεηηνπξγνύλ ζσζηά. Άξα ε ινγηθή ηεο κειέηεο έρεη σο εμήο: 

 Καη’ αξρήλ πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα πξόγξακκα πνπ λα επηιύεη ηo κε 

δηαηαξαγκέλν πξόβιεκα ηνπ απινύ αξκνληθνύ ηαιαλησηή κε θαιή 

αθξίβεηα γηα επαξθώο κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, θάλνληαο ρξήζε ηεο 

κεζόδνπ Euler-Maruyama. ηελ νπζία δειαδή ζέινπκε λα βξνύκε έλαλ 

θαιό ζπλδπαζκό ρξνληθνύ βήκαηνο δηαθξηηνπνίεζεο θαη ρξόλνπ εμέιημεο 

ηέηνηνλ πνπ λα έρνπκε αξθεηά αθξηβή απνηειέζκαηα αιιά θαη έλα κε 

ρξνλνβόξν πξόγξακκα. 

 ηε ζπλέρεηα, θάλνληαο ρξήζε ηνπ παξαπάλσ ζπλδπαζκνύ ρξνληθνύ 

βήκαηνο θαη ρξόλνπ εμέιημεο λα ιύζνπκε ην δηαηαξαγκέλν πξόβιεκα ηνπ 

απινύ αξκνληθνύ ηαιαλησηή γηα δηάθνξεο αξρηθέο ζπλζήθεο κε ηε κέζνδν 

Euler-Maruyama, παξάγνληαο έλα ζύλνιν από δηαθνξεηηθέο ηξνρηέο. 

 Σέινο, ζα ιύζνπκε θαη πάιη ην δηαηαξαγκέλν πξόβιεκα ηνπ απινύ 

αξκνληθνύ ηαιαλησηή γηα ηνλ ίδην ζπλδπαζκό ρξνληθνύ βήκαηνο θαη 

ρξόλνπ εμέιημεο θαη γηα ην ίδην ζύλνιν αξρηθώλ ζπλζεθώλ πνπ κειεηήζακε 

θαη πξηλ αιιά απηή ηε θνξά κε ηηο κεζόδνπο Runge-Kutta, κε ζθνπό λα 

δνύκε αλ θαη θαηά πόζν νη ηξνρηέο πνπ παξάγνληαη από ηηο ππό έιεγρν σο 

πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο κεζόδνπο, είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ 

πξνέθπςαλ από ηελ επίιπζε κέζσ ηεο κεζόδνπ Euler-Maruyama, ε νπνία 

γηα κηθξό ρξόλν εμέιημεο θαη κηθξό ρξνληθό βήκα παξνπζηάδεη θαιά 

απνηειέζκαηα. Αλ νη ηξνρηέο γηα ηηο αληίζηνηρεο αξρηθέο ζπλζήθεο 

ζπκπίπηνπλ, ηόηε ζα κπνξέζνπκε λα πνύκε όηη νη ππό έιεγρν κέζνδνη 

ιεηηνπξγνύλ ζσζηά. 

 Η ηξνπνπνίεζε σο πξνο ηηο κεζόδνπο Runge-Kutta 4
εο

 ηάμεο θαη Runge-Kutta-

Fehlberg πνπ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε σο πξνο ηελ ηθαλόηεηά ηνπο ζην λα 

επηιύνπλ ζηνραζηηθέο δηαθνξηθέο εμηζώζεηο ηεο κνξθήο (1) ή (2) 

πεξηγξάθνληαη από ηηο αθόινπζεο ζρέζεηο: 

-Runge-Kutta 4
εο

 ηάμεο 
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                   yn+1 = yn + 
 

 
 (k1 + 2k2 + 2k3 + k4)                                          (6.30α) 

όπνπ 

                   k1 = hf (xn, yn) +δW 

                   k2 = hf(xn + 
 

 
h, yn +

 

 
 k1 )+ 

 

 
 δW 

                   k3 = hf(xn + 
 

 
h, yn +

 

 
 k2 ) + 

 

 
 δW              (6.30β) 

                   k3 = hf(xn + h, yn + k3 )+ δW 

 

-Runge-Kutta-Felhberg 

                   yn+1 = yn + (
  

   
 k1 + 

    

     
 k3 + 

     

     
 k4 - 

 

  
 k5 + 

 

  
 k6)           (6.31α) 

όπνπ 

                  k1 = hf (xn, yn) +δW  

                  k2 = hf(xn + 
 

 
 h, yn + 

 

 
 k1) + 

 

 
 δW 

                  k3 = hf(xn + 
 

 
 h, yn + 

 

  
 k1 + 

 

  
 k2 ) + 

 

 
 δW 

                  k4 = hf(xn + 
  

  
 h,yn + 

    

    
 k1 −  

    

    
 k2 + 

    

    
 k3) + 

  

  
 δW    (6.31β) 

                  k5 = hf(xn + h, yn + 
   

   
 k1 − 8k2 + 

    

   
 k3 − 

   

    
 k4 ) + δW 

                  k6 = hf(xn + 
 

 
 h, yn − 

 

  
 k1 + 2k2 − 

    

    
 k3 + 

    

    
 k4 − 

  

  
k5) + 

 

 
 δW 

 

 Η πνζόηεηα δW νξίδεη ηελ κεηαβνιή ηεο ζπλάξηεζεο Wienner εληόο ηνπ 

ρξνληθνύ βήκαηνο δηαθξηηνπνίζεο θαη εθθξάδεη ηελ ζηνραζηηθή  δηαηαξαρή. Η 

δηαθνξνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζρέζεσλ ζε ζρέζε, κε απηέο πνπ είδακε ζην 

ηέηαξην θεθάιαην θαηά ηε κειέηε ησλ αληίζηνηρσλ κεζόδσλ, έγθεηηαη ζηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξνζζέηνπκε-ιακβάλνπκε ππόςε ηε δηαηαξαρή θαηά ηνλ 

ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ k1, k2, k3, k4 γηα ηε κέζνδν Runge-Kutta 4
εο

 

ηάμεο θαη ησλ ζπληειεζηώλ k1, k2, k3, k4, k5 θαη k6 γηα ηε κέζνδν Runge-Kutta-

Fehlberg. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ζπλάξηεζε S, πνπ ζηελ νπζία 

απνηειεί ηε ζπλάξηεζε Wiener θαη εθθξάδεη ηελ ζηνραζηηθή δηαηαξαρή, ήηαλ 

ζπλερήο θαη επαξθώο δηαθνξίζηκε, ηόηε ε εθαξκνγή ησλ κεζόδσλ Runge-

Kutta ζα γηλόηαλ κέζσ ηεο απιήο πξόζζεζεο ηνπ δW όξνπ ζηελ εθάζηνηε 

κειεηώκελε ζπλάξηεζε f(x). Γηα λα γίλεη αληηιεπηόο ν ιόγνο απηήο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο από ηε κε ζηνραζηηθή ζηε ζηνραζηηθή πεξίπησζε, πξέπεη 

θαλείο λα ιάβεη ππ’ όςηλ ηνπ ηόζν ηηο ηδηόηεηεο ηεο ζπλάξηεζεο Wiener όπσο 

ηηο είδακε ζην 1
ν
 θεθάιαην, όπσο επίζεο θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

κεζόδσλ Runge-Kutta. Όπσο γίλεηαη θαλεξό από ηνλ ππνινγηζκό ησλ 
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ζπληειεζηώλ kj ζηηο δύν κεζόδνπο, νη κέζνδνη Runge-Kutta “ζπάλε” ην 

ρξνληθό βήκα δηαθξηηνπνίεζεο ζε επηκέξνπο θνκκάηηα. Όκσο ε ζπλάξηεζε 

Wiener ραξαθηεξίδεηαη από δηαζπνξά ίζε κε ην βήκα δηαθξηηνπνίεζεο. Έηζη 

ινηπόλ πξέπεη θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εθάζηνηε ζπληειεζηή kj ε πξόζζεζε 

ηνπ όξνπ ηεο ζπλάξηεζεο Wiener λα γίλεηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 

αληίζηνηρε δηαζπνξά ηνπ ρξνληθνύ ηκήκαηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη απηόο ν 

ζπληειεζηήο. Έηζη γηα παξάδεηγκα ζην όξν k4 ηεο κεζόδνπ Runge-Kutta-

Felhberg πξνζζέηνπκε ηελ ζηνραζηηθή δηαηαξαρή Wiener κέζσ ηνπ όξνπ  
  

  
 

δW, ν νπνίνο πξνθύπηεη από θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή κεδέλ θαη 

δηαζπνξά κνλάδα, κηαο θαη ν όξνο k4 αλαθέξεηαη ζην δσδέθαην δέθαην-ηξίην 

θνκκάηη ζην νπνίν ε Runge-Kutta-Felhberg ζπάεη ην αξρηθό βήκα ρξνληθήο 

δηθξηηνπνίεζεο. Με ηελ ίδηα ινγηθή ζηνπο όξνπο k3 ηεο κεζόδνπ Runge-Kutta 

4
εο

 ηάμεο ε πξόζζεζε ηεο ζηνραζηηθήο δηαηαξαρήο γίλεηαη κέζσ ηνπ όξνπ  
 

 
 

δW.  

  Παρατήρηση: Από ππνινγηζηηθήο-πξνγξακκαηηζηηθήο ζθνπηάο, ην ρξνληθό 

δηάζηεκα εμέιημεο ωο πξνο ην νπνίν ζα κειεηήζνπκε θάζε ζύζηεκα, όπωο επίζεο 

θαη ην ρξνληθό βήκα δηαθξηηνπνίεζεο απηνύ ηνπ ρξόλνπ εμέιημεο, πξέπεη λα 

επηιεγνύλ θαηά ηξόπν ηέηνην ώζηε αθελόο κελ ην ππνινγηζηηθό ζθάικα πνπ 

εηζάγεη ε αξηζκεηηθή κέζνδνο επίιπζεο λα είλαη αξθεηά κηθξό θαη θαη’ επέθηαζε 

λα κελ επεξεάδεη ζνβαξά ηελ νξζόηεηα ηνπ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο, αθεηέξνπ δε 

λα δίλεηαη αξθεηόο ρξόλνο εμέιημεο ζην ζύζηεκα έηζη ώζηε λα κπνξεί λα γίλεη 

θαιή πνηνηηθή κειέηε ηνπ εθάζηνηε πξνβιήκαηνο. Σν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή 

απηώλ ηωλ παξακέηξωλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ ζα κειεηεζνύλ παξαθάηω ζα είλαη 

ην αλ θαη θαηά πόζνλ απηέο νη παξάκεηξνη δίλνπλ ζωζηά απνηειέζκαηα θαηά ηε 

κειέηε ηωλ αληίζηνηρωλ ζε θάζε πεξίπηωζε κε δηαηαξαγκέλωλ ζπζηεκάηωλ. 

 

  Έλα πξόγξακκα ην νπνίν θάλεη ρξήζε ηεο κεζόδνπ Euler-Maruyama κε 

ζθνπό ηελ επίιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ απινύ αξκνληθνύ ηαιαλησηή είλαη ην 

αθόινπζν: 

Πξφγξακκα 6.1 

Αλάιπζε: Σν ρξνληθό βήκα πνπ έρνπκε επηιέμεη όζνλ αθνξά ηε 

δηαθξηηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ είλαη ην dt=0,00001 ελώ ν ζπλνιηθόο ρξόλνο 

κειέηεο σο πξνο ηελ εμέιημε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ηόζνο όζνο απαηηείηαη 

έηζη ώζηε λα ιάβνπλ ρώξα 100 πιήξεηο ηαιαληώζεηο ηνπ αξκνληθνύ 

ηαιαλησηή. Σν άλσζελ πξόγξακκα παξάγεη ζην ηέινο δύν αξρεία κε δεύγε 

ηηκώλ. Σν έλα εμ απηώλ αθνξά ηελ εμέιημε ηεο ελέξγεηαο ηνπ αξκνληθνύ 

ηαιαλησηή σο πξνο ην ρξόλν, ελώ ην δεύηεξν ηελ εμέιημε ηεο ζέζεο ηνπ σο 

πξνο ην ρξόλν, άξα ηελ ηξνρηά ηνπ. 
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  Σα αθόινπζα δύν δηαγξάκκαηα δείρλνπλ ην πώο κεηαβάιιεηαη ε ζέζε θαη ε 

ελέξγεηα ηνπ αξκνληθνύ ηαιαλησηή σο πξνο ην ρξόλν, έηζη όπσο πξνέθπςαλ 

από ην άλσζελ πξόγξακκα: 

 
ρήκα 6.2α:Γηάγξακκα ζέζεο-ρξόλνπ 

  
ρήκα 6.2β:Γηάγξακκα ελέξγεηαο ρξόλνπ 

 Από ην ζρήκα 6.2α θαίλεηαη όηη ην κειεηώκελν ζύζηεκα εθηειεί ηαιαλησηηθή 

θίλεζε γύξσ από κηα ζέζε ηζνξξνπίαο, πξάγκα πνπ δειώλεη όηη ην πξόγξακκα 

καο έδσζε ζσζηά απνηειέζκαηα, κηα θαη απηό ήηαλ ην αλεκελόκελν. Από ην 

δεύηεξν δηάγξακκα όκσο θαίλεηαη όηη ε ελέξγεηα ηνπ αξκνληθνύ ηαιαλησηή 

απμάλεηαη ζηαδηαθά κε ην ρξόλν. Απηό ην απνηέιεζκα πξνθαλώο είλαη 

ιαλζαζκέλν, δεδνκέλσλ ησλ ζεσξεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ππό κειέηε 

ζπζηήκαηνο. Παξά ην γεγνλόο απηό όκσο, κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ην 

παξαπάλσ πξόγξακκα σο ηθαλνπνηεηηθό σο πξνο ηελ αθξίβεηά ηνπ, κηα θαη ην 

ζθάικα σο πξνο ηελ ελέξγεηα είλαη κηθξόηεξν ηνπ 1%. Άξα ν ζπλδπαζκόο 

απηόο ηνπ ρξνληθνύ βήκαηνο θαη ηνπ ρξόλνπ εμέιημεο, κπνξνύκε λα πνύκε όηη 

είλαη ηθαλνπνηεηηθόο γηα ηε κειέηε πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε. 

  Aπηό πνπ κέλεη πιένλ λα γίλεη είλαη ην λα εμεηάζνπκε ην αλ θαη θαηά πόζν 

γηα ηηο ίδηεο ζπλζήθεο νη κέζνδνη Runge-Kutta παξάγνπλ ηηο ίδηεο ηξνρηέο κε ηε 

κέζνδν Euler-Maruyama. Η ελ ιόγσ κειέηε κπνξεί λα γίλεη κε ην αθόινπζν 

πξόγξακκα: 

Πξφγξακκα 6.2 
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Αλάιπζε: Σν παξαπάλσ πξόγξακκα επηιύεη αξηζκεηηθά ην δηαηαξαγκέλν 

ζύζηεκα ηνπ απινύ αξκνληθνύ ηαιαλησηή κε ηε κέζνδν Euler-Maruyama θαη 

ηηο ηξνπνπνηεκέλεο κεζόδνπο Runge-Kutta. Παξαηεξνύκε όηη γηα ηελ θάζε 

κέζνδν νη ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο Wiener ηηο νπνίεο ιακβάλνπκε ππόςε είλαη 

ίδηεο ζηηο αληίζηνηρεο ρξνληθέο ζηηγκέο, πξάγκα ην νπνίν επηηπγράλεηαη 

θαιώληαο ζηελ αξρή θάζε κεζόδνπ ηε ζπλάξηεζε srand κε ην ίδην όξηζκα θάζε 

θνξά. Σξέρνληαο ην πξόβιεκα θάζε θνξά γηα δηαθνξεηηθό όξηζκα σο πξνο ηηο 

ζπλαξηήζεηο srand αιιάδνπκε ηηο ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο Wiener θαη παίξλνπκε 

δηαθνξεηηθέο ηξνρηέο. Δπίζεο θάζε θνξά πνπ ηξέρεη ην πξόγξακκα επηζηξέθεη 

έμη αξρεία ηηκώλ. Σα ηξία εμ απηώλ αθνξνύλ ηηο ηξνρηέο θίλεζεο, γηα ην 

ζύζηεκα ηνπ ηαιαλησηή, πνπ παξάγεη θάζε δηαθνξεηηθή κέζνδνο αξηζκεηηθήο 

κειέηεο, θαη ηα άιια ηξία αθνξνύλ ηελ εμέιημε σο πξνο ην ρξόλν ηεο 

ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο έηζη όπσο πξνθύπηεη από ηηο δηαθνξεηηθέο 

κεζόδνπο. 

 Σξέρνληαο ην παξαπάλσ πξόγξακκα γηα δηάθνξα νξίζκαηα ηεο srand 

παίξλνπκε θάζε θνξά κηα ηξηάδα δηαγξακκάησλ ζέζεο-ρξόλνπ θαη κηα ηξηάδα 

δηαγξακκάησλ ελέξγεηαο-ρξόλνπ. Σν εξώηεκα είλαη ην αλ θαη θαηά πόζν ηα 

δηαγξάκκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο κεζόδνπο Runge-Kutta ζπκπίπηνπλ κε 

απηά ηεο κεζόδνπ Euler-Maruyama. Δθόζνλ ηξέμακε ην παξαπάλσ πξόγξακκα 

γηα έλα κεγάιν αξηζκό δηαθνξεηηθώλ νξηζκάησλ ηεο srand κπνξνύκε λα πνύκε 

όηη ε απάληεζε ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα είλαη θαηαθαηηθή. Παξαθάησ 

θαίλεηαη έλα ηππηθό παξάδεηγκα γηα θάπνην ηπραίν όξηζκα ηεο srand. 

 

Euler-Maruyama       
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RKF 

 

 

ρήκα 6.3α :Γηαγξάκκαηα ελέξγεηαο-ρξόλνπ 
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ρήκα 6.3β : Γηαγξάκκαηα ζέζεο-ρξόλνπ 

 

 Όπσο γίλεηαη ζαθέο από ηα δηαγξάκκαηα ζέζεο-ρξόλνπ γηα ην κειεηώκελν 

ζύζηεκα αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν από ηα δηαγξάκκαηα ελέξγεηαο-ρξόλνπ, νη 

ιύζεηο πνπ δίλνπλ νη ηξνπνπνηεκέλεο κέζνδνη Runge-Kutta ζπκπίπηνπλ ζε 

πνιύ κεγάιν βαζκό, θπξίσο πνηνηηθά, κε ηηο ιύζεηο από ηε κέζνδν Euler-

Maruyama. 

 Έλαο αθόκα έιεγρνο όζνλ αθνξά ηελ νξζόηεηα ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ κεζόδσλ 

Runge-Kutta επηηπγράλεηαη κε ην αθόινπζν πξόγξακκα: 

Πξφγξακκα 6.3 

Αλάιπζε: Η δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ είλαη εληειώο παξόκνηα κε απηήλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο 2. Απηό πνπ θάλεη είλαη γηα εθαηό δηαθνξεηηθά νξίζκαηα 

ηεο ζπλάξηεζεο srand λα παξάγεη εθαηό ηξηάδεο ηξνρηώλ, κία κε θάζε 

δηαθνξεηηθή κέζνδν αξηζκεηηθήο επίιπζεο, γηα ην ζύζηεκα ηνπ αξκνληθνύ 

ηαιαλησηή. Κάζε θνξά πνπ ηειεηώλεη θαη κηα ηξηάδα ηξνρηώλ γηα θάπνην 

όξηζκα ηεο srand εθηειεί κηα ζύγθξηζε κεηαμύ ηεο ηειηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

αξκνληθνύ ηαιαλησηή όπσο πξνθύπηεη από θάζε κηα κέζνδν. Η ζύγθξηζε 

γίλεηαη ηόζν κεηαμύ ησλ δύν κεζόδσλ Runge-Kutta κε ηε κέζνδν Euler-

Maruyama, όζν θαη ησλ δύν Runge-Kutta κεζόδσλ κεηαμύ ηνπο. 

 Σα απνηειέζκαηα από ηε ζύγθξηζε πνπ εθηειεί ην άλσζελ πξόγξακκα 

θαίλνληαη ζηα αθόινπζα δηαγξάκκαηα. 
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ρήκα 6.4:ύγθξηζε κεζόδσλ   

 

Καη’ αξρήλ παξαηεξνύκε όηη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ σο πξνο ηηο 

ηειηθέο ελέξγεηεο από ηηο κεζόδνπο Runge-Kutta είλαη πνιύ θνληά ζηα 

αληίζηνηρα απνηειέζκαηα από ηε κέζνδν Euler-Maruyama. Απηό ην 

ζπκπέξαζκα δελ ηζρύεη παξά κόλν γηα ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο όπνπ θαη πάιη 

όκσο ηζρύεη όηη νη ηξνρηέο πνπ δίλνπλ νη ππό κειέηε κέζνδνη είλαη ίδηαο κνξθήο 

κε ηελ αληίζηνηρε ηξνρηά από ηε κέζνδν Euler-Maruyama. Απηό δειώλεη όηη νη 

κέζνδνη Runge-Kutta ζπκπίπηνπλ πάληα ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηελ πνηνηηθή 

ζπκπεξηθνξά πνπ παξνπζηάδνπλ γηα ην εθάζηνηε ζύζηεκα, κε ηε κέζνδν 
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Euler-Maruyama. Έρνληαο απηό ππ’ όςηλ εθηεινύκε μαλά ην πξόγξακκα 6.2 

αιιά απηή ηε θνξά κε ρξνληθό βήκα ηξεηο ηάμεηο κεγέζνπο κεγαιύηεξν. Σα 

δηαγξάκκαηα πνπ πξνθύπηνπλ απηή ηε θνξά είλαη ηα αθόινπζα: 

Euler-Maruyama 

   
 

 

RK4 

   
 

RKF 

   

ρήκα 6.3β : Γηαγξάκκαηα ζέζεο-ρξόλνπ θαη Δλέξγεηαο-Υξόλνπ 

 

 Παξαηεξνύκε όηη ε κέζνδνο Euler-Maruyama πξνβιέπεη όζνλ αθνξά ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο εθζεηηθή αύμεζε ηνπ πιάηνπο θαη ηεο ελέξγεηαο 

ηνπ αξκνληθνύ ηαιαλησηή σο πξνο ην ρξόλν. Αληίζεηα, νη κέζνδνη Runge-

Kutta, αθελόο κελ παξνπζηάδνπλ ζπκπεξηθνξά παξόκνηα απηήο πνπ είδακε θαη 

πξηλ, αθεηέξνπ δε ζπκθσλνύλ θαη πάιη πνηνηηθά σο πξνο ηελ πξόβιεςή ηνπο. 

Γεδνκέλσλ ησλ ζεσξεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ αξκνληθνύ ηαιαλησηή, είλαη 

πξνθαλέο όηη ε πξόβιεςε από ηε κέζνδν Euler-Maruyama είλαη παληειώο 

ιαλζαζκέλε. 
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 Όιε ε έσο ηώξα ζπδήηεζε έγηλε κε ζθνπό ηελ εύξεζε κηαο κεζόδνπ επίιπζεο 

ζηνραζηηθώλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ ηεο κνξθήο (6.14) πεξηζζόηεξν 

αμηόπηζηεο ηεο κεζόδνπ Euler-Maruyama.  Γεδνκέλσλ ησλ απνηειεζκάησλ 

πνπ πξνέθπςαλ από όινπο ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο, ηόζν ε κέζνδνο Runge-

Kutta 4
εο

 ηάμεο όζν θαη ε κέζνδνο Runge-Kutta-Fehlberg, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ γηα απηό ην ζθνπό, αθελόο κελ παξνπζηάδνπλ ζσζηά 

απνηειέζκαηα, αθεηέξνπ δε είλαη πην αμηόπηζηεο από ηε κέζνδν Euler-

Maruyama. Όζνλ αθνξά απηέο ηηο δύν κεζόδνπο, ζα επηιέμνπκε γηα ηε κειέηε 

ησλ πξνβιεκάησλ δπλακηθήο πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ παξαθάησ ηε κέζνδν 

Runge-Kutta-Fehlberg επί ηε βάζεη ηεο ινγηθήο όηη ζαλ κέζνδνο αξηζκεηηθήο 

επίιπζεο ζπλήζσλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ είλαη πην αθξηβήο από ηε κέζνδν 

Runge-Kutta 4
εο

 ηάμεο. 

 

6.3Πξνβιήκαηα δπλακηθήο    

 

 Πιένλ έρνπκε κηα αμηόπηζηε κέζνδν επίιπζεο ζηνραζηηθώλ δηαθνξηθώλ 

εμηζώζεσλ. Μπνξνύκε ινηπόλ λα πξνρσξήζνπκε ζηε κειέηε εθαξκνγώλ 

ζηνραζηηθώλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ ζε πξνβιήκαηα δπλακηθήο, πνπ είλαη 

άιισζηε θαη ην θύξην ζέκα ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

6.3.1 ηνραζηηθή Γηαηαξαρή επί ηνπ Απινχ αξκνληθνχ 

ηαιαλησηή 

 Σν ζύζηεκα ηνπ απινύ αξκνληθνύ ηαιαλησηή απνηειεί έλα από ηα 

βαζηθόηεξα ζπζηήκαηα ζηα πιαίζηα ηόζν ηεο θιαζηθήο κεραληθήο όζν θαη ηεο 

θπζηθήο γεληθόηεξα. Απηό έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλόο όηη πνιιά από ηα 

πξαγκαηηθά ζπζηήκαηα πνπ ζπλαληνύκε γύξσ καο κπνξνύλ, ππό νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο, λα πξνζεγγηζηνύλ από ην ζύζηεκα ηνπ αξκνληθνύ ηαιαλησηή θαη 

επίζεο κε ην γεγνλόο όηη ν απιόο αξκνληθόο ηαιαλησηήο απνηειεί έλα από ηα 

πξώηα βήκαηα γηα ηε ζεσξεηηθή κνληεινπνίεζε ζεκειησδώλ πξνβιεκάησλ 

πνπ καο απαζρνινύλ ζηε θπζηθή. 

 ην πιαίζην ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζέινπκε λα δνύκε κε πνηνλ 

ηξόπν ζα επεξεαζηεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αξκνληθνύ ηαιαλησηή αλ επ’ απηνύ, 

πέξαλ ηεο γλσζηήο δύλακεο επαλαθνξάο, εθαξκνζηεί θαη κηα δεύηεξε δύλακε 

ζηνραζηηθήο θύζεο. Σν ζύζηεκα πνπ επηζπκνύκε ινηπόλ λα εμεηάζνπκε είλαη 

ην αθόινπζν: 

           
      

   
 = - x(t) + ε W(t) (6.32) 

 Παξαηεξνύκε όηη ηόζν ε ζηαζεξά ηνπ ειαηεξίνπ όζν θαη ε κάδα ηνπ 

ηαιαληνύκελνπ πιηθνύ ζεκείνπ έρνπλ ηεζεί ίζεο κε έλα θαη απηό γηαηί 

ελδηαθεξόκαζηε λα κειεηήζνπκε πνηνηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. Η 
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δηαηαξαρή επί ηνπ ζπζηήκαηνο εθθξάδεηαη κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο Wiener θαη’ 

επέθηαζε κέζσ κηαο κεραλήο πνπ παξάγεη ηπραίνπο αξηζκνύο από θαλνληθή 

θαηαλνκή κε κέζε ηηκή 0 θαη δηαζπνξά πνπ εμαξηάηαη από ηελ εθάζηνηε 

ρξνληθή δηθξηηνπνίεζε. Σέινο πξέπεη λα παξαηεξεζεί όηη ελδηαθεξόκαζηε γηα 

ηε κειέηε ησλ επηπηώζεσλ κηθξώλ δηαηαξαρώλ επί ηνπ κειεηώκελνπ 

ζπζηήκαηνο, έηζη ε ζηαζεξά ε κε ηελ νπνία πνιιαπιαζηάδνπκε ηε ζπλάξηεζε 

Wiener θαη ε νπνία εθθξάδεη ηελ έληαζε ηεο δηαηαξαρήο πξέπεη λα θπκαίλεηαη 

ζε ηέηνην δηάζηεκα ηηκώλ ώζηε ε κέγηζηε ηηκή ηεο δηαηαξαρήο λα είλαη ζαθώο 

κηθξόηεξε ηεο κεγίζηεο δύλακεο επαλαθνξάο από ην ειαηήξην. 

 

-Σξνρηέο ζηνραζηηθνχ αξκνληθνχ ηαιαλησηή 

 Καη’ αξρήλ καο ελδηαθέξεη λα δνύκε πώο επεξεάδεη ε δηαηαξαρή ηε κνξθή 

ησλ ηξνρηώλ ηνπ αξκνληθνύ ηαιαλησηή. Έλα πξόγξακκα κέζσ ηνπ νπνίνπ 

γίλεηαη απηή ε κειέηε είλαη ην αθόινπζν: 

Πξφγξακκα 6.4 

Αλάιπζε: ην πξόγξακκα απηό θάλνπκε ρξήζε ηεο ηξνπνπνηεκέλεο κεζόδνπο 

Runge-Kutta-Fehlberg κε ζθνπό ηε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο (6.32) γηα ρξόλν 

εμέιημεο ίζν κε εθαηό πεξηόδνπο ηνπ αξκνληθνύ ηαιαλησηή θαη κε ρξνληθό 

βήκα ίζν κε h=0,001. Οη αξρηθέο ζπλζήθεο έρνπλ ηεζεί έηζη ώζηε ε αξρηθή 

ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη ίζε κε ηέζζεξηο κνλάδεο ελέξγεηαο θαη ηα 

όξηα ηαιάλησζεο, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππήξρε δηαηαξαρή, λα είλαη 

ηα  2.82843. Σν πξόγξακκα ζην ηέινο παξάγεη δύν αξρεία όπνπ ην έλα αθνξά 

ζηελ εμέιημε ηεο ζέζεο ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ σο πξνο ην ρξόλν θαη ην άιιν ζηελ 

εμέιημε ηεο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο ην ρξόλν. Σέινο, θάζε θνξά 

πνπ δίλνπκε δηαθνξεηηθό όξηζκα ζηε ζπλάξηεζε srand, δηαθνξεηηθό ζπόξν 

ζηε rand δειαδή, παίξλνπκε θαη κηα δηαθνξεηηθή ηξνρηά σο πξνο ην ζύζηεκα, 

κηα θαη αιιάδνπκε ηηο ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο Wiener. 

 Έρνληαο εθηειέζεη ην παξαπάλσ πξόγξακκα γηα δηάθνξεο ηηκέο σο πξνο ην 

όξηζκα ηεο srand, θάπνηα ηππηθά απνηειέζκαηα κπνξνύκε λα πνύκε όηη είλαη 

ηα αθόινπζα: 
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ρήκα 6.4 Γηαγξάκκαηα ζέζεο-ρξόλνπ θαη Δλέξγεηαο-Υξόλνπ 

 

 ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα έρνπκε δύν ηξνρηέο γηα ην δηαηαξαγκέλν ζύζηεκα 

ηνπ αξκνληθνύ ηαιαλησηή θαη ηελ αληίζηνηρε δηαθύκαλζε ηεο ελέξγεηαο σο 

πξνο ην ρξόλν. Σα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε κειέηε ελόο 

κεγάινπ ζπλόινπ ηέηνησλ δηαγξακκάησλ είλαη ηα εμήο: 

1.Η δηαηαξαρή έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα πξνθαιεί απμνκεηώζεηο σο πξνο ην 

πιάηνο ηαιάλησζεο ηνπ αξκνληθνύ ηαιαλησηή θαη θαη’ επέθηαζε σο πξνο ηελ 

ηηκή ηεο ελέξγεηάο ηνπ. 

2.Μπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο όηη, αλ θαη γεληθά νη ηηκέο σο πξνο ηελ 

ελέξγεηα θαη ην πιάηνο ηνπ ηαιαλησηή παξνπζηάδνπλ κηθξέο απμνκεηώζεηο, 

ππάξρνπλ θαη πεξηπηώζεηο όπνπ έρνπκε είηε αθξαία κεγάιεο είηε αθξαία 

κηθξέο ηηκέο κεηά από θάπνην ρξόλν εμέιημεο. 

  Όζνλ αθνξά ηηο απμνκεηώζεηο σο πξνο ην πιάηνο ηαιάλησζεο αιιά θαη ηελ 

εκθάληζε ησλ αθξαίσλ πεξηπηώζεσλ, ζα κπνξνύζε θαλείο λα πεη όηη απηό είλαη 

θαη ην πιένλ αλακελόκελν απνηέιεζκα, δεδνκέλσλ ησλ ηδηνηήησλ ηεο 
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ζπλάξηεζεο Wiener όπσο ηηο είδακε ζεσξεηηθά θαη θπξίσο πεηξακαηηθά. 

Δθόζνλ ε ζπλάξηεζε Wiener  παίξλεη ηόζν ζεηηθέο όζν θαη αξλεηηθέο ηηκέο, ην 

ίδην ζα ηζρύεη θαη γηα ηε δηαηαξαρή. Άξα έρνπκε κηα θαηάζηαζε όπνπ επί ηνπ 

πιηθνύ καο ζεκείνπ ελεξγνύλ ζηηγκηαίεο δπλάκεηο πνπ είηε βνεζνύλ είηε 

αληηηίζεληαη ζηηο θηλήζεηο-ηαιαληώζεηο. Έηζη πξνθύπηνπλ νη παξαηεξνύκελεο 

απμνκεηώζεηο ζην πιάηνο. Οη αθξαίεο πεξηπηώζεηο νθείινληαη ζην γεγνλόο όηη 

ε ζπλάξηεζε Wiener κπνξεί γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα λα δώζεη πνιύ 

πεξηζζόηεξεο ζεηηθέο (ή αξλεηηθέο) ηηκέο κε απνηέιεζκα λα απμήζεη (κεηώζεη) 

έληνλα ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα, ιόγσ αδξάλεηαο ηνπ 

ηαιαλησηή αιιά θαη εμηζνξξόπεζεο ησλ ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ηηκώλ πνπ 

παξάγεη ε ζπλάξηεζε Wiener, λα δηαηεξεζεί ζην επίπεδν πνπ απέθηεζε. 

 

-Δπίδξαζεο ηεο κεηαβνιήο ηεο έληαζεο ηεο κηθξήο δηαηαξαρήο επί ησλ 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αξκνληθνχ ηαιαλησηή 

 Έλα δεύηεξν πξάγκα σο πξνο ην νπνίν αμίδεη λα κειεηήζνπκε ην ζύζηεκα ηνπ 

αξκνληθνύ ηαιαλησηή είλαη ην πώο κεηαβάιινληαη ηα πνηνηηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά θαζώο κεηαβάιινπκε ηελ έληαζε ηεο δηαηαξαρήο πνπ ελεξγεί 

πάλσ ηνπ, πάληα βέβαηα δηαηεξώληαο ηελ ζε ηέηνηα επίπεδα ώζηε λα ζεσξείηαη 

κηθξή δηαηαξαρή. Η ελ ιόγσ κειέηε κπνξεί λα γίλεη κε ην αθόινπζν 

πξόγξακκα: 

Πξφγξακκα 6.5 

Αλάιπζε: Σν παξαπάλσ πξόγξακκα ιεηηνπξγεί σο εμήο: Γηα δέθα 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο έληαζεο ηεο δηαηαξαρήο επί ηνπ αξκνληθνύ ηαιαλησηή, 

ζηελ νπζία σο πξνο ηε δηαζπνξά ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο κε κέζε ηηκή 

κεδέλ, από ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε ηηκή ηεο δηαηαξαρήο, αλαπαξάγεη 1.000 

δηαθνξεηηθέο ηξνρηέο. Γηα θάζε κία ρηιηάδα ηξνρηώλ παξάγνληαη δύν αξρεία 

όπνπ ζην πξώην απνζεθεύνληαη νη ηειηθέο ελέξγεηεο θάζε δηαθνξεηηθήο 

ηξνρηάο ηνπ αξκνληθνύ ηαιαλησηή θαη ζην δεύηεξν νη κέζεο ηηκέο ηεο 

ελέξγεηαο θάζε ηξνρηάο ηνπ αξκνληθνύ ηαιαλησηή. Δπίζεο γηα θάζε ρηιηάδα 

ππνινγίδνληαη ε κέζε ηηκή θαη ε δηαζπνξά γηα ηηο παξαπάλσ θαηαλνκέο ησλ 

ηειηθώλ ελεξγεηώλ θαη ησλ κέζσλ ηηκώλ ησλ ελεξγεηώλ. Μεηά ηελ εθηέιεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνθύπηνπλ θαη επηπιένλ ηέζζεξα αξρεία όπνπ ην πξώην 

θαη ην δεύηεξν αθνξνύλ ζην πώο κεηαβάιιεηαη ε κέζε ηηκή θαη ε δηαζπνξά ηεο 

θαηαλνκήο ησλ ηειηθώλ ελεξγεηώλ γηα θάζε ρηιηάδα ηξνρηώλ, ελώ ην ηξίην θαη 

ην ηέηαξην αθνξνύλ ζην πώο κεηαβάιιεηαη ε κέζε ηηκή θαη ε δηαζπνξά ησλ 

θαηαλνκώλ ησλ κέζσλ ηηκώλ ελέξγεηαο γηα θάζε ρηιηάδα ηξνρηώλ. Η αξρηθή 

ελέξγεηα ηνπ ηαιαλησηή έρεη νξηζηεί ίζε κε ηέζζεξηο κνλάδεο ελέξγεηαο. 

 Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα ηζηνγξάκκαηα ησλ θαηαλνκώλ ησλ κέζσλ ηηκώλ 

ησλ ελεξγεηώλ θαη ησλ ηειηθώλ ηηκώλ ελέξγεηαο γηα θάζε δηαθνξεηηθή έληαζε 

σο πξνο ηε δηαηαξαρή. 
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ρήκα 6.4α:Καηαλνκέο ηειηθώλ ελεξγεηώλ γηα δηάθνξεο εληάζεηο ηεο 

ζηνραζηηθήο δηαηαξαρήο   
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ε=0.036 ε=0.040 

  

ρήκα 6.4β:Καηαλνκέο κέζσλ ηηκώλ ελεξγεηώλ γηα δηάθνξεο εληάζεηο ηεο 

ζηνραζηηθήο δηαηαξαρήο   

  Όπσο εύθνια γίλεηαη αληηιεπηό, ε κνξθή πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 

ηζηνγξάκκαηα ηόζν ησλ κέζσλ ηηκώλ ησλ ελεξγεηώλ όζν θαη ηειηθώλ ηηκώλ 

ελέξγεηαο παξακέλεη εληειώο παξόκνηα αλεμαξηήησο ηεο έληαζεο ηεο 

δηαηαξαρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη ηα δύν είδε θαηαλνκώλ θαίλεηαη λα 

πξνζεγγίδνπλ θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή ίζε κε ηελ αξρηθή ελέξγεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, δειαδή ηελ ελέξγεηα πνπ ζα είρε ν αξκνληθόο ηαιαλησηήο αλ δελ 

είρακε ηελ εθαξκνγή θάπνηαο εμσηεξηθήο δηαηαξαρήο. Απηό πνπ θαίλεηαη λα 

κεηαβάιιεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, θαζώο απμάλεηαη ε έληαζε ηεο δηαηαξαρήο, 

είλαη ε δηαζπνξά ηόζν ησλ θαηαλνκώλ ησλ κέζσλ ηηκώλ ελέξγεηαο όζν θαη ησλ 

θαηαλνκώλ ησλ ηειηθώλ ελεξγεηώλ, θαη κάιηζηα θαίλεηαη λα απμάλνληαη. Μηα 

πην πιήξε εηθόλα παίξλνπκε από ηα αθόινπζα δηαγξάκκαηα: 

 

 
ρήκα 6.5α:Γηάγξακκα δηαζπνξάο κέζσλ ηηκώλ  ηειηθώλ ελεξγεηώλ – έληαζεο δηαηαξαρήο 
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ρήκα 6.5β: Γηάγξακκα δηαζπνξάο κέζεο ηηκήο κέζσλ ηηκώλ ελέξγεηαο – έληαζεο δηαηαξαρήο 

 

 
ρήκα 6.5γ:Γηάγξακκα κέζεο ηηκήο ηειηθώλ ελεξγεηώλ – έληαζεο δηαηαξαρήο 

 

 
ρήκα 6.5δ:Γηάγξακκα κέζεο ηηκήο κέζσλ ηηκώλ ελεξγεηώλ – έληαζεο δηαηαξαρήο 
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Παξαηήξεζε: ηνλ άμνλα x ζηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα θαίλεηαη ε δηαζπνξά  

ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο από ηελ νπνία παίξλεη ηηο ηηκέο ηεο ε ζπλάξηεζε 

Wiener πνπ παίδεη θαη ηνλ ξόιν ηεο δηαηαξαρήο. Απηή ε δηαζπνξά είλαη πνπ 

νπζηαζηηθά εθθξάδεη θαη ηελ έληαζε ηεο δηαηαξαρήο .  

 

 Από ηα δηαγξάκκαηα «κέζεο ηηκήο κέζσλ ηηκώλ ελεξγεηώλ – έληαζεο 

δηαηαξαρήο» θαη «κέζεο ηηκήο ηειηθώλ ελεξγεηώλ – έληαζεο δηαηαξαρήο» 

πξνθύπηεη όηη αλεμαξηήησο ηνπ κεγέζνπο ηεο δηαηαξαρήο, ηνπιάρηζηνλ ζε απηά 

ηα επίπεδα κηθξώλ δηαηαξαρώλ, νη ηηκέο ησλ παξαπάλσ πνζνηήησλ 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο. (ηελ πξαγκαηηθόηεηα ππάξρεη κηα κηθξή αύμεζε 

απηώλ ησλ πνζνηήησλ αιιά απηό είλαη θάηη πνπ δελ νθείιεηαη ζηε θύζε ηεο 

δηαηαξαρήο αιιά ζε έλα θαηλόκελν πνπ ζα δνύκε αξγόηεξα). Απηή ε 

αλεμαξηεζία ηόζν ηεο κέζεο ηηκήο ησλ ηειηθώλ ελεξγεηώλ όζν θαη ηεο κέζεο 

ηηκήο ησλ κέζσλ ηηκώλ γίλεηαη θαηαλνεηή αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο ηδηόηεηεο 

ηεο ζπλάξηεζεο Wiener. Δθόζνλ ε Wiener, πνπ παίδεη θαη ην ξόιν ηεο 

δηαηαξαρήο, παίξλεη ηηκέο θαηά ηπραίν ηξόπν από θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε 

ηηκή κεδέλ, είλαη ινγηθό θαη ε επίπησζή ηνπο σο πξνο ηελ απμνκείσζε ηεο 

ελέξγεηαο ηνπ ηαιαλησηή λα είλαη ζπκκεηξηθή γύξσ από ηελ ελέξγεηα ηνπ 

αδηαηάξαθηνπ ζπζηήκαηνο. Από ηα δηαγξάκκαηα «δηαζπνξάο κέζσλ ηηκώλ 

ελέξγεηαο – έληαζεο δηαηαξαρήο» θαη «δηαζπνξάο ηειηθώλ ηηκώλ ελέξγεηαο – 

έληαζεο δηαηαξαρήο» πξνθύπηεη όηη θαη νη δύν απηέο δηαζπνξέο απμάλνληαη 

ζρεδόλ γξακκηθά κε ηελ έληαζε ηεο δηαηαξαρήο. Σν γεγνλόο απηό είλαη ινγηθό 

αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη απμαλόκελεο ηεο έληαζεο ηεο δηαηαξαρήο επί ηνπ 

ηαιαλησηή απμάλεηαη θαη ε πηζαλόηεηα ην κειεηώκελν ζύζηεκα λα απνθηήζεη 

κεγαιύηεξεο ελέξγεηαο. Δθόζνλ έρνπκε κεγαιύηεξεο ηηκέο σο πξνο ηελ 

ελέξγεηα, ζα έρνπκε θαη κηα θαηά κέζν όξν κεηαηόπηζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ 

ηαιαλησηή πξνο κεγαιύηεξεο ηηκέο. Κιείλνληαο ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο 

κεηαβνιήο ηεο κηθξήο δηαηαξαρήο επί ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ 

αξκνληθνύ ηαιαλησηή, ζα αλαθεξζνύκε ζην θαηλόκελν ηεο κηθξήο αύμεζεο 

ζηηο ηειηθέο αιιά θαη κέζεο ηηκέο ελέξγεηαο ηνπ κειεηώκελνπ ζπζηήκαηνο ηηο 

νπνίεο παξαηεξήζακε. Δθηεινύκε μαλά ην πξόγξακκα 6.5 αιιά απηή ηε θνξά 

όρη γηα δέθα δηαθνξεηηθέο κηθξέο εληάζεηο σο πξνο ηε δηαηαξαρή αιιά γηα 

ηξεηο κεγάιεο. Σα αληίζηνηρα ηζηνγξάκκαηα κέζσλ ηηκώλ θαη ηειηθώλ ηηκώλ 

ελέξγεηαο είλαη ηα αθόινπζα. 
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ρήκα 6.6α: Καηαλνκέο ηειηθώλ ελεξγεηώλ γηα θάπνηεο κεγάιεο ηηκέο κεγάιεο 

έληαζεο ηεο ζηνραζηηθήο δηαηαξαρήο   

 

 

  

 

 

ρήκα 6.6β: Καηαλνκέο κέζσλ ηηκώλ ελεξγεηώλ γηα θάπνηεο κεγάιεο ηηκέο 

κεγάιεο έληαζεο ηεο ζηνραζηηθήο δηαηαξαρήο   



87 
 

 Πιένλ, όπσο είλαη εκθαλέο, έρνπκε κηα ζαθή κεηαηόπηζε ησλ ηζηνγξακκάησλ 

πξνο κεγαιύηεξεο ηηκέο ελέξγεηαο. Απηό δελ νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νη 

κεγάιεο δηαηαξαρέο ζπάδνπλ ηε ζπκκεηξία ησλ ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ηηκώλ 

ησλ επηδξάζεσλ από ηε δηαηαξαρή θαη άξα ηεο θίλεζεο ηνπ ηαιαλησκέλνπ 

πιηθνύ ζεκείνπ. Οθείιεηαη ζηε θύζε ηνπ κειεηώκελνπ ζπζηήκαηνο. Η 

ελέξγεηα ηνπ αξκνληθνύ ηαιαλησηή κπνξεί, ηνπιάρηζηνλ ζεσξεηηθά, λα γίλεη 

όζν κεγάιε ζέινπκε αιιά δελ κπνξεί λα πάξεη θαη αξλεηηθέο ηηκέο (αξλεηηθό 

πιάηνο ηαιάλησζεο). Έηζη έρνπκε εκθάληζε ελόο θαηλνκέλνπ ηύπνπ 

θαηνπηξηζκνύ ησλ «αξλεηηθώλ» ελεξγεηώλ ζηηο ζεηηθέο κε απνηέιεζκα ηελ 

παξαηεξνύκελε ζπζζώξεπζε ησλ ελεξγεηώλ ζε ζεηηθέο ηηκέο όπσο θαη ηελ 

εκθάληζε κηθξνύ αξηζκνύ ελεξγεηώλ θνληά ζην κεδέλ. 

-Δπίδξαζεο ηεο κεηαβνιήο ηνπ ρξφλνπ επίδξαζεο ηεο κηθξήο δηαηαξαρήο 

επί ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αξκνληθνχ ηαιαλησηή 

  Έλα ηειεπηαίν πξάγκα πνπ ζέινπκε λα κειεηήζνπκε όζνλ αθνξά ην ζύζηεκα 

ηνπ αξκνληθνύ ηαιαλησηή είλαη ην πώο επεξεάδνληαη ηα πνηνηηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά θαζώο κεηαβάιιεηαη ν ρξόλνο επίδξαζεο ηεο δηαηαξαρήο επ’ 

απηνύ . Γηα ηε κειέηε απηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην αθόινπζν πξόγξακκα: 

Πξφγξακκα 6.6 

Αλάιπζε: Η ινγηθή θαη ε δνκή ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο είλαη ίδηα κε 

απηή ηνπ πξνγξάκκαηνο 6.6 κε ηε κόλε δηαθνξά όηη αληί γηα κεηαβνιή σο πξνο 

ηελ έληαζε ηεο δηαηαξαρήο έρνπκε κεηαβνιή σο πξνο ην ρξόλν εμέιημεο ηνπ 

ππό κειέηε ζπζηήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ πξώηε ρηιηάδα ηξνρηώλ 

έρνπκε ρξόλν εμέιημεο ίζν κε δέθα πεξηόδνπο ηαιάλησζεο θαη γηα θάζε 

επόκελε ρηιηάδα από ηηο ζπλνιηθά δέθα έρνπκε αύμεζε σο πξνο ην ρξόλν θαηά 

δέθα πεξηόδνπο. Σα ηειεπηαία ηέζζεξα αξρεία πνπ πξνθύπηνπλ αθνξνύλ 

πξνθαλώο ηε κεηαβνιή ησλ κειεηώκελσλ πνζνηήησλ σο πξνο ην ρξόλν 

εμέιημεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Η έληαζε δηαηαξαρήο θαζ’ όιε ηε κειέηε 

δηαηεξείηαη ζηαζεξή. 

  Σα αληίζηνηρα ηζηνγξάκκαηα κέζσλ ηηκώλ ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ηειηθώλ ηηκώλ ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο όπσο πξνέθπςαλ από ην παξαπάλσ 

πξόγξακκα θαίλνληαη αθνινύζσο: 

 

Δt=10T Δt=20T 
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Δt=30T Δt=40T 

  

Δt=50T Δt=60T 

  
Δt=70T Δt=80T 

  
Δt=90T Δt=100T 

  

ρήκα 6.7α:Καηαλνκέο κέζσλ ηηκώλ ελεξγεηώλ γηα δηάθνξα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα εμέιημεο ππό ηελ επίδξαζε ηεο ζηνραζηηθήο δηαηαξαρήο   
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Δt=10T Δt=20T 

  

Δt=30T Δt=40T 

  
Δt=50T Δt=60T 

  
Δt=70T Δt=80T 

  

Δt=90T Δt=100T 

  

ρήκα 6.7α: Καηαλνκέο ηειηθώλ ελεξγεηώλ γηα δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα 

εμέιημεο ππό ηελ επίδξαζε ηεο ζηνραζηηθήο δηαηαξαρήο     
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 Παξαηεξνύκε θαη πάιη όηη γηα θάζε δηαθνξεηηθό ρξόλν εμέιημεο νη κέζεο ηηκέο 

θαη νη ηειηθέο ηηκέο ελέξγεηαο έρνπλ θαηαλνκή ε νπνία ηείλεη λα ζπκπέζεη ζηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή ίζε κε απηήλ ηνπ αδηαηάξαθηνπ ζπζηήκαηνο 

γηα ηηο δεδνκέλεο αξρηθέο ζπλζήθεο. Απηό πνπ θαη πάιη θαίλεηαη λα πξνθύπηεη 

είλαη κεηαβνιή, θαη πην ζπγθεθξηκέλα αύμεζε σο πξνο ηε δηαζπνξά ησλ 

θαηαλνκώλ θαζώο απμάλεηαη ν ρξόλνο εμέιημεο. Γηα ζαθέζηεξε εηθόλα 

παξαζέηνπκε ηα αθόινπζα δηαγξάκκαηα. 

 

 
ρήκα 6.8α:Γηάγξακκα δηαζπνξάο κέζσλ ηηκώλ  ηειηθώλ ελεξγεηώλ – ρξόλνπ εμέιημεο 

 

 
ρήκα 6.8β: Γηάγξακκα δηαζπνξάο κέζεο ηηκήο κέζσλ ηηκώλ ελέξγεηαο – ρξόλνπ εμέιημεο 

 

2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

Peri o d s o f o s c i l l a ti o n

0 .1

0 .2

0 .3

0 .4

0 .5

Di s pers i o n O f M ea n Va lue O f Fina l E nerg i es

y x 0.0056 0.0050 x

2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

Peri o d s o f o s c i l l a ti o n

0 .0 5

0 .1 0

0 .1 5

Di s pers i o n O f M ea n Va lue O f M ea n E nerg i es

y x 0.00208 0.00162 x
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ρήκα 6.8γ:Γηάγξακκα κέζεο ηηκήο ηειηθώλ ελεξγεηώλ – ρξόλνπ εμέιημεο 

 

 
ρήκα 6.8δ:Γηάγξακκα κέζεο ηηκήο κέζσλ ηηκώλ ελέξγεηαο – ρξόλνπ εμέιημεο 

 

  ηα ηειεπηαία δύν δηαγξάκκαηα όπνπ βιέπνπκε πώο κεηαβάιιεηαη ε κέζε 

ηηκή ησλ κέζσλ ηηκώλ ηεο ελέξγεηαο θαζώο θαη ε κέζε ηηκή ησλ ηειηθώλ 

ελεξγεηώλ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ εμέιημεο αληίζηνηρα, παξαηεξνύκε θαη πάιη 

όηη νη ηηκέο απηώλ ησλ πνζνηήησλ κέλνπλ ζηαζεξέο αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ 

εμέιημεο. (Καη εδώ γίλεηαη εκθαλέο, αλ θαη ιηγόηεξν, ην θαηλόκελν ηνπ 

θαηνπηξηζκνύ). Σν γεγνλόο απηό εξκελεύεηαη θαη πάιη αλ ιάβνπκε ππόςε καο 

ηε ζπκκεηξία ησλ ηηκώλ ηεο ζπλάξηεζεο Wiener, άξα θαη ηεο δηαηαξαρήο, 

ηόζν σο πξνο ηελ έληαζε όζν θαη σο πξνο ην πξόζεκν γύξσ από ην κεδέλ. ηα 

πξώηα δύν δηαγξάκκαηα όπνπ απεηθνλίδεηαη ε κεηαβνιή ηεο δηαζπνξάο ηεο 

κέζεο ηηκήο ησλ κέζσλ ηηκώλ ελέξγεηαο θαη ησλ ηειηθώλ ηηκώλ ελέξγεηαο σο 

πξνο ην ρξόλν εμέιημεο αληίζηνηρα, βιέπνπκε κηα ζρεδόλ γξακκηθή αύμεζε 

απηώλ ησλ πνζνηήησλ θαζώο απμάλεηαη ν ρξόλνο εμέιημεο. Απηό ην θαηλόκελν 

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

Peri o d s o f o s c i l l a ti o n
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y x 3.994 0.00062 x
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5 .0

Di s pers i o n O f M ea n Va lue O f M ea n E nerg i es

y x 4.004764 0.000167 x
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γίλεηαη θαηαλνεηό αλ ιάβεη θαλείο ππόςε ηνπ ηελ ηδηόηεηα ηεο ζπλάξηεζεο 

Wiener πνπ καο ιέεη όηη ε δηαζπνξά ησλ ηηκώλ ηεο απμάλεηαη γξακκηθά θαζώο 

απμάλεηαη ν ρξόλνο εμέιημήο ηεο. Απηή ε αύμεζε σο πξνο ηε δηαζπνξά έρεη 

πξνθαλώο ζαλ ζπλέπεηα ηελ αύμεζε σο πξνο ηε δηαζπνξά ησλ ηηκώλ ηεο 

δηαηαξαρήο επί ηνπ ηαιαλησηή θαη άξα ηελ αύμεζε σο πξνο ηε δηαζπνξά ησλ 

ελεξγεηώλ ηνπ. 

 Με ην παξαπάλσ ηειεηώλεη θαη ε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ αξκνληθνύ 

ηαιαλησηή. Αμίδεη ηειεηώλνληαο λα παξαηεξεζεί όηη ην ινγηθό ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε κειέηε ηνπ απνηειεί αθόκα έλα 

δείθηε όζνλ αθνξά ηελ νξζόηεηα ηεο ηξνπνπνηεκέλεο κεζόδνπ Runge-Kutta-

Fehlberg γηα κειέηε ζηνραζηηθώλ ζπζηεκάησλ ηεο κνξθήο (6.14). 

6.3.2 Μνλνδηάζηαηε θίλεζε ζπζηήκαηνο πιηθψλ ζεκείσλ 

εληφο εκηηνλνεηδνχο δπλακηθνχ θαη θαηλφκελν δηάρπζεο 

Σξηπιφ πεγάδη δπλακηθνχ 

 ην πξνεγνύκελν ηκήκα ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έγηλε κειέηε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο σο πξνο έλα ζύλνιν πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ απινύ 

αξκνληθνύ ηαιαλησηή, ππό ηελ επίδξαζε κηαο κηθξήο δηαηαξαρήο ζηνραζηηθήο 

θύζεο. Από δπλακηθήο άπνςεο ην ζύζηεκα ηνπ αξκνληθνύ ηαιαλησηή κπνξεί 

λα κειεηεζεί σο ε θίλεζε ελόο πιηθνύ ζεκείνπ εληόο ελόο απεηξόβαζνπ 

πεγαδηνύ δπλακηθνύ ηεο κνξθήο V(x) = 
 

 
kx

2
 όπνπ k κηα ζεηηθή ζηαζεξά. 

Δύθνια γίλεηαη θαηαλνεηό, δεδνκέλεο ηεο κνξθήο ηνπ δπλακηθνύ, όηη ε θίλεζε 

ηνπ ελ ιόγσ πιηθνύ ζεκείνπ ζα είλαη πάληα πεξηνξηζκέλε ζηα όξηα απηνύ ηνπ 

πεγαδηνύ, αλεμάξηεηα από ηελ έληαζε ηεο δηαηαξαρήο. 

  Έλα ινγηθό εξώηεκα είλαη ην ηη ζα γίλεη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

εθαξκόζνπκε κηα κηθξή δηαηαξαρή ζηνραζηηθήο θύζεο επί θάπνηνπ πιηθνύ 

ζεκείνπ εγθισβηζκέλνπ ζε θάπνην κε απεηξόβαζν πεγάδη δπλακηθνύ. Αο 

δνύκε θαη’ αξρήλ ηελ θίλεζε απηή ή θαιύηεξα ηηο κνξθέο πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηάζεη όηαλ βξεζεί ζε έλα δπλακηθό ζαλ ην αθόινπζν: 

 

 
ρήκα 6.9:Σξηπιό πεγάδη δπλακηθνύ   

10 5 5

x

1

1

2

3

V x



93 
 

 

Σν δπλακηθό απηό πξνθύπηεη από ηελ εμήο ζπλάξηεζε:           

       

                         

                

      
 

 
          

              

                        (6.33) 

 

Παξαηεξνύκε όηη έρνπκε θαη εδώ έλα απεηξόβαζν πεγάδη δπλακηθνύ όπνπ 

πιένλ ζηνλ ππζκέλα ηνπ ππάξρνπλ ηξία κηθξόηεξα, κε απεηξόβαζα, πεγάδηα 

εκηηνλνεηδνύο κνξθήο. Απηό πνπ ζέινπκε λα δνύκε ζηελ παξνύζα θάζε είλαη 

ην αλ θαη θαηά πόζν έλα πιηθό ζεκείν, κε θάπνηεο αξρηθέο ζπλζήθεο ζέζεο θαη 

ηαρύηεηαο ηέηνηεο πνπ αξρηθά λα ην θαζηζηνύλ εγθισβηζκέλν ζε θάπνην από ηα 

ηξία κηθξόηεξα πεγάδηα, ζα κπνξέζεη ππό ηελ επίδξαζε ηεο επηπιένλ 

δηαηαξαρήο ζηνραζηηθήο θύζεο λα απεγθισβηζηεί από ην αξρηθό πεγάδη θαη λα 

κεηαπεδήζεη ζε θάπνην άιιν από ηα δύν. Σν πξόγξακκα γηα ηε κειέηε απηνύ 

ηνπ ζέκαηνο είλαη ην αθόινπζν: 

Πξφγξακκα 6.7 

Αλάιπζε: Σν παξόλ πξόγξακκα θάζε θνξά πνπ εθηειείηαη παξάγεη δύν 

αξρεία, όπνπ ην πξώην αθνξά ηελ ηξνρηά ηεο θίλεζεο ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ, 

εληόο ηνπ κειεηώκελνπ δπλακηθνύ θαη ην δεύηεξν ηελ εμέιημε ηεο ελέξγεηαο 

ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηνπ. Δπίζεο, θάζε θνξά πνπ 

εθηειείηαη γηα δηαθνξεηηθό όξηζκα σο πξνο ηε srand πξνθύπηεη θαη θάπνηα 

δηαθνξεηηθή ηξνρηά. 

 Κάπνηεο ηππηθέο ηξνρηέο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ 

πξνγξάκκαηνο είλαη νη αθόινπζεο: 
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Σχιμα6.10:Διαγράμματα Θζςθσ-Χρόνου και Ενζργειασ-Χρόνο 

 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ελεξγνύζε θακία εμσηεξηθή δηαηαξαρή επί 

ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ, ηόηε ε θίλεζε απηνύ ζα ήηαλ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε 

εληόο ηνπ νπνηνπδήπνηε πεγαδηνύ δπλακηθνύ εηίζεην αξρηθά. Απηό πνπ 

πξνθύπηεη από ηελ παξαπάλσ κειέηε είλαη όηη εμαηηίαο ηεο ύπαξμεο ηεο 

εμσηεξηθήο δηαηαξαρήο ζηνραζηηθήο θύζεο επί ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ, απηό 

πιένλ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απεγθισβηζηεί από ην αξρηθό κε απεηξόβαζν 

πεγάδη δπλακηθνύ θαη λα θηλεζεί εληόο ησλ νξίσλ πνπ νξίδεη ην απεηξόβαζν 

πεγάδη. Δπίζεο ζηε ζπλέρεηα, πάιη ιόγσ ηεο ύπαξμεο ηεο δηαηαξαρήο, κπνξεί 

λα εγθισβηζηεί ζε θάπνην άιιν κε απεηξόβαζν πεγάδη θαη λα ηαιαλησζεί 

εληόο ησλ νξίσλ ηνπ. 

 Σν απνηέιεζκα απηό είλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη ζην 

πιαίζην ηεο δπλακηθήο ππάξρνπλ πνιιέο πεξηπηώζεηο πξνβιεκάησλ όπνπ 

θάπνην ζώκα είλαη αλαγθαζκέλν λα εθηειεί θίλεζε εγθισβηζκέλν ζε θάπνην 

πεξηνξηζκέλν ρώξν. Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα καο ιέεη όηη ππό ηελ επίδξαζε 

κηαο κηθξήο εμσηεξηθήο δηαηαξαρήο ε εμέιημε απηώλ ησλ ζπζηεκάησλ κπνξεί 

λα αιιάμεη πιήξσο. 

-Μνλνδηάζηαην εκηηνλνεηδέο πεγάδη δπλακηθνχ (ηξνρηέο ππφ ηελ επίδξαζε 

δχλακεο ζηνραζηηθήο θχζεο ) 

 Απηό πνπ καο ελδηαθέξεη λα κειεηήζνπκε ζην παξόλ ηκήκα είλαη ζηελ νπζία 

ην θαηλόκελν ηεο δηάρπζεο θαηά ηελ θίλεζε ελόο ζπζηήκαηνο πιηθώλ ζεκείσλ 

εληόο θάπνηνπ εκηηνλνεηδνύο δπλακηθνύ. Γεληθά ζηε ρεκεία ζαλ δηάρπζε ή 

παζεηηθή κεηαθνξά, ραξαθηεξίδεηαη ε ηάζε ησλ κνξίσλ κηαο νπζίαο λα 
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δηαζπείξνληαη από πεξηνρέο πςειόηεξεο ζπγθέληξσζεο ζε πεξηνρέο 

ρακειόηεξεο ζπγθέληξσζεο. Η ηάζε απηή εθδειώλεηαη κε αληίζηνηρε 

κεηαθίλεζε ησλ κνξίσλ. Έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα δηάρπζεο θαίλεηαη 

ζηελ αθόινπζε εηθόλα όπνπ ηνπνζεηείηαη θάπνηα πνζόηεηα κειάλεο κέζα ζε 

έλα βάδν λεξνύ ε νπνία ζηαδηαθά εμαπιώλεηαη ηείλνληαο λα θαηαιάβεη 

νκνηόκνξθα όιν ην βάδν. 

 

  
ρήκα 11: Γηάρπζε κειάλεο εληόο λεξνύ 

 ην παξόλ ηκήκα ζέινπκε λα κειεηήζνπκε ηελ θίλεζε ελόο ζπζηήκαηνο κε 

αιιειεπηδξώλησλ κεηαμύ ηνπο ζσκαηηδίσλ εληόο ηνπ αθόινπζνπ δπλακηθνύ 

όηαλ επί θάζε ελόο εμ απηώλ αζθείηαη επηπιένλ θαη θάπνηα κηθξή δηαηαξαρή 

ζηνραζηηθήο θύζεο. 

 

 
ρήκα 12:Ηκηηνλνεηδέο δπλακηθό 

 

 Καη’ αξρήλ ζέινπκε λα δνύκε ηηο κνξθέο πνπ κπνξεί λα έρεη ε ηξνρηά ελόο 

πιηθνύ ζεκείνπ πνπ εθηειεί θίλεζε ππ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο. Η κειέηε απηή 

κπνξεί λα γίλεη κε ην αθόινπζν πξόγξακκα: 

Πξφγξακκα 6.8  

Αλάιπζε: Η ινγηθή απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη απνιύησο ίδηα κε απηή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 6.7, όζνλ αθνξά ζηε κειέηε ηεο εμέιημεο ηεο ζέζεο θαη ηεο 
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ελέξγεηαο ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ σο πξνο ην ρξόλν, όπσο θαη ηελ παξαγσγή ησλ 

αληίζηνηρσλ ηξνρηώλ. 

 

 Σππηθέο κνξθέο ηξνρηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ 

πξνγξάκκαηνο γηα δηάθνξα νξίζκαηα ηεο srand είλαη νη αθόινπζεο: 
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Σχιμα6.13:Διαγράμματα Θζςθσ-Χρόνου και Ενζργειασ-Χρόνου 

 Οι αρχικζσ ςυνκικεσ ωσ προσ τθ κζςθ και τθν ταχφτθτα του εκάςτοτε υλικοφ 

ςθμείου είναι ίδιεσ και τζτοιεσ που αυτό αρχικά να βρεκεί εγκλωβιςμζνο 

εντόσ κάποιου πθγαδιοφ. Παρατθροφμε ότι θ εξζλιξθ του ςυςτιματοσ μπορεί 

να πάρει πολλζσ διαφορετικζσ τροπζσ. Μπορεί, όπωσ ςτθν δεφτερθ 

περίπτωςθ, το μελετϊμενο υλικό ςθμείο να παραμείνει ςτο αρχικό πθγάδι 

δυναμικοφ ςτο οποίο τζκθκε και να εκτελζςει ταλάντωςθ, με μεταβαλλόμενο 

πλάτοσ λόγω τθσ διαταραχισ, εντόσ των ορίων που ορίηει αυτό. Μπορεί 
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επίςθσ το μελετϊμενο υλικό ςθμείο να διαφφγει γριγορα από το αρχικό ςτο 

οποίο τζκθκε και ςτθ ςυνζχεια να κινθκεί απομακρυνόμενο από τθν αρχικι 

κζςθ εκτελϊντασ ςχεδόν ελεφκερθ κίνθςθ. Τζλοσ μπορεί κανείσ να 

ςυναντιςει και όλεσ τισ ενδιάμεςεσ περιπτϊςεισ των παραπάνω δφο.  

-Διάχυςη ςυςτήματοσ ςωματιδίων κατά την κίνηςη τουσ εντόσ 

ημιτονοειδοφσ δυναμικοφ. 

 Όπσο είπακε, θύξην κέιεκά καο είλαη ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελόο 

ζπζηήκαηνο κε αιιειεπηδξώλησλ πιηθώλ ζεκείσλ εληόο εκηηνλνεηδνύο 

δπλακηθνύ όηαλ, επ’ απηώλ δξα επηπιένλ θαη κηα κηθξή δηαηαξαρή ζηνραζηηθήο 

θύζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζέινπκε λα δνύκε πόζν πνιύ ζα δηαζπείξεη απηή ε 

επηπιένλ δηαηαξαρή ην κειεηώκελν ζύζηεκα όπσο επίζεο θαη πώο επεξεάδεηαη 

απηή ε δηαζπνξά, αθελόο κελ από ηελ έληαζε ηεο κηθξήο δηαηαξαρήο, 

αθεηέξνπ δε από ηελ αξρηθή ελέξγεηα ησλ πιηθώλ ζεκείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ηελ νπζία επηζπκνύκε λα κειεηήζνπκε ην πώο κεηαβάιιεηαη ν ζπληειεζηήο 

δηάρπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζαλ ζπλάξηεζε ηεο έληαζεο ηεο ζηνραζηηθήο 

δηαηαξαρήο αιιά θαη ηεο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. αλ ζπληειεζηή δηάρπζεο 

ζα ζεσξήζνπκε ηελ πνζόηεηα: 

              D=(   
   [(Xiηειηθή- Xiαξρηθή)

2
])/t                    (6.34) 

όπνπ t είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, n ην πιήζνο ησλ 

πιηθώλ ζεκείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη (Xiηειηθή- Xiαξρηθή)
2
 είλαη ην ηεηξάγσλν ηεο 

απόζηαζεο ηνπ i-νπ πιηθνύ ζεκείνπ από ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε κεηά από ρξόλν 

t. Άξα ζαλ ζπληειεζηή δηάρπζεο ζηελ νπζία παίξλνπκε ηε δηαζπνξά ησλ 

ηειηθώλ ζέζεσλ ησλ ηξνρηώλ ησλ πιηθώλ ζεκείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο ην 

ρξόλν.  Η κειέηε απηή κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ αθόινπζνπ πξνγξάκκαηνο: 

Πρόγραμμα 6.9 

Αλάιπζε: Η ιεηηνπξγία ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμήο: Γηα δέθα 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο έληαζεο ηεο κηθξήο δηαηαξαρήο θαη γηα ηξηάληα 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο ηηκήο ηεο αξρηθήο ελέξγεηαο ησλ πιηθώλ ζεκείσλ 

παξάγνληαη 200 δηαθνξεηηθέο ηξνρηέο. (Σν γεγνλόο όηη κειεηνύκε θάζε ηξνρηά 

μερσξηζηά δηθαηνινγείηαη από ην όηη ζεσξνύκε ζύζηεκα κε αιιειεπηδξώλησλ 

πιηθώλ ζεκείσλ). Γηα θάζε κηα εμ απηώλ ησλ ηξνρηώλ ππνινγίδνπκε ην 

ηεηξάγσλν ηεο απόζηαζεο ηεο ηειηθήο ζέζεο ηνπ εθάζηνηε πιηθνύ ζεκείνπ από 

ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε πνπ είλαη πάληα ην ζεκείν αλαθνξάο ηνπ ζπζηήκαηόο 

καο. Σέινο ην πξόγξακκα παξάγεη έλα αξρείν από ηξηαθόζηεο ηξηάδεο (αξρηθή 

ελέξγεηα, έληαζε δηαηαξαρήο, ζπληειεζηήο δηάρπζεο), όπνπ ζαλ έληαζε ηεο 

δηαηαξαρήο ζεσξνύκε ηε δηαζπνξά σο πξνο ηελ θαλνληθή θαηαλνκή από ηελ 

νπνία πξνέξρνληαη νη ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο Wiener, δειαδή ηεο ζηνραζηηθήο 

δηαηαξαρήο, ελώ ζαλ ζπληειεζηή δηάρπζεο ζεσξνύκε ηελ πνζόηεηα  

D=(     
   [(Xiηειηθή)

2
])/t όπνπ t είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα εμέιημεο θάζε ηξνρηάο 
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θαη Xiηειηθή
2
 είλαη ην ηεηξάγσλν ηεο απόζηαζεο ηνπ i-νπ πιηθνύ ζεκείνπ από 

ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε κεηά από ρξόλν t. Αμίδεη λα παξαηεξεζεί όηη νη αξρηθέο 

ελέξγεηεο ησλ πιηθώλ ζεκείσλ είλαη αξρηθά ηέηνηεο πνπ ηα πιηθά ζεκεία λα 

μεθηλνύλ εγθισβηζκέλα ζε πεγάδη δπλακηθνύ. Γειαδή ζε πεξίπησζε 

κεδεληθήο δηαηαξαρήο ε θίλεζε ζα ήηαλ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε εληόο ησλ 

νξίσλ πνπ θαζνξίδεη ην αξρηθό πεγάδη. Δλώ πξνο ην ηέινο νη αξρηθέο ζπλζήθεο 

είλαη ηέηνηεο πνπ ηα πιηθά ζεκεία μεθηλνύλ ρσξίο λα είλαη εγθισβηζκέλα ζε 

θάπνην πεγάδη. 

 Σν ηξηζδηάζηαην γξάθεκα πνπ πξνθύπηεη από ην αξρείν πνπ παξάγεη ην 

παξαπάλσ πξόγξακκα είλαη ην αθόινπζν: 

 
ρήκα 6.14α:Γηάγξακκα Αξρηθήο Δλέξγεηαο - Έληαζεο Γηαηαξαρήο-πληειεζηή δίαρπζεο 

 

   Δλώ θάπνηα ηππηθά γξαθήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή 

δηάρπζεο σο πξνο ηελ έληαζε ηεο δηαηαξαρήο κε ζηαζεξή ηελ αξρηθή ελέξγεηα 

είλαη ηα αθόινπζα: 
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ρήκα 6.14α:Γηάγξακκαηα  Έληαζεο Γηαηαξαρήο-πληειεζηή δηάρπζε 

 

 Από ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα πξνθύπηεη όηη ν ζπληειεζηήο δηάρπζεο 

απμάλεηαη ηόζν απμαλόκελεο ηεο αξρηθήο ελέξγεηαο ησλ πιηθώλ ζεκείσλ όζν 

θαη απμαλόκελεο ηεο έληαζεο ηεο ζηνραζηηθήο δηαηαξαρήο επί ησλ πιηθώλ 

ζεκείσλ. Σα απνηειέζκαηα σο πξνο ηε ζρέζε αξρηθήο ελέξγεηαο θαη 

ζπληειεζηή δηαηαξαρήο είλαη ινγηθά αλ ζθεθηεί θαλείο όηη όζν κεγαιύηεξε 

είλαη ε αξρηθή ελέξγεηα ηόζν κηθξόηεξν ζα είλαη ην επηπιένλ πνζό ελέξγεηαο 

πνπ ζα πξέπεη λα παξάζρεη ε δηαηαξαρή ζην εθάζηνηε πιηθό ζεκείν γηα λα ην 

απεγθισβίζεη από ην αξρηθό πεγάδη δπλακηθνύ. Όζνλ αθνξά ηελ αύμεζε ηνπ 

ζπληειεζηή δηάρπζεο θαζώο απμάλεηαη ε δηαηαξαρή, θαη απηό ην απνηέιεζκα 

είλαη ινγηθό εθόζνλ όζν κεγαιύηεξε είλαη ε δηαηαξαρή ηόζν κεγαιύηεξε είλαη 

θαη ε πηζαλόηεηα ην κειεηώκελν πιηθό ζεκείν λα απνθηήζεη επαξθή ελέξγεηα 

έηζη ώζηε λα δηαθύγεη από ηα δηάθνξα πεγάδηα δπλακηθνύ. 

 

-Κατανομή τελικών θζςεων και αποςτάςεων ςυςτήματοσ ςωματιδίων κατά 

την κίνηςη τουσ εντόσ ημιτονοειδοφσ δυναμικοφ 

 Κιείλνληαο ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο ηεο κνλνδηάζηαηεο θίλεζεο πιηθώλ 

ζεκείσλ εληόο ηνπ εκηηνλνεηδνύο δπλακηθνύ αμίδεη, ηόζνλ ράξηλ πιεξόηεηαο 

αιιά θαη γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ κειεηώκελνπ πξνβιήκαηνο, λα δνύκε 

ηε κνξθή πνπ έρνπλ νη θαηαλνκέο ησλ ηειηθώλ ζέζεσλ θαη απνζηάζεσλ ησλ 

πιηθώλ ζεκείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο εθόζνλ θηλεζνύλ  ππό ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

κειεηώκελνπ πξνβιήκαηνο. Η κειέηε κπνξεί λα γίλεη κε ην αθόινπζν 

πξόγξακκα: 

Πξφγξακκα 6.10 

Αλάιπζε: Η ιεηηνπξγία ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο είλαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 

αξρηθέο ζπλζήθεο ζέζεο θαη ηαρύηεηαο θαη γηα ζπγθεθξηκέλε έληαζε 

δηαηαξαρήο λα παξάγεη ρίιηεο δηαθνξεηηθέο ηξνρηέο. ην ηέινο καο δίλεη δύν 

αξρεία όπνπ ζην πξώην απνζεθεύνληαη νη ηειηθέο ζέζεηο ησλ παξαπάλσ 

ηξνρηώλ επί ηνπ άμνλα θίλεζεο θαη ζην δεύηεξν νη ηειηθέο απνζηάζεηο ησλ 
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ηξνρηώλ από ην ζεκείν εθθίλεζήο ηνπο. Πξνθαλώο εθηειώληαο ην άλσζελ 

πξόγξακκα γηα δηαθνξεηηθή αξρηθή ελέξγεηα ή δηαθνξεηηθή δηαηαξαρή 

πξνθύπηνπλ δηαθνξεηηθέο θαηαλνκέο. 

  Η ηππηθή κνξθή ησλ θαηαλνκώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ην άλσζελ πξόγξακκα 

είλαη ε αθόινπζε: 

 

 
ρήκα 6.15α: Καηαλνκέο ηειηθώλ απνζηάζεσλ 

 

 
ρήκα 6.15α: Καηαλνκέο ηειηθώλ ζέζεσλ 

 

 Παξαηεξνύκε όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ πιηθώλ ζεκείσλ θαηαιήγνπλ, 

κεηά ην πέξαο ηνπ ρξόλνπ εμέιημεο, ζε κηα κηθξή πεξηνρή γύξσ από ην ζεκείν 

εθθίλεζεο, ελώ απμαλόκελεο ηεο απόζηαζεο από ην ζεκείν εθθίλεζεο 

κεηώλεηαη θαη ν αξηζκόο ησλ πιηθώλ ζεκείσλ πνπ έθηαζαλ έσο εθεί. 

 

 -Γηδηάζηαηε θίλεζε ζπζηήκαηνο πιηθψλ ζεκείσλ εληφο 

εκηηνλνεηδνχο δπλακηθνχ θαη θαηλφκελν δηάρπζεο 

 ην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο κειέηεο ηεο θίλεζεο ελόο ζπζηήκαηνο πιηθώλ 

ζεκείσλ εληόο ελόο εκηηνλνεηδνύο δπλακηθνύ, ζα κειεηήζνπκε ηελ πεξίπησζε 

πνπ ην εκηηνλνεηδέο απηό δπλακηθό εθηείλεηαη ζην επίπεδν. Γειαδή ζέινπκε 
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λα κειεηήζνπκε ηελ επίπεδε θίλεζε ζπζηήκαηνο πιηθώλ ζεκείσλ εληόο ελόο 

δηδηάζηαηνπ εκηηνλνεηδνύο δπλακηθνύ ππό ηελ επηπιένλ επίδξαζε κηαο κηθξήο 

δηαηαξαρήο ζηνραζηηθήο θύζεο. Σν πξόβιεκα απηό είλαη ηππηθά ίδην κε ην 

πξόβιεκα πνπ κειεηήζακε πξνεγνπκέλσο θαη θαη’ επέθηαζε δελ αλακέλνπκε 

λα δνύκε θάηη θαηλνύξγην. 

 Σν δπλακηθό εληόο ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε θίλεζε ηνπ κειεηώκελνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ην αθόινπζν: 

 

 
ρήκα 6.15:Γηζδηάζηαην πεγάδη δπλακηθνύ 

 

 Σν νπνίν πξνθύπηεη από ηελ αθόινπζε ζπλάξηεζε:     

 

                                                 (6.35) 

-Γηζδηάζηαην εκηηνλνεηδέο πεγάδη δπλακηθνχ (ηξνρηέο ππφ ηελ επίδξαζε 

δχλακεο ζηνραζηηθήο θχζεο ) 

 Καη’ αξρήλ ζέινπκε λα δνύκε ηη κνξθή κπνξεί λα έρεη ε ηξνρηά ελόο  πιηθνύ 

ζεκείνπ θαηά ηελ θίλεζή ηνπ εληόο ηνπ παξαπάλσ δπλακηθνύ ππό ηελ 

επίδξαζε κηαο δύλακεο ζηνραζηηθήο θύζεο. Η κειέηε απηή κπνξεί λα γίλεη κε 

ην αθόινπζν πξόγξακκα: 

Πξφγξακκα 6.11 

Αλάιπζε: Σν παξαπάλσ πξόγξακκα θάζε θνξά πνπ εθηειείηαη παξάγεη δύν 

αξρεία, όπνπ ην πξώην αθνξά ζηελ ηξνρηά ηεο θίλεζεο ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ θαη 

ην δεύηεξν ζηελ εμέιημε σο πξνο ην ρξόλν ηεο ελέξγεηαο ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηνπ. Γηα θάζε δηαθνξεηηθό όξηζκα ηεο srand 

παξάγεηαη θαη κηα δηαθνξεηηθή ηξνρηά. 

 Κάπνηεο ηππηθέο ηξνρηέο πνπ πξνέθπςαλ από ην παξαπάλσ πξόγξακκα είλαη νη 

αθόινπζεο: 
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ρήκα 6.16: Γηαγξάκκαηα ηξνρηώλ θαη Δλέξγεηαο-Υξόλνπ  

 

  Παξαηεξνύκε, όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κνλνδηάζηαηεο θίλεζεο εληόο 

εκηηνλνεηδνύο δπλακηθνύ, όηη ε εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα πάξεη 

δηάθνξεο ηξνπέο. Οη ηξνρηέο πνπ πξνθύπηνπλ πνηθίιινπλ όζνλ αθνξά ζηελ 

ηειηθή ζέζε ζηελ νπνία θαηαιήγεη ην εθάζηνηε ζσκαηίδην, ηε κνξθή ηεο 

ηξνρηάο όπσο θαη ηε ζπρλόηεηα εγθισβηζκνύ θαη απεγθισβηζκνύ από ηα 

δηάθνξα πεγάδηα όπσο αθξηβώο θαη ζηελ αληίζηνηρε κνλνδηάζηαηε πεξίπησζε. 
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-ρέζε ζπληειεζηή δηάρπζεο ζπζηήκαηνο θαη αξρηθήο ελέξγεηαο 

 Όπσο θαη ζηελ αληίζηνηρε κνλνδηάζηαηε θίλεζε ζέινπκε λα δνύκε πώο 

κεηαβάιιεηαη ν ζπληειεζηήο δηάρπζεο ελόο ζπζηήκαηνο πιηθώλ ζεκείσλ όηαλ 

θηλείηαη ζην παξαπάλσ δηζδηάζηαην δπλακηθό, θαζώο απμάλεηαη ε αξρηθή ηνπ 

ελέξγεηα. ηελ πεξίπησζε ηνπ δηδηάζηαηνπ εκηηνλνεηδνύο πεγαδηνύ δπλακηθνύ 

ε ζρέζε (6.34) γηα ηνλ ζπληειεζηή δηάρπζεο γίλεηαη: 

              D=(   
   [(Xiηειηθή- Xiαξρηθή)

2
-(Τiηειηθή- Τiαξρηθή)

2
])/t     

Η δεηνύκελε κειέηε κπνξεί λα γίλεη κε ην παξαθάησ πξόγξακκα: 

Πξφγξακκα 6.12 

Αλάιπζε: Σν πξόγξακκα απηό γηα ζπγθεθξηκέλεο αξρηθέο ζπλζήθεο σο ηεο 

ζέζεο θαη ηαρύηεηαο ησλ κειεηώκελσλ πιηθώλ ζεκείσλ θαη γηα ζπγθεθξηκέλε 

έληαζε ηεο δηαηαξαρήο ζηνραζηηθήο θύζεο, παξάγεη εθαηό ηξνρηέο θίλεζεο γηα 

ηελ θίλεζε ησλ ζσκαηηδίσλ εληόο ηνπ κειεηώκελνπ δπλακηθνύ. ην ηέινο ηεο 

εθηέιεζήο ηνπ δίλεη έλα δεύγνο ηηκώλ (αξρηθή ελέξγεηα πιηθώλ ζεκείσλ, 

ζπληειεζηήο δηάρπζεο). 

  Δθόζνλ εθηειέζηεθε ην παξαπάλσ πξόγξακκα γηα δέθα δηαθνξεηηθέο αξρηθέο 

ελέξγεηεο θαη κε ζηαζεξή ηηκή σο πξνο ηεο έληαζεο ηεο ζηνραζηηθήο 

δηαηαξαρήο, πξνέθπςε ην αθόινπζν δηάγξακκα κεηαμύ ζπληειεζηή δηάρπζεο 

θαη αξρηθήο ελέξγεηαο πιηθώλ ζεκείσλ. ε θάζε πεξίπησζε νη αξρηθέο 

ζπλζήθεο είλαη ηέηνηεο πνπ ηα κειεηώκελα πιηθά ζεκεία λα αξρίδνπλ ηελ 

θίλεζή ηνπο από ηελ αξρή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ θαη εγθισβηζκέλα 

ζην αληίζηνηρν πεγάδη δπλακηθνύ. 

 

 
ρέζε 6.17:Γηάγξακκα Αξρηθήο ελέξγεηαο-πληειεζηή δηάρπζεο 

 

  Όπσο θαη ζηελ αληίζηνηρε κειέηε ηεο κνλνδηάζηαηεο θίλεζεο, θαη εδώ 

παξαηεξνύκε όηη απμαλόκελεο ηεο αξρηθήο ελέξγεηαο ησλ πιηθώλ ζεκείσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο έρνπκε αύμεζε θαη ηνπ ζπληειεζηή δηάρπζεο απηνύ. 
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-ρέζε ζπληειεζηή δηάρπζεο ζπζηήκαηνο θαη έληαζεο δηαηαξαρήο 

 ηελ πεξίπησζε απηή ζέινπκε λα δνύκε πώο κεηαβάιιεηαη ν ζπληειεζηήο 

δηάρπζεο ηνπ κειεηώκελνπ ζπζηήκαηνο κε ηε κεηαβνιή ηεο έληαζεο ηεο 

δηαηαξαρήο ζηνραζηηθήο θύζεο επ’ απηνύ. Η κειέηε απηή κπνξεί λα γίλεη κε ην 

αθόινπζν πξόγξακκα: 

Πξφγξακκα 6.13 

Αλάιπζε: Σν πξόγξακκα απηό γηα δέθα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο έληαζεο ηεο 

κηθξήο δηαηαξαρήο παξάγεη εθαηό δηαθνξεηηθέο ηξνρηέο. Οη αξρηθέο ζπλζήθεο 

ησλ κειεηώκελσλ πιηθώλ ζεκείσλ είλαη πάληα ίδηεο γηα θάζε εθαηνληάδα 

ηξνρηώλ θαη ηέηνηεο πνπ ηα πιηθά ζεκεία λα μεθηλνύλ ηελ ηξνρηά ηνπο από ηελ 

αξρή ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο θαη λα είλαη εγθισβηζκέλα ζην αληίζηνηρν 

πεγάδη δπλακηθνύ. ην ηέινο ην πξόγξακκα παξάγεη έλα αξρείν δέθα δεπγώλ 

ηηκώλ (έληαζε δηαηαξαρήο, ζπληειεζηήο δηάρπζεο). 

 Σν δηάγξακκα πνπ πξνθύπηεη από ην αξρείν πνπ παξάγεη ην παξαπάλσ 

πξόγξακκα κεηά ηελ εθηέιεζή ηνπ, είλαη ην αθόινπζν: 

 

 
ρέζε 6.18:Γηάγξακκα Έληαζεο Γηαηαξαρήο -πληειεζηή δηάρπζεο 

 

 Όπσο θαη ζηελ αληίζηνηρε κειέηε ηεο κνλνδηάζηαηεο θίλεζεο, θαη εδώ 

παξαηεξνύκε όηη απμαλόκελεο ηεο έληαζεο ηεο ζηνραζηηθήο δηαηαξαρήο επί 

ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπκε θαη αύμεζε ηνπ ζπληειεζηή δηάρπζεο γηα απηό. 

 

-Κατανομή τελικών θζςεων και αποςτάςεων ςυςτήματοσ ςωματιδίων κατά 

την κίνηςη τουσ εντόσ διςδιάςτατου ημιτονοειδοφσ δυναμικοφ 

 Κιείλνληαο ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηδηάζηαηεο θίλεζεο πιηθώλ ζεκείσλ 

εληόο ηνπ εκηηνλνεηδνύο δπλακηθνύ αμίδεη, ηόζνλ ράξηλ πιεξόηεηαο αιιά θαη 

γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ κειεηώκελνπ πξνβιήκαηνο, λα δνύκε ηε κνξθή 

πνπ έρνπλ νη θαηαλνκέο ησλ ηειηθώλ ζέζεσλ θαη απνζηάζεσλ ησλ πιηθώλ 

ζεκείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο εθόζνλ θηλεζνύλ  ππό ηηο ζπλζήθεο ηνπ κειεηώκελνπ 

πξνβιήκαηνο. Η κειέηε κπνξεί λα γίλεη κε ην αθόινπζν πξόγξακκα: 
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Πξφγξακκα 6.14 

Αλάιπζε: Η ιεηηνπξγία ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο είλαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 

αξρηθέο ζπλζήθεο ζέζεο θαη ηαρύηεηαο θαη γηα ζπγθεθξηκέλε έληαζε 

δηαηαξαρήο λα παξάγεη πεληαθόζηεο δηαθνξεηηθέο ηξνρηέο, γηα δηαθνξεηηθό 

όξηζκα ηεο srand θάζε θνξά. ην ηέινο καο δίλεη δύν αξρεία όπνπ ζην πξώην 

απνζεθεύνληαη νη ηειηθέο ζέζεηο ησλ άλσζελ ηξνρηώλ επί ηνπ άμνλα θίλεζεο 

θαη ζην δεύηεξν νη ηειηθέο απνζηάζεηο ησλ ηξνρηώλ από ην ζεκείν εθθίλεζήο 

ηνπο. Πξνθαλώο εθηειώληαο ην παξαπάλσ πξόγξακκα γηα δηαθνξεηηθή αξρηθή 

ελέξγεηα ή δηαθνξεηηθή δηαηαξαρή πξνθύπηνπλ δηαθνξεηηθέο θαηαλνκέο.  

  Η ηππηθή κνξθή ησλ θαηαλνκώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ην άλσζελ πξόγξακκα 

είλαη ε αθόινπζε. Απηή έρεη πξνθύςεη γηα αξρηθή ελέξγεηα ίζε κε -0.51 

κνλάδεο ελέξγεηαο: 

 

 
ρήκα 6.19:Καηαλνκή ηειηθώλ ζέζεσλ 

 

 
ρήκα 6.20:Καηαλνκή ηειηθώλ απνζηάζεσλ 

 

 Παξαηεξνύκε όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ πιηθώλ ζεκείσλ θαηαιήγνπλ, 

κεηά ην πέξαο ηνπ ρξόλνπ εμέιημεο, ζε κηα κηθξή πεξηνρή γύξσ από ην ζεκείν 

εθθίλεζεο, ελώ απμαλόκελεο ηεο απόζηαζεο από ην ζεκείν εθθίλεζεο 

κεηώλεηαη θαη ν αξηζκόο ησλ πιηθώλ ζεκείσλ πνπ έθηαζαλ έσο εθεί. 
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6.3.3 χζηεκα ζπδεπγκέλσλ ηαιαλησηψλ θαη κηθξνζθνπηθή 

κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάδνζεο ηεο ζεξκφηεηαο 

 

 ην παξόλ ηκήκα ησλ εθαξκνγώλ ηεο ζεσξίαο ησλ ζηνραζηηθώλ δηαθνξηθώλ 

εμηζώζεσλ ζε πξνβιήκαηα δπλακηθήο, πνπ είλαη θαη ην ηειεπηαίν, ζα 

αζρνιεζνύκε κε ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κηαο κνλνδηάζηαηεο επζύγξακκεο 

αιπζίδαο ζπδεπγκέλσλ ηαιαλησηώλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηε 

δηάδνζε κηαο δηαηαξαρήο ζηνραζηηθήο θύζεο δηα κέζνπ απηήο. Η κνξθή κηαο 

ηέηνηαο αιπζίδαο θαίλεηαη ζην αθόινπζν ζρήκα: 

 

……….  

ρήκα 6.21:Μνλνδηάζηαηε αιπζίδα ζπδεπγκέλσλ ηαιαλησηώλ 

 

 Όπσο είλαη γλσζηό, ζαλ ζηεξεό ζώκα ζηα πιαίζηα ηεο κεραληθήο νξίδνπκε 

έλα ζύζηεκα πιηθώλ ζεκείσλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ δεζκνί ηέηνηνη πνπ 

ε απόζηαζε κεηαμύ δύν ηπρόλησλ πιηθώλ ζεκείσλ λα παξακέλεη ζηαζεξή θαηά 

ηελ θίλεζε. Ο παξαπάλσ νξηζκόο πξνθαλώο απνηειεί κηα ηδαληθή πξνζέγγηζε 

όπσο απηή ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ. Μηα θαιύηεξε εηθόλα όζνλ αθνξά ηε κνξθή 

ελόο θξπζηαιιηθνύ ζηεξενύ είλαη απηή ηεο αθόινπζεο εηθόλαο. 

 

 
ρήκα 6.22:Γνκή θξπζηαιιηθνύ ζηεξενύ 

 Σα πιηθά ζεκεία ηα νπνία ζπληζηνύλ έλα ζηεξεό ζώκα θαηαηάζζνληαη ζε 

θάπνηεο ζέζεηο ηζνξξνπίαο ζην ρώξν θαηά ηέηνηνλ ηξόπν έηζη ώζηε λα 

ζρεκαηίδνπλ έλα, όπσο ιέκε, ηξηδηάζηαην θξπζηαιιηθό πιέγκα, δειαδή κηα 

δηάηαμε ηέηνηα πνπ θάζε κόξην ή άηνκν λα απέρεη θαηά κία ζαθώο νξηζκέλε 
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απόζηαζε ηζνξξνπίαο από ηα γεηηνληθά ηνπ κόξηα ή άηνκα. Σα ζηνηρεηώδε 

εθείλα ηκήκαηα από ηα νπνία απνηειείηαη ην ζηεξεό ζπγθξαηνύληαη ζηηο ζέζεηο 

ηνπο ιόγσ ηεο ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηα γεηηνληθά ζηνηρεηώδε 

ηκήκαηα. Απηέο ηηο αιιειεπηδξάζεηο κπνξνύκε λα ηηο κνληεινπνηήζνπκε 

ζεσξώληαο όηη νη δεζκνί πνπ θξαηνύλ ηα κόξηα-άηνκα ελόο θξπζηαιιηθνύ 

ζηεξενύ είλαη κηθξά ειαηήξηα ζαλ απηά πνπ βιέπνπκε ζηελ παξαπάλσ εηθόλα. 

Όζνλ αθνξά ζηελ θίλεζε πνπ κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ ηα κόξηα-άηνκα ηνπ 

ζηεξενύ, απηή κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κηα ζπλερήο θαη αθαλόληζηε 

ηαιαλησηηθή θίλεζε γύξσ από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπο ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο. 

Με ηνλ όξν αθαλόληζηε ελλννύκε όηη δελ παξνπζηάδεη ζηαζεξόηεηα νύηε σο 

πξνο ηελ θαηεύζπλζε νύηε θαη σο πξνο ην πιάηνο ηαιάλησζεο. Αμίδεη λα 

παξαηεξεζεί όηη πνηνηηθά ε θίλεζε ησλ κνξίσλ ελόο θξπζηαιιηθνύ ζηεξενύ 

δηαθέξεη από ηελ θίλεζε Brown ελόο αεξίνπ ή πγξνύ ζπζηήκαηνο κόλν σο 

πξνο ην όηη είλαη πεξηνξηζκέλε γύξσ από κηα ζέζε ηζνξξνπίαο. 

 Όζνλ αθνξά ζηε ζεξκνθξαζία ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο, όπσο είλαη γλσζηό από 

ηελ ζηαηηζηηθή θπζηθή, απηή είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θηλεηηθή 

ελέξγεηα ησλ ζηνηρεησδώλ ηκεκάησλ από ηα νπνία ζπλίζηαηαη ην ζηεξεό. 

Δπίζεο γηα έλα ζύζηεκα ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο ηζρύεη όηη 

ηα ζηνηρεηώδε ηκήκαηα από ηα νπνία απηό ζπλίζηαηαη ραξαθηεξίδνληαη από 

ίδηα κέζε θηλεηηθή ελέξγεηα. Αλ ηώξα ζειήζνπκε λα πξνθαιέζνπκε αύμεζε 

ζηε ζεξκνθξαζία ελόο ζώκαηνο, έλαο ηξόπνο είλαη λα ην θέξνπκε ζε επαθή κε 

κηα ζεξκή πεγή. Από κηθξνζθνπηθήο άπνςεο ε ζεξκή απηή πεγή ζα 

πξνθαιέζεη κηα αύμεζε ζηε κέζε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ηνπ ζώκαηνο 

ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή καδί ηεο κε απνηέιεζκα λα πξνθαιέζεη ηελ 

εληνλόηεξε ηαιάλησζή ηνπο. Δμαηηίαο όκσο ησλ δεζκώλ απηώλ ησλ κνξίσλ κε 

ηα γεηηνληθά ηνπο ζα πξνθιεζεί αύμεζε θαη ζηε κέζε θηλεηηθή ελέξγεηα θαη 

απηώλ θαη νύησ θαζεμήο. Απηό ινηπόλ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή 

αύμεζε ηεο κέζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο όισλ ησλ κνξίσλ ηνπ ζηεξενύ κε 

«θαηεύζπλζε» από ην ζεκείν επαθήο ηνπ ζηεξενύ πξνο ην ππόινηπν ζώκα. Σν 

παξαπάλσ θαηλόκελν, όπσο κπνξεί λα θαηαιάβεη θαλείο, είλαη ην θαηλόκελν 

ηεο δηάδνζεο ζεξκόηεηαο εληόο ελόο ζηεξενύ. Απηό πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε 

ζηε δηθή καο κειέηε είλαη λα πξνζνκνηώζνπκε ηε δηάδνζε ηεο ζεξκόηεηαο 

εληόο ελόο ζηεξενύ σο ηε δηάδνζε κηαο δηαηαξαρήο ζηνραζηηθήο θύζεο κέζα 

ζε έλα θξπζηαιιηθό πιέγκα ζαλ απηό πνπ είδακε πξηλ. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα δεκηνπξγήζνπκε ππνινγηζηηθά κηα κνλνδηάζηαηε 

επζύγξακκε αιπζίδα, πνπ παίδεη ηνλ ξόιν ελόο κνλνδηάζηαηνπ θξπζηαιιηθνύ 

πιέγκαηνο, θαη ζα κειεηήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηάδνζεο κηαο 

δηαηαξαρήο ζηνραζηηθήο θύζεο εληόο απηήο, πνπ ζηελ νπζία παίδεη θαη ηνλ 

ξόιν ηεο δηάδνζεο ηεο ζεξκόηεηαο. Η κειέηε απηή ζα γίλεη ηόζν γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά ζεκεία ηεο αιπζίδαο αιιειεπηδξνύλ γξακκηθά όζν 
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θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ αιιειεπηδξνύλ κε γξακκηθά. ε θάζε πεξίπησζε, 

αιιειεπίδξαζε έρνπκε κόλν κεηαμύ γεηηνληθώλ πιηθώλ ζεκείσλ. 

-Γηαθνξηθέο εμηζψζεηο θίλεζεο 

Οη δηαθνξηθέο εμηζώζεηο θίλεζεο θαη ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο γηα 

ηε γξακκηθή θαη ηε κε γξακκηθή πεξίπησζε θαίλνληαη παξαθάησ. ε θάζε 

πεξίπησζε ζεσξνύκε όηη όια ηα πιηθά ζεκεία πνπ ζπληζηνύλ ηελ αιπζίδα 

είλαη κνλαδηαίαο κάδαο. 

Γξακκηθή πεξίπησζε: 

 

Γπλακηθό:  V(x1,…,xn) =  
 

 

 
    k  

 + k 
 

 
    

   xi+1-xi)
2 
                        (6.36α) 

Γηαθνξηθέο εμηζώζεηο: 

              d
2
x1/dt

2
 = k (-2x1+x2) 

              d
2
xi/dt

2
  = k (xi+1-3xi+xi-1)    i=2,3,…,n-1 (6.36β) 

              d
2
xn/dt

2
 = k (-2xn+xn-1)  

Με γξακκηθή πεξίπησζε: 

 

Γπλακηθό: V(x1,…,xn) =   
 

 

 
    k  

  +
 

 
k  

 )
 
+ k 

 

 
    

   xi+1-xi)
2 

       (6.37α) 

Γηαθνξηθέο εμηζώζεηο: 

            d
2
x1/dt

2
 = k (-2x1+x2) – xi

3
 

            d
2
xi/dt

2
 = k (xi+1-3xi+xi-1) – xi

3
   i=2,3,…,n-1                           (6.37β)  

            d
2
xn/dt

2
 = k (-2xn+xn-1) – xi

3
  

 

όπνπ ζε θάζε πεξίπησζε n είλαη ν αξηζκόο ησλ ηαιαλησηώλ θαη k ε ζηαζεξά 

ησλ ειαηεξίσλ πνπ ελώλεη ηνπο ηαιαλησηέο κεηαμύ ηνπο, ηελ νπνία ζεσξνύκε 

ίζε γηα όινπο. 

-Σξνρηέο ζηνραζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζηόρνο καο είλαη ε κειέηε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο δηάδνζεο κηαο ζηνραζηηθήο δηαηαξαρήο δηακέζνπ ησλ 

δύν παξαπάλσ αιπζίδσλ ηαιαλησηώλ. Καη’ επέθηαζε ζέινπκε λα δνύκε πώο 

ζα ζπκπεξηθεξζεί ην κειεηώκελν ζύζηεκα αλ, ελώ είλαη αξρηθά αθίλεην, 

δηαηαξάμνπκε ζηνραζηηθά έλαλ εθ ησλ ηαιαλησηώλ ηνπ. Απηή ε κειέηε κπνξεί 

λα γίλεη κε ηα αθόινπζα δύν πξνγξάκκαηα, έλα γηα ηε γξακκηθή θαη έλα γηα ηε 

κε γξακκηθή πεξίπησζε αληίζηνηρα. 

Πξφγξακκα 6.15α, Πξφγξακκα 6.15β 
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Αλάιπζε: Σα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα παξάγνπλ κηα αιπζίδα από 1.000 

ηαιαλησηέο, ην πξώην γηα ηε γξακκηθή θαη ην δεύηεξν γηα ηε κε γξακκηθή 

πεξίπησζε. ε θάζε πεξίπησζε νη αξρηθέο ζπλζήθεο όισλ ησλ ηαιαλησηώλ 

έρνπλ νξηζηεί θαηά ηξόπν ηέηνην ώζηε όινη λα είλαη αξρηθά αθίλεηνη. Δπί ηνπ 

πξώηνπ ηαιαλησηή ηεο αιπζίδαο εθαξκόδεηαη κηα κηθξή δηαηαξαρή 

ζηνραζηηθήο θύζεο θαηά ηξόπν ηέηνην ώζηε λα ηνπ πξνθαιεί ηαιάλησζε 

δηεύζπλζεο ίδηαο κε ηε δηεύζπλζε πνπ νξίδεη ε αιπζίδα θαη ε νπνία δηαηεξείηαη 

θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Κάζε έλα εθ ησλ παξαπάλσ 

πξνγξακκάησλ παξάγεη ζην ηέινο ηξία αξρεία. Σα πξώηα δύν αθνξνύλ ηελ 

εμέιημε ηεο ηαιάλησζεο δύν εθ ησλ ηαιαλησηώλ ηεο αιπζίδαο (όπνηνπο 

επηιέμνπκε) σο πξνο ην ρξόλν θαη ην ηξίην αθνξά ην πώο κεηαβάιιεηαη ε 

ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο ην ρξόλν. Πξνθαλώο, αιιάδνληαο ηελ ηηκή 

ηνπ νξίζκαηνο ηεο srand παίξλνπκε θάζε θνξά θαη δηαθνξεηηθέο ηξνρηέο.  

 Σππηθά δηαγξάκκαηα πνπ πξνθύπηνπλ όζνλ αθνξά ηηο ηξνρηέο θάπνησλ  εθ 

ησλ ηαιαλησηώλ ηνπ κειεηώκελνπ ζπζηήκαηνο θαίλνληαη παξαθάησ. 
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ρήκα 6.24α:Γηαγξάκκαηα ζέζεσλ-Υξόλνπ θαη ελέξγεηαο ρξόλνπ. Γξακκηθό 

ζύζηεκα 
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ρήκα 6.24β:Γηαγξάκκαηα ζέζεσλ-Υξόλνπ θαη ελέξγεηαο-ρξόλνπ. Με 

Γξακκηθό ζύζηεκα 

 

Καη’ αξρήλ θαίλεηαη όηη δελ έρνπκε θάπνηα πνηνηηθή δηαθνξά σο πξνο ηηο 

επηιεγκέλεο ηξνρηέο πνπ πήξακε από ηε γξακκηθή θαη ηε κε γξακκηθή 

πεξίπησζε. Όζνλ αθνξά ηηο ηαιαληώζεηο ησλ πιηθώλ ζεκείσλ, βιέπνπκε όηη 

ζε θάζε πεξίπησζε ν πξώηνο εθ ησλ ηαιαλησηώλ, ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη θαη 

ε δηαηαξαρή, εθηειεί ηαιάλησζε κεηαβαιιόκελνπ πιάηνπο γύξσ από ηε ζέζε 

ηζνξξνπίαο ηνπ από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο κειέηεο, ελώ νη ηαιαλησηέο πνπ 

βξίζθνληαη δεμηά ηνπ πξώηνπ, αξρηθά παξνπζηάδνπλ κεδεληθό πιάηνο 

ηαιάλησζεο ην νπνίν γίλεηαη δηάθνξν ηνπ κεδελόο κεηά από θάπνην 

πεπεξαζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Απηά ηα απνηειέζκαηα δελ δείρλνπλ ηίπνηα 

πεξηζζόηεξν από ηε δηάδνζε ηεο δηαηαξαρήο δηακέζνπ ηεο αιπζίδαο. Σέινο, 

όζνλ αθνξά ζηελ ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηόζν γηα ηε γξακκηθή όζν θαη γηα 

ηε κε γξακκηθή πεξίπησζε, παξαηεξνύκε ζηαζεξή αύμεζή ηεο κε ην ρξόλν. 

Απηό ην απνηέιεζκα είλαη ινγηθό αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη παξέρνπκε 

ζπλερώο ελέξγεηα ζην ζύζηεκα κέζσ ηεο δηαηαξαρήο πνπ εθαξκόδνπκε ζηνλ 

πξώην ηαιαλησηή. (ηελ νπζία ε δηαηαξαρή πνπ παξέρνπκε παίδεη ην ξόιν ηεο 

ζεξκηθήο πεγήο). 

-ρέζε κεηαμχ ηεο ηαρχηεηαο δηάδνζεο ηεο δηαηαξαρήο θαη ηεο ζηαζεξάο 

ησλ ειαηεξίσλ 

  Όπσο είλαη γλσζηό, ε ζηαζεξά ησλ ειαηεξίσλ ηνπ κειεηώκελνπ ζπζηήκαηνο 

ηεο αιπζίδαο ηαιαλησηώλ εθθξάδεη-πεξηγξάθεη ην πόζν ηζρπξνί είλαη νη 

δεζκνί κεηαμύ ησλ ηαιαλησκέλσλ ζσκάησλ. θνπόο καο είλαη ε κειέηε ηεο 

ζρέζεο πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηεο ζηαζεξάο απηήο θαη ηεο ηαρύηεηαο δηάδνζεο 

ηεο δηαηαξαρήο εληόο ηεο αιπζίδαο. Η κειέηε απηή κπνξεί λα γίλεη κε ηα 

αθόινπζα δύν πξνγξάκκαηα γηα ηε γξακκηθή θαη ηε κε γξακκηθή πεξίπησζε 

αληίζηνηρα. 

Πρόγραμμα 6.16α Πρόγραμμα 6.16β 
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Ανάλυςη: Σε κάκε περίπτωςθ για δζκα διαφορετικζσ τιμζσ τθσ ςτακεράσ 

ελατθρίου παράγουμε 100 διαφορετικζσ τροχιζσ όςον αφορά το μελετϊμενο 

ςφςτθμα. Για κάκε διαφορετικι τροχιά υπολογίηουμε το χρονικό διάςτθμα t 

το οποίο απαιτείται για να φτάςει θ διαταραχι ςτον ταλαντωτι υπ’ αρικμόν 

n=500 και κακορίηουμε τθν ταχφτθτα διάδοςθσ ωσ τον λόγο n/t. Για κάκε μια 

εκατοντάδα τροχιϊν υπολογίηουμε τον μζςο όρο των παραπάνω ταχυτιτων 

και το προκφπτον αποτζλεςμα το κεωροφμε ωσ τθ ηθτοφμενθ ταχφτθτα 

διάδοςθσ για τθν αντίςτοιχθ τιμι k. Στο τζλοσ το κάκε πρόγραμμα παράγει 

δζκα ηεφγθ (ταχφτθτα διάδοςθσ, ςτακερά ελατθρίου). Σθμειϊνουμε ότι 

κριτιριο για το αν και κατά πόςο ζχει φτάςει ςε ζναν ταλαντωτι θ διαταραχι 

κεωροφμε το αν ο ταλαντωτισ αυτόσ ξεπεράςει ζνα ςυγκεκριμζνο όριο ωσ 

προσ το πλάτοσ ταλάντωςθσ και όχι το αν το πλάτοσ ταλάντωςθσ γίνει 

διάφορο του μθδενόσ.  

 

 Σα δηαγξάκκαηα ηα νπνία πξνθύπηνπλ από ηα άλσζελ πξνγξάκκαηα είλαη ηα 

αθόινπζα. 

 
ρήκα 6.25α:Γηάγξακκα Σαρύηεηαο δηάδνζεο δηαηαξαρήο-ηαζεξάο ειαηεξίσλ. 

Γξακκηθή πεξίπησζε  

 

  
ρήκα 6.25β:Γηάγξακκα Σαρύηεηαο δηάδνζεο δηαηαξαρήο-ηαζεξάο ειαηεξίσλ. Με 

Γξακκηθή πεξίπησζε  
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 Όπσο εύθνια γίλεηαη εκθαλέο ηόζν γηα ηε γξακκηθή όζν θαη γηα ηε κε 

γξακκηθή πεξίπησζε, ε ζρέζε κεηαμύ ζηαζεξάο ειαηεξίνπ θαη ηαρύηεηαο 

δηάδνζεο είλαη ζρεδόλ γξακκηθή. Σν απνηέιεζκα απηό δειώλεη όηη όζν πην 

ηζρπξνί είλαη νη δεζκνί κεηαμύ ησλ ηαιαλησηώλ, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε 

ηαρύηεηα δηάδνζεο ηεο δηαηαξαρήο δηακέζνπ ηεο αιπζίδαο πνπ ζρεκαηίδνπλ (ή 

δηαθνξεηηθά ηόζν πην γξήγνξα δηαδίδεηαη ε ζεξκόηεηα δηακέζνπ ηνπ ελ ιόγσ 

πιέγκαηνο). 

 

-ρέζε κεηαμχ ηεο ηαρχηεηαο δηάδνζεο ηεο δηαηαξαρήο θαη ηεο έληαζεο 

ηεο δηαηαξαρήο 

 θνπόο ηεο κειέηεο καο ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε ζρέζε κεηαμύ ηεο 

ηαρύηεηαο δηάδνζεο ηεο δηαηαξαρήο ζηνραζηηθήο θύζεο δηακέζνπ ηεο 

κειεηώκελεο αιπζίδαο ηαιαλησηώλ θαη ηεο έληαζεο απηήο ηεο δηαηαξαρήο 

(δειαδή ηεο δηαζπνξάο ηεο ζπλάξηεζεο Wiener). Η κειέηε απηή κπνξεί λα 

γίλεη κε ηα αθόινπζα δύν πξνγξάκκαηα γηα ηε γξακκηθή θαη κε γξακκηθή 

πεξίπησζε: 

Πρόγραμμα 6.17α, Πρόγραμμα 6.17β 

Αλάιπζε: Η ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ είλαη επαθξηβώο ίδηα κε απηή 

ησλ πξνγξακκάησλ 6.16, κε κόλε ηε δηαθνξά όηη αληί γηα δέθα δηαθνξεηηθέο 

ηηκέο σο πξνο ηε ζηαζεξά ειαηεξίνπ παίξλνπκε δέθα δηαθνξεηηθέο ηηκέο σο 

πξνο ηε δηαζπνξά ηεο ζπλάξηεζεο Wiener,δειαδή σο πξνο ηελ έληαζε ηεο 

δηαηαξαρήο. Δδώ ε ζηαζεξέο  ησλ ειαηεξίσλ έρνπλ ηηκή ίζε κε k=2. Σα 

δηαγξάκκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ην άλσζελ πξόγξακκα είλαη ηα αθόινπζα. 

 

 
ρήκα 6.25α:Γηάγξακκα Σαρύηεηαο δηάδνζεο δηαηαξαρήο - Έληαζεο δηαηαξαρήο. 

Γξακκηθή πεξίπησζε  
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ρήκα 6.25β:Γηάγξακκα Σαρύηεηαο δηάδνζεο δηαηαξαρήο - Έληαζεο δηαηαξαρήο. Με 

Γξακκηθή πεξίπησζε  

 

Μηα πξώηε καηηά καο ιέεη όηη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο 

ηεο δηαηαξαρήο ηείλεη λα πάξεη κηα ζηαζεξή ηηκή. Δπίζεο θαη γηα κεγαιύηεξεο 

δηαηαξαρέο δείρλεη όηη ην εύξνο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ 

έληαζε ηεο δηαηαξαρήο είλαη πνιύ κηθξόηεξν από ην εύξνο πνπ πξνέθπςε θαηά 

ηε κειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηαρύηεηαο δηαηαξαρήο θαη ζηαζεξάο ειαηεξίσλ 

παξά ην γεγνλόο όηη ην εύξνο κεηαβνιήο ηεο δηαηαξαρήο ζην νπνίν έγηλε ε 

κειέηε ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη κεγαιύηεξν από ην εύξνο κεηαβνιήο ηεο 

ζηαζεξάο ησλ ειαηεξίσλ ζην νπνίν θάλακε πξηλ ηε κειέηε. Σν απνηέιεζκα 

απηό, αλ θαη αξρηθά θαίλεηαη κάιινλ πεξίεξγν, κπνξεί εύθνια λα γίλεη 

θαηαλνεηό αλ ιάβνπκε ππ’ όςηλ ηελ παξαηήξεζε πνπ έγηλε πξηλ, όηη γηα λα 

ζεσξήζνπκε όηη ε δηαηαξαρή έρεη θηάζεη ζε θάπνηνλ ηαιαλησηή πξέπεη ην 

πιάηνο ηαιάλησζήο ηνπ λα μεπεξάζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή, δηάθνξε ηνπ 

κεδελόο. Δπίζεο είλαη γεγνλόο όηη αλ εθηειέζνπκε ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα 

αξθεηέο θνξέο κεηώλνληαο ηελ ηηκή σο πξνο ην πιάηνο ηαιάλησζεο ηελ νπνία 

ζεσξνύκε ζαλ θξηηήξην γηα ην όηη ε δηαηαξαρή έρεη θηάζεη ζε θάπνηνλ 

ηαιαλησηή, ζα δνύκε όηη, αθελόο κελ έρνπκε κηα γεληθή αύμεζε ηεο 

παξαηεξνύκελεο ηαρύηεηαο δηάδνζεο, αθεηέξνπ δε όηη ην εύξνο ησλ 

παξαηεξνύκελσλ ηηκώλ ηαρύηεηαο κεηώλεηαη. 

 Από όια ηα παξαπάλσ θαη από πεξεηαίξσ κειέηε πξνθύπηεη γηα ηελ γξακκηθή 

πεξίπησζε όηη ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηεο δηαηαξαρήο είλαη αλεμάξηεηε ηεο 

έληαζεο ηεο δηαηαξαρήο. Από θπζηθήο άπνςεο απηό είλαη κάιινλ ινγηθό αλ 

αλαινγηζηνύκε όηη από κηθξνζθνπηθήο άπνςεο ε δηάδνζεο ηεο ζεξκόηεηαο 

εληόο θάπνηνπ ζηεξενύ νθείιεηαη ζηνλ ίδην κεραληζκό πνπ επζύλεηαη θαη γηα 

ηε δηάδνζε ηνπ ήρνπ δηακέζνπ θάπνηνπ ζηεξενύ, δειαδή ηελ αιιειεπίδξαζε 

ησλ αηόκσλ πνπ ζπληζηνύλ ην ζηεξεό. Όκσο ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ελόο 

ερεηηθνύ θύκαηνο είλαη αλεμάξηεηε ηεο έληαζήο ηνπ (ηνπ πιάηνπο ηαιάλησζεο 

ην νπνίν σζεί ηα κόξηα από ηα νπνία δηέξρεηαη). Άξα ην ίδην ζα πξέπεη λα 
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Dispersion

0.906

0.908

0.910

0.912

0.914

0.916

Velocity
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ηζρύεη θαη γηα θάζε δηαηαξαρή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ ίδην κηθξνζθνπηθό 

κεραληζκό δηάδνζεο. Όζνλ αθνξά ηελ κε γξακκηθή πεξίπησζε ρξεηαδόκαζηε 

πεξηζζόηεξα ζηνηρεία γηα λα απνθαλζνύκε ζρεηηθά κε ην αλ θαη θαηά πόζν ε 

ηαρύηεηα παξνπζηάδεη κηθξή αύμεζε θαζώο απμάλνπκε ηελ δηαηαξαρή ή απιά 

ηείλεη θαη απηή ζε θάπνηα ζηαζεξή ηηκή.  

  Κιείλνληαο ην ζέκα ηεο κειέηεο ηεο ηαρύηεηο δηάδνζεο ηεο δηαηαξαρήο 

γεληθά, αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε όηη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζαλ 

θξηηήξην γηα ην αλ ζε θάπνηνλ ηαιαλησηή έρεη θηάζεη ε δηαηαξαρή 

ζεσξνύζακε ην αλ ζα ηαιαλησζεί κε πιάηνο δηάθνξν ηνπ κεδελόο, ηόηε ζα 

πξνέθππηαλ ζαθώο κεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο. Πάλησο απηό δελ καο ελδηαθέξεη 

ζηελ παξνύζα κειέηε, κηαο θαη απηό πνπ εμεηάδνπκε είλαη ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο. 

-Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο δηάδνζεο ηεο ελέξγεηαο κέζα ζηελ αιπζίδα 

ηαιαλησηψλ 

Θα θιείζνπκε ηε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο αιπζίδαο ζπδεπγκέλσλ 

ηαιαλησηώλ πξνζπαζώληαο λα απεηθνλίζνπκε γξαθηθά ηε δηάδνζε ηεο 

δηαηαξαρήο δηακέζνπ ηεο αιπζίδαο. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε ηα αθόινπζα δύν 

πξνγξάκκαηα γηα ηε γξακκηθή θαη ηε κε γξακκηθή πεξίπησζε αληίζηνηρα. 

Πρόγραμμα 6.18α, Πρόγραμμα 6.18β 

Αλάιπζε: ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο επηιύνπκε γηα κηα κόλν θνξά ηα δύν 

κειεηώκελα ζπζηήκαηα, δειαδή ππνινγίδνπκε κία κόλν ηξνρηά. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αξηζκεηηθήο επίιπζεο, αλά ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ρξνληθώλ 

βεκάησλ απνζεθεύνπκε ζε έλα αξρείν ηελ ελέξγεηα ηνπ θάζε ηαιαλησηή, 

δειαδή ζηελ νπζία κηα ηξηάδα αξηζκώλ (αξηζκόο ηαιαλησηή, ρξνληθή ζηηγκή, 

ελέξγεηα ηαιαλησηή). Έηζη ηειηθά πξνθύπηεη από θάζε πξόγξακκα έλα αξρείν 

γηα ην νπνίν καο δίλεη γηα ηζαπέρνπζεο ρξνληθέο ζηηγκέο ηελ ελέξγεηα θάζε 

ηαιαλησηή. Ωο ελέξγεηα ελόο κεκνλσκέλνπ ηαιαλησηή ζεσξνύκε ην άζξνηζκα 

ηεο θηλεηηθήο ηνπ ελέξγεηαο θαη ηνπ κηζνύ ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο γεηηνληθνύο ηνπ ηαιαλησηέο. 

 Σα δηαγξάκκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ 

πξνγξακκάησλ γηα ηε γξακκηθή θαη ηε κε γξακκηθή πεξίπησζε είλαη ηα 

αθόινπζα: 
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ρήκα 6.26α: Γηάδνζε ελέξγεηαο. Γξακκηθή πεξίπησζε 

 

 
ρήκα 6.26β: Γηάδνζε ελέξγεηαο. Με Γξακκηθή πεξίπησζε 

 

 

Απηό πνπ καο δείρλνπλ ηα άλσζελ δηαγξάκκαηα δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζόηεξν 

από ηε ζηαδηαθή δηάδνζε ηεο δηαηαξαρήο από ηαιαλησηή ζε ηαιαλησηή. 
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