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Περίληψη 
 
Η Φασµατική Εντροπία είναι µια µέθοδος διάκρισης δυναµικών συστηµάτων σε 

ηµιπεριοδικές και χαοτικές τροχιές που βασίζεται στο φάσµα ισχύος τους. Το φάσµα είναι 
γραµµικό για τις ηµιπεριοδικές τροχιές, και συνεχές για τις χαοτικές.  
Ορίζεται η φασµατική εντροπία S(T) ως ένα µέγεθος που σχετίζεται µε την κατανοµή των 

συχνοτήτων στο φάσµα ισχύος. Για διακριτό φάσµα είναι σταθερό, ενώ για συνεχές είναι 
ανάλογο του µεγέθους του φάσµατος ~lnT, όπου Τ ο χρόνος ολοκλήρωσης. 
Εφαρµόζεται σε απλά διαταραγµένα δυναµικά συστήµατα και σε  πλανητικά συστήµατα 

 
 
Abstract 
 

Spectral Entropy is a method of distinguishing regular and irregular trajectories, based on 
their frequency spectrum. The regular spectrum is discrete, and there is strong evidence that 
the irregular spectrum is continuous.  

We define spectral entropy S(T), a natural measure of the distribution of frequency 
components of a spectrum. S is constant for discrete spectrum, and for continuous spectrum is 
proportional to ~lnT, where T the time of integration. 

We apply the method to simple non linear dynamical systems and planetary systems 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

1. Χάος και προϋποθέσεις 

1.1 Εισαγωγή  
 
Τα συντηρητικά Χαµιλτονιανά συστήµατα πεπερασµένου αριθµού βαθµών 

ελευθερίας, παρουσιάζουν δυο σηµαντικούς τύπους περατωµένης κλασικής κίνησης, 
την κανονική και την χαοτική. Οι δυο αυτοί τύποι µπορούν να διακριθούν από την 
µορφή της τροχιάς στον φασικό χώρο ή από την δοµή του φάσµατος συχνοτήτων της 
κίνησης. Μια κανονική τροχιά ενός συστήµατος Ν-βαθµών ελευθερίας κινείται πάνω 
σε ένα Ν-διαστατό τόρο µέσα σε ένα 2Ν-διάστατο φασικό χώρο, και η κίνησή έχει 
διακριτό φάσµα συχνοτήτων. Όλες οι τροχιές των ολοκληρώσιµων συστηµάτων είναι 
κανονικές, και αυτό περιλαµβάνει όλα τα γραµµικά συστήµατα, διαχωρίσιµα ή ενός 
βαθµού ελευθερίας. Μια χαοτική τροχιά συνήθως κινείται σε µια περιοχή του 
φασικού χώρου, διάστασης µεγαλύτερης από το Ν, και τυπικά σε ένα σηµαντικό 
κλάσµα ενός ενεργειακού κελύφους διάστασης 2Ν-1. Το φάσµα συχνοτήτων της δεν 
είναι διακριτό. Οι χαοτικές τροχιές είναι ισχυρά ασταθείς και όχι τόσο καλά 
κατανοητές και προβλέψιµες όσο οι κανονικές. 
Επειδή οι κινήσεις είναι τόσο διαφορετικές στις κανονικές και τις χαοτικές 

περιοχές, θα θέλαµε να µάθουµε την ισχύ της κάθε µιας για ένα πλήθος από 
εφαρµογές όπως για παράδειγµα την κίνηση των αστέρων σε ένα γαλαξία ή την 
κίνηση των σωµατιδίων σε επιταχυντές.  
Οι προβλέψεις των κλασικών Χαµιλτονιανών µοντέλων που προέρχονται από 

πραγµατικά, φυσικά συστήµατα, δεν είναι ποτέ ακριβείς. Υπάρχει ένας µέγιστος 
χαρακτηριστικός χρόνος ΤΜ όπου µετά το πέρας του, η πρόβλεψη του µοντέλου παύει 
να είναι έγκυρη.  
Αυστηρά, η διάκριση ανάµεσα στις κανονικές και τις χαοτικές κινήσεις, γίνεται 

πάνω σε άπειρα χρονικά διαστήµατα. Μια κανονική τροχιά παραµένει πάντα πάνω 
σε έναν Ν-διαστατό τόρο. Φυσικά στην πράξη δεν είναι δυνατόν να ολοκληρώσουµε 
αριθµητικά πάνω σε άπειρα χρονικά διαστήµατα, αλλά δεν είναι ούτε αναγκαίο, αν 
λάβουµε υπόψη µας ότι µετά το πέρας του µέγιστου χρόνου ΤΜ, δεν έχουν νόηµα οι 
παραπέρα υπολογισµοί. Σε πεπερασµένα χρονικά διαστήµατα, µε επαρκή χρονική 
διάρκεια όµως, οι περισσότερες περατωµένες τροχιές είναι κανονικές ή χαοτικές, µε 
σχετικά πολύ µικρό αριθµό ενδιάµεσων ακαθόριστων καταστάσεων. 
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1.2 Απεικονίσεις 
 
Θεωρούµε απεικονίσεις τις µορφής: 

! 

xk+1 = f (xk ), (1.1)  

όπου 

! 

xk "  R
n
, f : R

n
#R

n
. Η απεικόνιση είναι αντιστρέψιµη αν κάθε σηµείο x έχει 

µοναδική προεικόνα f -1(x). Η αριθµήσιµη ακολουθία 
..., x-k, ..., x-1, x0, x1, ..., xk, ... 

ονοµάζεται τροχιά  του x0 κάτω από την f. Αν η απεικόνιση είναι µη αντιστρέψιµη, η 
τροχιά του x0 είναι η ακολουθία 

x0, x1, ..., xk, ... 
Το σηµείο x0 για το οποίο ισχύει x0 = f(x0) ονοµάζεται σταθερό σηµείο της f. Το 
σηµείο x0 για το οποίο ισχύει xk = f k(x0) όπου f o f o... o f o f,  δηλαδή η σύνθεση της f 
k-φορές, ονοµάζεται περιοδικό σηµείο περιόδου k και η τροχιά του k-περιοδική 
τροχιά της f. Τα k περιοδικά σηµεία της f είναι σταθερά σηµεία της f k απ' ότι 
µπορούµε να παρατηρήσουµε. 

 

1.3 Χάος 
 
Το χάος µπορεί να περιγραφεί σαν την ευαισθησία σε πολύ µικρές µεταβολές 

της αρχικής κατάστασης όπου δεν υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης µετά από 
κάποιο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα .  

 

1.3.1 Ιδιότητες του Χάους 
 
H απεικόνιση  f  είναι χαοτική στο συµπαγές αναλλοίωτο σύνολο S αν 
 
 Έχει ένα πυκνό σύνολο περιοδικών σηµείων 
 Είναι τοπολογικά µεταβατική 
 Έχει ευαίσθητη εξάρτηση από τις αρχικές συνθήκες 

 
Οι τρεις παραπάνω ιδιότητες δεν είναι ανεξάρτητες. Αν ισχύουν οι δύο πρώτες, 
αποδεικνύεται η τρίτη.  

 
Πυκνό σύνολο περιοδικών σηµείων: Τα περιοδικά σηµεία είναι όλα ασταθή και 
ενεργούν ως απωθητικά σηµεία. 
Τοπολογική µεταβατικότητα: Σχετίζεται µε την εργοδικότητα της απεικόνισης. 
Ευαίσθητη εξάρτηση από τις αρχικές συνθήκες: Συνεπάγεται τη µη 
δυνατότητα πρόβλεψης παρά µόνο για πεπερασµένα χρονικά διαστήµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

2. ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
Η φασµατική ανάλυση αποτελεί µια από τις βασικότερες µεθόδους µελέτης των 

τροχιών που προκύπτουν από Χαµιλτονιανά ή άλλα δυναµικά συστήµατα. Η 
πρακτικότητα των Διακριτών Μετασχηµατισµών Fourier καθώς και η µεγάλη 
ταχύτητα υπολογισµού τους µε τον Fast Fourier Transform (FFT) καθιστά αυτήν την 
µέθοδο αρκετά εύχρηστη.  

2.1 Μετασχηµατισµοί Fourier 
 
Ο µετασχηµατισµός Fourier είναι ένα διεισδυτικό εργαλείο που βρίσκει εφαρµογές 
σε πολλά πεδία των επιστηµών σαν ένα µαθηµατικό αλλά και φυσικό εργαλείο µε 
σκοπό την µετατροπή ενός προβλήµατος σε ένα πιο εύκολα επιλύσιµο. Δεν είναι απλά 
µια µαθηµατική απεικόνιση, αφού ο µετασχηµατισµός µιας συνάρτησης µπορεί να 
αποδώσει µια άλλη συνάρτηση µε φυσική σηµασία.  
Ο µετασχηµατισµός Fourier, ευθύς και αντίστροφος, µιας χρονοεξαρτώµενης 
ποσότητας f(t), ορίζεται από τις ακόλουθες σχέσεις: 

 

! 

F(") = f(t) e
-i"t

#$

$

% dt (2.1&)  

 

! 

f (t) =
1

2"
F(#) e

i#t

$%

%

& d# (2.1')
 

 
όπου i η φανταστική µονάδα (i2 = −1), το e είναι η βάση των φυσικών 

λογαρίθµων και ω=2πν η γωνιακή συχνότητα. Η f(t) µπορεί να είναι πραγµατική ή 
µιγαδική ενώ η F(ω) είναι γενικά µιγαδική.  
Το φάσµα ισχύος ορίζεται από την σχέση P(ω)=|F(ω)|2 και εκφράζει την 

συνεισφορά της συγκριµένης συχνότητας στην συνάρτηση. Αν η f(t) είναι 
πραγµατική, τότε ισχύει F(-ω)= F(ω)*  και P(ω)= P(-ω). 
Αν τις παραπάνω σχέσεις τις ορίσουµε στο διάστηµα (-Τ,Τ) αντί για άπειρο, 

θεωρήσουµε δηλαδή ότι για τιµές έξω από το διάστηµα (-Τ,Τ) η f(t)=0, τότε το Ρ(ω) 
ονοµάζεται φασµατική πυκνότητα ισχύος (Power Spectrum Density) της f(t) στο 
παραπάνω διάστηµα. 
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2.2 Ορισµός Διακριτών Μετασχηµατισµών Fourier 
 
Οι διακριτοί µετασχηµατισµοί Fourier (Discrete Fourier Transforms, DFT), είναι 

µετασχηµατισµοί Fourier που βρίσκουν εφαρµογές στην επεξεργασία σηµάτων, στην 
ανάλυση των συχνοτήτων που περιέχονται σε ένα δείγµα σήµατος, στην επίλυση 
µερικών διαφορικών εξισώσεων και σε µια πληθώρα από άλλους τοµείς. Οι DFT 
µπορούν να υπολογιστούν µε µεγάλη ακρίβεια στην πράξη χρησιµοποιώντας τον 
αλγόριθµο Fast Fourier Transform (FFT). 
Η ακολουθία Ν µιγαδικών αριθµών h0, ..., hN−1 µετασχηµατίζεται σε µια ακολουθία 
Ν µιγαδικών αριθµών  H0, ..., HN−1 σύµφωνα µε τον τύπο: 

 
 
 
 
 

 
Οι αντίστροφοι µετασχηµατισµοί Fourier (IDFT, inverse discrete Fourier 

transform) δίδονται σύµφωνα µε τον τύπο: 
 
 

 
 
 
 

 
Κατ' αντιστοιχία µε την σχέση (2.1α), τα Hk αντιστοιχούν σε τιµές της F(ω) για 
συχνότητα ω(k)= 2kπ/T. 
Να σηµειωθεί ότι οι παράγοντες κανονικοποίησης που πολλαπλασιάζουν τους DFT 
και τους IDFT (1 και 1/Ν αντίστοιχα)  καθώς και οι εκθέτες του e αποτελούν πρότυπα 
και διαφέρουν ανάλογα µε το πως χρησιµοποιούνται. Οι µόνες απαιτήσεις αυτών των 
συµβάσεων είναι ότι οι DFT και οι IDFT να έχουν αντίθετους εκθέτες και το γινόµενο 
των παραγόντων κανονικοποίησης να είναι 1/Ν. Μια κανονικοποίηση της µορφής 1/ 
√Ν τόσο για τους DFT όσο και για τους IDFT καθιστά τους µετασχηµατισµούς 
µοναδιαίους, όπου και αποκτούν µερικά θεωρητικά πλεονεκτήµατα. 

 

2.2.1 Μετασχηµατισµοί Fourier κατά διακριτό χρόνο 
 
Όταν οι DFT χρησιµοποιούνται για την φασµατική ανάλυση, η ακολουθία {hn} 

συνήθως αντιπροσωπεύει ένα πεπερασµένο σύνολο, από ένα οµοιόµορφα χρονικά 
χωρισµένο δείγµα, από κάποιο σήµα h(t) όπου το t αντιπροσωπεύει τον χρόνο. Η 
µετατροπή από συνεχές φάσµα σε δείγµα διακριτών χρόνων αλλάζει τον 

! 

H
k

= h
n

n= 0

N"1

# e
"
i2$

N
kn

! 

k = 0,1,...,N "1 (2.2#)

! 

h
n

=
1

N
H

k

k= 0

N"1

# e

i2$

N
kn

! 

n = 0,1,...,N "1 (2.2#)
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µετασχηµατισµό Fourier του h(t) σε έναν µετασχηµατισµό κατά διακριτό χρόνο 
(discrete time Fourier transform, DTFT), και η δειγµατοληψία λαµβάνεται υπό 
σταθερό χρόνο Δt. 

 
Σχήµα 2.2-1 

Δειγµατοληψία συνάρτησης 
 

Mε αυτό το δεδοµένο µπορούµε να γράψουµε το hk συναρτήσει του Δt, σαν 
hk=h(kΔt) όπου k=0,1,2…,N-1.  
Από τον ορισµό µπορούµε να συµπεράνουµε πως αν η ακολουθία {hn} ανήκει στο 

σύνολο των πραγµατικών αριθµών τότε ισχύει Hk=HN-k που σηµαίνει ότι ο DFT είναι 
συµµετρικός γύρω από την συχνότητα 

! 

"
N / 2

=
2#

2$t
(2.3)  

που καλείται κρίσιµη συχνότητα Nyquist και αποτελεί την µέγιστη δυνατή 
συχνότητα που ορίζεται ο DFT.  

 

2.3 Ιδιότητες 
 
Οι DFT είναι ένας αντιστρεπτός γραµµικός µετασχηµατισµός F : CN → CN όπου το 

C υποδηλώνει το σύνολο των µιγαδικών αριθµών. Για κάθε Ν>0, υπάρχει ένα Ν-
διαστατό µιγαδικό διάνυσµα που έχει έναν DFT και έναν IDFT, όπου κι αυτοί µε την 
σειρά τους είναι Ν-διαστατά µιγαδικά διανύσµατα. 

 2.3.1 Ορθογωνιότητα 

Οι εκθέτες 

! 

e

i2"

N
kn

 σχηµατίζουν µια ορθογώνια βάση στο σύνολο των N-
διαστατών µιγαδικών διανυσµάτων : 
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! 

(e

i2"

N
kn

)(e
#
i2"

N
k'n

)
n= 0

N#1

$ = N%
kk '    όπου δkk’ το δέλτα του Kronecker.  (2.4) 

Η συνθήκη ορθογωνιότητας µπορεί να χρησιµεύσει στο να αποκοµίσουµε των τύπο 
των IDFT από τον ορισµό των DFT.  

 

 2.3.2 Περιοδικότητα 
 
Εάν η έκφραση που ορίζει τους DFT ισχύει για όλους τους ακέραιους k αντί του 

k=0,1,....N-1, τότε η άπειρη ακολουθία είναι περιοδική επέκταση των DFT, περιόδου 
Ν. 
Η περιοδικότητα µπορεί να παρασταθεί άµεσα από τον ορισµό : 
 

! 

H
k+N = h

n
e
"
i2#

N
(k+N )n

n= 0

N"1

$ = h
n
e
"
i2#

N
kn

n= 0

N"1

$ e
" i2#n

= H
k

(2.5)  

 
όπου χρησιµοποιήθηκε το e−2πi = 1. Με τον ίδιο τρόπο µπορούµε να δείξουµε ότι 
και οι IDFT οδηγούν σε µια περιοδική επέκταση. 

 

 2.3.3 Το θεώρηµα Plancherel και το θεώρηµα του Parseval 
 
Εάν οι Xk και Yk είναι οι µετασχηµατισµοί των xn και yn αντίστοιχα, τότε σύµφωνα 

µε το θεώρηµα Plancherel ισχύει 
 

! 

xn yn
*

n= 0

N"1

# =
1

N
XkYk

*

k= 0

N"1

# (2.6) 

 
όπου ο αστερίσκος υποδηλώνει τον µιγαδικό συζυγή. Το θεώρηµα Parseval είναι µια 
ειδική περίπτωση του παραπάνω θεωρήµατος και δηλώνει ότι: 

 

! 

| x
n
|
2

n= 0

N"1

# =
1

N
| X

k
|
2

k= 0

N"1

# (2.7) 
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2.4  Fast Fourier Transforms 
 

Αν 

! 

W " e

2#

N
i

 τότε ο µετασχηµατισµός µπορεί να γραφεί: 

! 

H
n
" W

nk
h
k

k= 0

N#1

$ (2.8)  

Το στοιχείο hk πολλαπλασιάζεται µε ένα πίνακα όπου το στην θέση (n,k) υπάρχει η 
σταθερά W στην (n⋅k) δύναµη. Ο πολλαπλασιασµός αυτός παράγει το στοιχείο Hn. 

Εντέλει όµως, αυτοί οι υπολογισµοί απαιτούν Ν2 πολύπλοκους µιγαδικούς 
πολλαπλασιασµούς, συνοδευόµενοι κι από ένα µικρότερο αριθµό πράξεων για τον 
υπολογισµό των δυνάµεων του W. Άρα για τον υπολογισµό των Διακριτών 
µετασχηµατισµών Fourier χρειάζεται N2 ανακυκλώσεις πράξεων, αλλά µε την 
βοήθεια των FFT (Fast Fourier Transforms) ο αριθµός των πράξεων µπορεί να 
µειωθεί σε Nlog2N ανακυκλώσεις. Η διαφορά στον υπολογιστικό χρόνο είναι 
τεράστια. Αρκεί να φανταστούµε ότι για N=106 και ένα microsecond τον 
υπολογιστικό χρόνο που απαιτείται για έναν κύκλο, ο συµβατικός τρόπος χρειάζεται 
πάνω από µια βδοµάδα για τον υπολογισµό, ενώ οι FFT χρειάζονται µόνον 30 
δευτερόλεπτα. 
Γενικά οι FFT στηρίζονται στην παραγοντοποίηση του Ν. Για παράδειγµα, 

µπορούµε να γράψουµε τον αντίστροφο µετασχηµατισµό σαν άθροισµα άρτιων και 
περιττών αριθµών: 

! 

Fk = f j
j= 0

N"1

# e

i2$jk

N

= f
2 j

j= 0

N / 2"1

# e

i2$ (2 j )k

N + f
2 j+1

j= 0

N / 2"1

# e

i2$ (2 j+1)k

N (2.9)

= f
2 j

j= 0

N / 2"1

# e

i2$jk

(N / 2) +W
k

f
2 j+1

j= 0

N / 2"1

# e

i2$jk

(N / 2)

= Fk
e

+W
k
Fk

o

 

Στην τελευταία σειρά το W είναι η µιγαδική σταθερά που αναφέρθηκε στην αρχή 
του κεφαλαίου, το

! 

F
k

e  υποδηλώνει την το kοστο στοιχείο των µετασχηµατισµών µήκους 
Ν/2, που προκύπτει από τα  άρτια στοιχεία των αρχικών fj. Και αντίστοιχα προκύπτει 
και το 

! 

F
k

o για τα περιττά. Το k φυσικά συνεχίζει να είναι ένας ακέραιος ανάµεσα στο 

0 και στο Ν κι όχι µόνο στο Ν/2. Παρ' όλα αυτά, τα 

! 

F
k

e  και 

! 

F
k

o είναι περιοδικοί  στο k 
µε περίοδο Ν/2. Είναι δηλαδή ίσοι για k=n0 και k=n0+N/2, όπου n0 ακέραιος 
ανάµεσα στο 0 και το N/2-1, πράγµα που σηµαίνει ότι ήδη µειώσαµε τον αριθµό των 
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πράξεων που απαιτούνται για τον υπολογισµό. Στη συνέχεια µπορούµε να χωρίσουµε 
το 

! 

F
k

e  σε άρτια-άρτια και άρτια-περιττά, 

! 

F
k

ee  και 

! 

F
k

eo  που θα κινούνται στο διάστηµα 
[0, Ν/4]. Αυτή η διαδικασία µπορεί να εφαρµοστεί αναδροµικά και σε συνδυασµό µε 
κάποιες προγραµµατιστικές διευκολύνσεις πάνω στην περιοδικότητα των στοιχείων, 
µπορεί να µειώσει το χρόνο που απαιτείται σε Nlog2N ανακυκλώσεις πράξεων. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι η ευκολότερη υπολογιστικά περίπτωση, είναι αυτή που ο αρχικός 
αριθµός των σηµείων Ν, είναι ακέραια δύναµη του 2. 
 

2.5 Φάσµα Ισχύος Διακριτών Μετασχηµατισµών 
 
Γενικά οι Hk µετασχηµατισµοί Fourier είναι µιγαδικοί αριθµοί που µπορούν να 

γράφούν ως Hk= Uk+iVk. Το φάσµα ισχύος είναι το τετράγωνο του µέτρου αυτού του 
µιγαδικού, P(fk) = Uk

2+Vk
2  και όπως ειπώθηκε και στην ενότητα 2.2, αν {hk} ανήκει 

στους πραγµατικούς, τότε Hk=HN-k άρα και το φάσµα ισχύος είναι συµµετρικό P(fk)= 
P(fΝ-k) µε άξονα συµµετρίας το k=N/2.  

Σχήµα 2.5-1 
Περιοδόγραµµα 

 
 

Στον υπολογισµό του φάσµατος µε διακριτούς µετασχηµατισµούς Fourier θα 
πρέπει να λάβουµε υπόψη µας δυο παράγοντες που το “αλλοιώνουν”, τα φαινόµενα 
“aliasing” και “leakage”.  
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2.5.1 Aliasing 
 
Το φαινόµενο aliasing σχετίζεται µε παραµορφώσεις που προκύπτουν λόγω της 
διακριτής δειγµατοληψίας και η ποιότητά του  εξαρτάται από το πόσο καλά ο 
διακριτός µετασχηµατισµός θα προσεγγίσει τον συνεχή . Εµφανίζεται σαν µια 
επικάλυψη στο φάσµα και µπορεί να αποφευχθεί µε κατάλληλη συχνότητα 
δειγµατοληψίας. Θα πρέπει να ισχύει fs > 2fb όπου fs η συχνότητα δειγµατοληψίας 
και fb η µέγιστη συχνότητα που υπάρχει στο σήµα. Πρέπει δηλαδή η συχνότητα 
δειγµατοληψίας να είναι τουλάχιστον διπλάσια από τη µέγιστή συχνότητα του 
σήµατος (κριτήριο Nyquist). 

  
Σχήµα 2.5-2 

Δυο διαφορετικά ηµιτονοειδή που ικανοποιούν όλα τα σηµεία της δειγµατοληψίας 

2.5.2 Leakage 
 
Η µετατροπή µιας µακροχρόνιας, ακόµα και άπειρης, ακολουθίας σε µέγεθος όπου 

µπορούµε να το χειριστούµε αποκαλύπτει µια παραµόρφωση όπου κάθε φασµατική 
γραµµή συνοδεύεται από ένα σύνολο µικρότερων φασµατικών γραµµών (sidelobes) 
στην γειτονία της. 
Για µετασχηµατισµούς σε πεπερασµένο χρονικό διάστηµα, µπορούµε να 
θεωρήσουµε ότι πολλαπλασιάζουµε την συνάρτηση µας µε τον τετραγωνικό παλµό 
g(t): 

! 

g(t) =
1

0

" 
# 
$ 

t % T /2

t & T /2
(2.10)  

 
Όπου στον µετασχηµατισµός της συµβαίνει 

! 

f (t) g(t) e
-i2"vt

#$

$

% dt = (2.11)

F(v - v') G(v - v ') 
#$

$

% dv ' = F(v) *  G(v)  

 
µε τον αστερίσκο να υποδηλώνει συζυγή µιγαδικό* και το G(ν) = T sin(πνΤ)/ πνΤ, 
που προσεγγίζει την συνάρτηση-δ. Στον τοµέα των συχνοτήτων το πλάτος της G(ν) 
είναι 2Δν=2/Τ. Ένας όρος στην f(t) της µορφής Exp(2πν0t) της συχνότητας ν0 
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µετασχηµατίζεται σε σταθερά G(ν-ν0) φορές µε κέντρο το ν=ν0. Όταν δυο στοιχεία ν1 
και ν2 είναι πιο κοντά από 2Δν είναι δύσκολο να τα ξεχωρίσουµε στο φάσµα αφού οι 
G-συναρτήσεις τους επικαλύπτονται. Γενικά όσο µεγαλύτερος είναι ο χρόνος Τ, τόσο 
µικρότερο είναι το Δν, και µπορούµε να λάβουµε περισσότερη πληροφορία στο 
φάσµα Fourier και να καταστεί δυνατό να ξεχωρίζει το φάσµα. Η συνάρτηση G(ν) 
δηµιουργεί sidelobes πράγµα που δυσχεραίνει την ακρίβεια των υπολογισµών από το 
φάσµα... 

 
 

 
Σχήµα 2.5-3 

Παράδειγµα leakage και aliasing 
 

2.5.3 Φίλτρο Hanning (ή Φίλτρο Hann) 

 

Οι παράπλευρες φασµατικές γραµµές που συνοδεύουν κάθε φασµατική γραµµή 
έχουν µεγάλες τιµές γιατί η συνάρτηση g(t) ξεκινάει και κόβεται απότοµα στον χρόνο. 
Το φίλτρο Hann εξοµαλύνει αυτήν την αποκοπή που έχει σαν αποτέλεσµα να µειώνει 
τις παράπλευρες φασµατικές τιµές σε τιµές που µπορεί να αγνοήσουµε. Η συνάρτηση 
g(t) αντικαθίσταται από: 

 

! 

g(t)h(t) = g(t)cos
2
("t /T) = g(t)cos

2
("#$t) (2.12)  

 
που η h(t) µετασχηµατίζεται σε 
 

! 

H(") =
1

2
#(" ) +

1

4
#(" $%") + #(" + %")( ) (2.13)  
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και ο µετασχηµατισµός της g(t)h(t) είναι 
 

! 

K(") =G(" ) *H(")

=
1

2
T
sin(#"T)

#"T
+
1

4
T
sin(# (" $%" )T)

# (" $%" )T
+ T

sin(# (" + %" )T)

# (" + %" )T

& 

' 
( 

) 

* 
+ (2.14)  

 
 
Το µέγεθος των παράπλευρων φασµατικών γραµµών µειώνεται δραστικά µε την 
εφαρµογή αυτού του φίλτρου.  

 
 
 

  
    (α)         (β)   

Σχήµα 2.5-4 

 

(α) Η συνάρτηση |G(ν-ν0)| της σχέσης (2.11). Το µέγεθος και ο αριθµός των παράπλευρων 
φασµατικών γραµµών (sidelobes) προκαλούν σοβαρές δυσκολίες στους αριθµητικούς υπολογισµούς 

που έχουν σαν βάση το Φάσµα Ισχύος 
(β) Η συνάρτηση |Κ(ν-ν0)| της σχέσης (2.14). Η µείωση των sidelobes σε σχέση µε το σχήµα (α) 

είναι εµφανής. 
 
 

2.6 Μερικά Φάσµατα Ισχύος Τροχιών 
Oι φασµατικές γραµµές στις ηµιπεριοδικές τροχιές είναι σε θέσεις που αποτελούν 
γραµµικούς συνδυασµούς δυο ή περισσότερων θεµελιωδών συχνοτήτων. Γενικά 
εµφανίζονται λίγες φασµατικές γραµµές και γι’ αυτό τα φάσµατα χαρακτηρίζονται 
διακριτά.  
Στις χαοτικές τροχιές τα φάσµατα είναι ένα πυκνό και ακανόνιστο σύνολο 
φασµατικών γραµµών, λόγω της "τυχαίας" χρονικής εξέλιξης της τροχιάς, και γι’ αυτό 
και χαρακτηρίζονται συνεχή. 
Παρατίθενται µερικά φάσµατα ισχύος από µια ηµιπεριοδική και µια περιοδική 
τροχιά. 
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2.6.1 Φάσµα Ηµιπεριοδικής Τροχιάς 

 
 Σχήµα 2.6-1 

Χρονοσειρά και δείγµα από ηµιπεριοδική τροχιά.  
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Σχήµα 2.6-2 
Φάσµα Ισχύος από ηµιπεριοδική τροχιά. 

 
Σχήµα 2.6-3 

Φάσµα Ισχύος από ηµιπεριοδική τροχιά σε λογαριθµικό διάγραµµα. 
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2.6.2 Φάσµα Χαοτικής Τροχιάς 
 

1 
 

 
Σχήµα 2.6-4 

Χρονοσειρά και δείγµα από χαοτική τροχιά. 
 
 

                                                
1  Οι χρονοσειρές είναι λύσεις του συστήµατος   

{ x’(t)=y(t) , y’(t) = 0,2 Cos(t) + x(t) + x(t)3 }  
µε αρχικές συνθήκες 
y(0) = 0,  x(0) = 2,43 για την ηµιπεριοδική  
y(0) = 0,  x(0) = 0,50 για την χαοτική. 
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Σχήµα 2.6-5 

Φάσµα Ισχύος από χαοτική τροχιά. 
 

 

 
Σχήµα 2.6-6 

Φάσµα Ισχύος από χαοτική τροχιά σε λογαριθµικό διάγραµµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

3. Μερικές µεθόδοι διάκρισης µεταξύ κανονικής και χαοτικής 
συµπεριφοράς 
 
Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της χαοτικής κίνησης είναι η τεράστια ευαισθησία 

της εξέλιξης του συστήµατος στις µικρές αλλαγές στις αρχικές συνθήκες. Έχει 
παρατηρηθεί ότι γειτονικές τροχιές αποκλίνουν εκθετικά, ενώ οι κανονικές τροχιές 
αποµακρύνονται γραµµικά µε τον χρόνο.  

 

3.1 Ο Μέγιστος εκθέτης Liapunov 
 
Ο µέγιστος εκθέτης Liapunov (Liapunov Characteristic Exponent or 

Indicator-LCE) ενός δυναµικού συστήµατος είναι η ποσότητα που χαρακτηρίζει 
τον µέσο ρυθµό εκθετικής αποµάκρυνσης, µεταξύ τροχιών που η αρχική τους 
απόστασή είναι απειροελάχιστη. 
Ο µέγιστος εκθέτης Liapunov µπορεί να οριστεί: 
 

! 

LCE = lim
t"#

1

t
ln
$(t)

$0
(3.1)

 

 
όπου ξ(t) η απόκλιση σε χρόνο t, ενώ ξ0 είναι η αρχική απόκλιση. Για κανονικές 
τροχιές, αυτό το µέγεθος ισούται µε µηδέν, ενώ για χαοτικές τροχιές έχει ένα 
πεπερασµένο θετικό αριθµό. Αν όµως πάρουµε τον LCE για ένα περιορισµένο 
χρονικό διάστηµα Δt, τότε µπορεί να γραφεί σαν: 

 

! 

"
N

=
1

N

1

#t
ln
$
n+1

$
nn= 0

N

% (3.2)
 

 
επανακανονικοποιώντας όµως |ξ0|=1 και Δt=1 βρίσκουµε τον Liapunov 

Characteristic Number (LCN): 
 

! 

LCN = "
N

=
1

N
ln#

n+1

n= 0

N

$ (3.3)
 

 

όπου ισχύει 

! 

LCE = lim
N"#

LCN( ) . 
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Σχήµα 3.1 

 3.2 Φάσµατα αριθµών διαστολής και helicity angles 
 
Στην παραπάνω σχέση ονοµάζουµε την ποσότητα α=ln|ξn+1|, “αριθµό 
διαστολής” (stretching number).  Αν τους πάρουµε διαδοχικά, µπορούµε να 
κατασκευάσουµε ένα φάσµα από αριθµούς διαστολής. Μετά από Ν επαναλήψεις  
υπολογίζουµε τον αριθµό dN των αριθµών διαστολής που βρίσκονται στο διάστηµα  
(α, α+dα) και ορίζουµε την κανονικοποιηµένη αναλογία των τιµών α σε αυτό το 
διάστηµα: 

! 

S(") =
dN(")

Nd"
(3.4)  

 
ως συνάρτηση του α. Έχει δειχθεί ότι στις διδιάστατες απεικονίσεις, διατηρητικές ή 

µη, το φάσµα S(α) είναι ανεξάρτητο από τις αρχικές συνθήκες και την αρχική 
απόκλιση ξ0. Στις χαοτικές τροχιές το S(α) είναι αναλλοίωτο για οποιεσδήποτε 
αρχικές συνθήκες στην ίδια χαοτική περιοχή. Κάτι παρόµοιο συµβαίνει και µε τις 
τακτικές τροχιές, όπου το φάσµα είναι αναλλοίωτο για οποιεσδήποτε αρχικές 
συνθήκες πάνω στην ίδια αναλλοίωτη καµπύλη. Συµπεραίνουµε ότι τα φάσµατα στις 
διδιάστατες απεικονίσεις απεικονίζουν είτε διαφορετικές χαοτικές περιοχές, είτε 
διαφορετικές αναλλοίωτες καµπύλες. 
Άλλο ένα µέγεθος που µπορεί να µας δώσει πληροφορίες για το δυναµικό σύστηµα 
είναι η γωνία που σχηµατίζει το διάνυσµα της απόκλισης ξn µε κάποιον τυχαίο 
σταθερό άξονα (τον άξονα x για παράδειγµα). Την γωνία αυτή την συµβολίζουµε φ 
και την ονοµάζουµε “helicity angle”. Ορίζεται για κάθε επανάληψη της 
απεικόνισης (t=1) ή για κάθε βήµα ολοκλήρωσης (t=Δt) σε ένα συνεχές δυναµικό 
σύστηµα. 
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Oρίζουµε το φάσµα των helicity angles µε τρόπο ανάλογο των αριθµών διαστολής: 

! 

S(") =
dN(")

Nd"
(3.5) 

3.3 Γρήγορος δείκτης Liapunov (Fast Liapunov Indicator, FLI) 
 
Κατά τον υπολογισµό του LCN λαµβάνει χώρα και µια διαδικασία 
επανακανονικοποίησης σε δεδοµένα χρονικά διαστήµατα επάνω στα διανύσµατα 
απόκλισης τα οποία εξελίσσονται µε την ροή. Αυτή η διαδικασία εφαρµόζεται για να 
αποφευχθεί υπερχείλιση (overflow) στα µήκη των διανυσµάτων απόκλισης για την 
περίπτωση των χαοτικών τροχιών. 
Ο απαραίτητος χρόνος για να επιτευχθεί µια τιµή, είτε µήκους κάποιου 
διανύσµατος είτε γωνίας µεταξύ δυο διανυσµάτων, λαµβάνεται ως δείκτης 
στοχαστικότητας. Ακολουθώντας αυτή τη γενική ιδέα ορίστηκαν και οι γρήγοροι 
δείκτες Lyapunov (FLI, Fast Lyapunov Indicators). 
Δεδοµένης µιας n-διάστατης βάσης Ξn(0)=(ξ1(0), ξ2(0), ..., ξn(0)) και αρχικών 
συνθηκών Pn(0)= (x1(0), x2(0), ..., xn(0)) για να έχουµε οµογενείς ποσότητες 
ορίζονται οι παρακάτω δείκτες ως συναρτήσεις του t (δεν γίνεται 
επανακανονικοποίηση κατά τον υπολογισµό των διανυσµάτων απόκλισης): 

! 

"
1
(t) =

1

#
1
(t)

n , 

! 

"2(t) =
1

# j (t)
j=1

n

$
, (3.6)

 

! 

"3(t) =
1

sup j # j (t)
n , 

! 

"4 (t) = log( #(t) )  

 
Οι τιµές των τριών πρώτων δεικτών µειώνονται πολύ γρήγορα για τις χαοτικές 
τροχιές σε σχέση µε τις κανονικές, ενώ ο τέταρτος αυξάνει πολύ γρήγορα την τιµή του 
όταν πρόκειται για χαοτική τροχιά σε σχέση µε τις κανονικές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

4. Φασµατική Εντροπία 
 
Η εντροπία έκανε την πρώτη της εµφάνιση το 1803 στο έργο του Lazare Carnot, 
Fundamental Principles of Equilibrium and Movement, και το 1896 ο Ludwig 
Boltzmann της έδωσε σάρκα και οστά µε την περίφηµη σχέση S=kBlnΩ. Από τότε η 
εντροπία (πάντα µε ένα διαφορετικό επίθετο µπροστά) και µια λίγο παραλλαγµένη 
σχέση, έχει χρησιµοποιηθεί από πολλούς διαφορετικούς κλάδους των επιστηµών για 
την εξόρυξη πληροφορίας όσον αφορά την κατάσταση του συστήµατος. Σε αυτό το 
κεφάλαιο θα µελετήσουµε την φασµατική εντροπία και κατά πόσο είναι ένα µέγεθος 
που µπορεί να διακρίνει τις τροχιές. 

4.1 Η Εντροπία στην Στατιστική Φυσική, και η Πληροφοριακή Εντροπία  

4.1.1 Η Εντροπία στην Στατιστική Φυσική 
Η θερµοδυναµική εντροπία είναι ένα µέτρο που φανερώνει την ικανότητα ενός 
συστήµατος να παράγει έργο. Στη Στατιστική Φυσική η εντροπία σχετίζεται µε τον 
αριθµό των µικροκαταστάσεων του συστήµατος που δίνουν ως αποτέλεσµα την 
παρατηρούµενη µακροκατάσταση, και περιγράφεται από την σχέση 

S=kBlnΩ  (4.1α) 
όπου kB η σταθερά του Boltzmann 1.38066×10−23 JK−1 και Ω ο αριθµός των 

µικροκαταστάσεων που υπολογίζεται από την συνάρτηση πολλαπλότητας.  
Επίσης η σχέση (4.1α) µπορεί να µετασχηµατιστεί στην σχέση  

S=-kBΣPrlnPr  (4.1β) 
όπου Pr η πιθανότητα να συµβεί η µικροκατάσταση r. 
Η σχέση είναι ένα µεγάλο επίτευγµα της Στατιστικής Φυσικής, αφού καταφέρνει να 
συνδέσει την πιθανότητα µε ένα φυσικό µέγεθος. 

 

4.1.2 Η Πληροφοριακή Εντροπία 
Η πληροφοριακή εντροπία ή εντροπία Shannon είναι ένα µέτρο της αβεβαιότητας 
σχετιζόµενο µε µια τυχαία µεταβλητή. Η εντροπία ποσοτικοποιεί πληροφορία σε ένα 
κοµµάτι δεδοµένων. Για παράδειγµα, αν διαλέγουµε ASCII χαρακτήρες στην τύχη, η 
εντροπία είναι ακριβώς 7 bit/χαρακτήρα, αφού γνωρίζοντας τον προηγούµενο δεν 
µας βοηθάει να προβλέψουµε τον επόµενο. Αντίθετα, µια µεγάλη σειρά από 
επαναλαµβανόµενους χαρακτήρες έχει εντροπία 0, αφού ο κάθε χαρακτήρας είναι 
προβλέψιµος. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η πληροφοριακή εντροπία είναι ένα 
µέτρο του µέσου πληροφοριακού περιεχοµένου που λείπει από τον "παραλήπτη" όταν 
δεν γνωρίζει την τιµή µιας τυχαίας µεταβλητής. 
Η πληροφοριακή εντροπία µια διακριτής τυχαίας µεταβλητής Χ, που µπορεί να 
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πάρει τις πιθανές τιµές {x1...xn} είναι : 
 

Η(Χ) = Ε( Ι(Χ) ) = Σp(xi)log2(1/p(xi)) =  -Σp(xi)log2p(xi) 
 

όπου  
 

• Ι(Χ) είναι το πληροφοριακό περιεχόµενο του Χ, που και αυτό είναι µια τυχαία 
µεταβλητή, και το  

• p(xi)=Pr(X=xi) είναι η πυκνότητα πιθανότητας της τυχαίας µεταβλητής Χ. 

 

4.2 Η Φασµατική εντροπία 
 
Όπως είδαµε στο 2ο κεφάλαιο, το φάσµα των ηµιπεριοδικών τροχιών είναι 
γραµµικό, παρουσιάζει δηλαδή φασµατικές γραµµές µόνο σε ακέραιους συνδυασµούς 
των θεµελιωδών συχνοτήτων. Για τις χαοτικές έχει εκφραστεί η άποψη ότι το φάσµα 
πρέπει να είναι συνεχές λόγο της "τυχαίας" χρονικής εξέλιξης της τροχιάς. Γενικά 
είναι δύσκολο να διακριθεί αν ένα φάσµα είναι διακριτό ή συνεχές, και για µια τέτοια 
διάκριση προτάθηκε από τον Powell το µέγεθος της φασµατικής εντροπίας S, η οποία 
ορίζεται από τη σχέση: 

! 

S(T) = " P
k
lnP

k
, µ# T = N$t% (4.2&)

 

όπου 

 

! 

P
k

=
H

k

2

H
k

k= 0

N"1

# 2

(4.2$)
 

 
Για ένα διακριτό φάσµα η ποσότητα S(T) τείνει σε µια σταθερή τιµή καθώς αυξάνει 
το χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης (ή ο αριθµός των σηµείων Ν που την 
αντιπροσωπεύουν). Αντίθετα στην περίπτωση ενός συνεχούς φάσµατος η S(T) είναι 
ανάλογη του lnT. 
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4.2.1 Υπολογισµός Φασµατική Εντροπίας 
 
Μπορούµε να συνοψίσουµε την διαδικασία υπολογισµού της φασµατικής εντροπίας  
στα ακόλουθα βήµατα: 

 
o Σε συνεχή χρονοσειρά λαµβάνουµε υπό σταθερό χρονικό διάστηµα Δt το 
δείγµα, ενώ σε διακριτή µας αρκεί να γνωρίζουµε το χρονικό διάστηµα µεταξύ 
των σηµείων. 

o Εφαρµόζουµε τους διακριτούς µετασχηµατισµούς Fourier πάνω στο δείγµα 
και στη συνέχεια προκύπτει το φάσµα ισχύος. 

o Οι χρονοσειρές που µελετάµε είναι πραγµατικές άρα το φάσµα που προκύπτει 
είναι συµµετρικό γύρω από το σηµείο Ν/2, ισχύει δηλαδή Hk=HN-k 
(παράγραφος 2.4). Σε αυτήν την περίπτωση, πάλι λαµβάνουµε υπόψιν µας 
όλο το φάσµα, αν και το µισό φάσµα περιέχει όλη την πληροφορία.  

o Κανονικοποιούµε το φάσµα ισχύος έτσι ώστε ΣPk=1, δηλαδή θέτουµε 

! 

P
k

=
H

k

2

H
k

k= 0

N"1

# 2

(4.2$)
, 

έτσι ώστε να µπορούµε να συµπεριφερθούµε στο φάσµα σαν µία κατανοµή 
συχνοτήτων. 

o Υπολογίζουµε το µέγεθος της φασµατικής εντροπίας σύµφωνα µε τον τύπο  

S = -ΣPklnPk. (4.2α) 
όπου Pk το κανονικοποιηµένο στοιχείο του φάσµατος.  

 
Ο υπολογισµός του φάσµατος γίνεται µε τους Fast Fourier Transforms, οι οποίοι 
αποδίδουν αισθητά καλύτερα όταν τα προς µετασχηµατισµό στοιχεία αριθµούνται σε 
δυνάµεις του 2 (512, 1024 κ.ο.κ.). Οφείλουµε να πούµε πως πριν τον 
µετασχηµατισµό εφαρµόζουµε το φίλτρο του Hann, προς αποφυγή των προβληµάτων 
aliasing και leakage (βλ. παράγραφο 2.5) που δηµιουργούνται λόγο της 
διακριτικότητας της χρονοσειράς.  
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Βήµα 1ο : Δειγµατοληψία τροχιάς µε σταθερό βήµα 2π, για 212 σηµεία, µέχρι το 
 t= 2π *212 =8192π και εφαρµογή του Φίλτρου Hann. 

 
Σχήµα 4.2-1 

Μέρος από την δειγµατοληψία της τροχιάς και µεγέθυνση του. 
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Βήµα 2ο  : Υπολογισµός του Φάσµατος Ισχύος όπου για  λόγους συµµετρίας 
µπορούµε να κρατήσουµε µόνο το 1ο µισό κοµµάτι. 

 

 

 
 

Σχήµα 4.2-1 
Φάσµα Ισχύος. 
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Βήµα 3ο  :   Κανονικοποίηση  φάσµατος ισχύος, ούτως ώστε το άθροισµα των τιµών 
να είναι µονάδα.  

 

 
Σχήµα 4.2-3 

Αναπαράσταση κανονικοποιηµένου φάσµατος ισχύος σε κανονική και λογαριθµική κλίµακα. 
 

Βήµα 4ο : Υπολογισµός Εντροπίας σύµφωνα µε τον τύπο S = -ΣPklnPk.  

Για τα Ν=4096 βρίσκουµε S=1,6 στην περίπτωση της παραγράφου 2.5.1 µε την 
εφαρµογή του φίλτρου του Hann. 
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4.2.2 Εξέλιξη Φασµατικής Εντροπίας 
 
Για να µπορέσουµε να λάβουµε την "εξέλιξη" της φασµατικής εντροπίας µε τον 
χρόνο, εφαρµόζουµε την ανωτέρω διαδικασία για όλες τις δυνάµεις του 2 διαδοχικά 
λαµβάνοντας τα σηµεία υπό το ίδιο σταθερό χρονικό διάστηµα. Ξεκινάµε να 
υπολογίζουµε δηλαδή την φασµατική εντροπία για τα πρώτα 8 σηµεία, στη συνέχεια 
για τα πρώτα 16 συνεχίζοντας µέχρι την δύναµη της επιλογής µας. Όπως θα δούµε, 
µπορούµε να σχηµατίσουµε µια καλή εικόνα για την τροχιά αν συνεχίσουµε µέχρι τα 
4096(=212) σηµεία.  

 

 

 
Σχήµα 4.2-4 

Δειγµατοληψία χρονοσειράς για τον υπολογισµό της εξέλιξης της εντροπίας. Το βήµα είναι 
σταθερό 2π και κάθε φορά λαµβάνουµε τον διπλάσιο αριθµό σηµείων. Σε κάθε αριθµό σηµείων 

βρίσκουµε την φασµατική εντροπία. 
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Πριν προχωρήσουµε στην επεξεργασία των δεδοµένων, καλό είναι να 
επισηµάνουµε κάποια πράγµατα που θα διευκολύνουν την κατανόηση. 

 
• Σαν Δt λαµβάνουµε την τιµή 2π 
 
• Χρόνος και αριθµός σηµείων µπορούν πολύ εύκολα να υπολογιστούν από τη 
σχέση t =Ν Δt. Πχ για Δt= 2π και Ν=512 σηµεία, t=1024π. 

 
• Το φάσµα κανονικοποιείται σε όλο το εύρος του, ανεξαρτήτως συµµετρίας. 

 
• Συχνά κάνουµε λόγο για S(x)˙ το x αναφέρεται στον υπολογισµό της 
φασµατικής εντροπίας σε 2x σύνολο σηµείων και χρόνο t=Δt 2x. 

 
• Η εντροπία υπολογίζεται σύµφωνα µε τον τύπο (4.2α) και ο λογάριθµο έχει 
βάση το e. Για αλλαγή βάσης από e σε k, ισχύει:  

! 

Se = " pr ln pr# = " pr
logk pr

logk e
#

= "
1

logk e
pr logk pr =#

1

logk e
Sk (4.3)

 

• Η φασµατική εντροπία εξετάζεται κυρίαρχα ποιοτικά 
 

4.3  Μελέτη Φασµατικής Εντροπίας σε Ηµιπεριοδικές και Χαοτικές τροχιές  
 
Εξετάζουµε την συµπεριφορά της Φασµατικής Εντροπίας σε ηµιπεριοδικές και 
χαοτικές τροχιές. Δίνεται από ένα παράδειγµα στην κάθε τροχιά παραθέτοντας 
παράλληλα το πορτρέτο Poincare, κοµµάτι από την χρονοσειρά, το φάσµα ισχύος και 
στη συνέχεια η Φασµατική Εντροπία.  

4.3.1 Ηµιπεριοδική τροχιά 
 
Μια κανονική τροχιά (p,q)(t) είναι σύνθεση δυνητικών περιοδικών κινήσεων πάνω 
σε ένα αναλλοίωτο τόρο, έτσι ώστε οι όποιες µεταβλητές f(p,q) να µπορούν να 
εκφραστούν σαν 

! 

f (p(t),q(t)) = f se
i2" (v1s1 +...+vnsn )t

s

# (4.4)  

όπου νi=ωi/2π οι θεµελιώδεις συχνότητες της κίνησης πάνω στον αναλλοίωτο τόρο, 
και s ένα άνυσµα n-διάστασης µε ακέραια στοιχεία. 
Αν λάβουµε υπόψη µας ότι: 
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Ο Μετασχηµατισµός Fourier του ei2πν.t είναι δ(ν-ν0) 
Ο Μετασχηµατισµός Fourier του δ(ν-ν0) είναι e-i2πν.t 

 
Μπορούµε να συνάγουµε ότι ο Μετασχηµατισµός Fourier µιας κανονικής τροχιάς 
είναι σύνθεση µιας ακολουθίας συναρτήσεων-δ, 

 

! 

F(v) = f s"(v # vs)
s

$ (4.5)  

Το φάσµα των τροχιών |F(v)| απαρτίζεται από ένα πεπερασµένο αριθµό 
συχνοτήτων, όπου εν γένη κυριαρχούν λίγες σχετικά. Στην πραγµατικότητα οι 
συντελεστές Fourier fs µειώνονται γεωµετρικά στην αύξηση του s για συστήµατα µε 
αναλυτικές Χαµιλτονιανές. Το φάσµα που προκύπτει από την (4.5) το περιγράφουµε 
ως διακριτό. 
Για την διαδικασία καθορισµού της φασµατικής εντροπίας λαµβάνουµε το µέγεθος 

S σε µια ακολουθία από τµήµατα της τροχιά σε χρόνο 

! 

T = T
m

= 2
m
t m = m0,m0+1,... (4.6)  

µε m0 ακέραιο και καθορισµένο Δt (που ταυτόχρονα καθορίζει και την συχνότητα 
αποκοπής νmax=1/Δt). Για διακριτό φάσµα η εντροπία πρέπει να σταθεροποιείται 
όταν τα στοιχεία που προσεγγίζουν τις συναρτήσεις-δ των µετασχηµατισµών έχουν 
επαρκή απόσταση µεταξύ τους. Αυτό συµβαίνει όταν το πλάτος της συνάρτησης-Κ, 
4Δν=4/Τ, έχει µικρότερη τιµή από τη συχνότητα αποκοπής µεταξύ δυο ενδεικτικών 
φασµατικών γραµµών. Το θεώρηµα ΚΑΜ βεβαιώνει ότι οι κανονικές τροχιές είναι 
ακριβώς αυτές για τις οποίες το άνω όριο για την αναλογία του συντελεστή Fourier 
και της συχνότητας αποκοπής, υπάρχει. 
Παρόλα αυτά η φασµατική εντροπία δεν θα σταθεροποιηθεί αν το φαινόµενο 

leakage δεν µειωθεί. Αυτό συµβαίνει διότι εξαρτάται από την τοποθέτηση του 
κέντρου (µέγιστου) της G(ν-ν0) µέσα στο διάστηµα Δν όπου, αν δεν εξαλειφθούν οι 
παράπλευρες συχνότητες,  επηρεάζουν σηµαντικά την εξέλιξη της εντροπίας. Αυτό 
συµβαίνει διότι αν υπάρχει µόνο µία m0 µη µηδενική φασµατική γραµµή για ν0=mΔν 
(m ακέραιος), η εντροπία είναι µηδέν. Για ν0 = (m+1/2)Δν όµως, υπάρχουν αρκετές 
φασµατικές γραµµές που συνεισφέρουν στην εντροπία SG. 
Η αθέµιτη αυτή εξάρτηση µειώνεται δραστικά µε την χρήση του φίλτρου Hann 

(§2.5.3). 
Αν θεωρήσουµε µια κανονική τροχιά f(t) = Ce-i2πv.t που έχει MF την Cδ(ν0-ν) έχει 
φασµατική εντροπία 0. Η µετρούµενη φασµατική εντροπία καθορίζεται από: 
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- η συνάρτηση Κ προσεγγίζει την συνάρτηση-δ. Οι τιµές Pl πάλι εξαρτώνται από το 
κέντρο ν0 της K(ν-ν0). Παρόλα αυτά, εξαιτίας της δοµής της συνάρτησης K(ν-ν0), η 
SHann δεν έχει τόσο µεγάλη εξάρτηση από την ποσότητα [ν0/Δν] και κινείται σε ένα 
µικρό εύρος τιµών. 
Αν πάρουµε µια µέση τιµή για την φασµατική εντροπία της K-συνάρτησης, 

 
<SHann>Δν = 0.8655 

 
και την αφαιρέσουµε από την υπολογιζόµενη, βρίσκουµε την τιµή µηδέν, µε ένα 
σφάλµα ±2.5 10-3. Η τιµή της SHann θεωρείται σταθερή µε την παραπάνω τιµή. 
Ένα κανονικό φάσµα αποτελείται από µια ακολουθία συναρτήσεων-δ, οπότε µόλις 
η ποσότητα 4Δν/4Τ γίνει µικρότερη από τη συχνότητα αποκοπής µεταξύ δυο 
ενδεικτικών φασµατικών γραµµών, κάθε συνάρτηση-δ αντικαθίσταται από µια 
συνάρτηση-Κ, και κάθε πιθανότητα Pr αντικαθίσταται από ένα σύνολο πιθανοτήτων 
Pr  Pr Pl(νr). Κάθε µία συνεισφορά στην εντροπία -Pr ln Pr, στην υπολογιζόµενη 
Scalc γίνεται  
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Οπότε η ακριβής τιµή της εντροπίας µπορεί να βρεθεί από τον τύπο 
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Ή  

! 

S = S
calc

" 0.8655  
 

Από αυτά µπορούµε να περιµένουµε ότι η τιµή της φασµατικής εντροπίας S(T) θα 
ποικίλει καθώς το Τ αυξάνει, και σχεδόν θα σταθεροποιείται για µεγάλες τιµές του Τ. 
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              (α)         (β) 

 
 
     (γ)         (δ) 
 

 
(ε) 

Σχήµα 4.3-1 
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4.3.2 Χαοτική τροχιά 
 
Αντίθετα µε το φάσµα των κανονικών τροχιών, η δοµή του φάσµατος των χαοτικών 
τροχιών παραµένει άγνωστη. Οι χαοτικές τροχιές δεν κινούνται πάνω σε έναν 
αναλλοίωτο τόρο, ούτε είναι σύνθεση δυνητικών περιοδικών συναρτήσεων του 
χρόνου και γι' αυτό το λόγο δεν µπορούµε να πούµε ότι είναι διακριτό και γενικά δεν 
µπορούµε να πούµε µε σιγουριά ότι είναι συνεχές. Εξετάζοντας όµως την φασµατική 
εντροπία στο συνεχές φάσµα, θα δούµε στη συνέχεια ότι η συµπεριφορά των 
χαοτικών τροχιών ταιριάζει στο συνεχές φάσµα. 
Έστω το συνεχές φάσµα F(ν) και ρ(ν) η κανονικοποιηµένη φασµατική πυκνότητα, 
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Τώρα ορίζουµε την Σ-εντροπία για το συνεχές φάσµα ρ(ν) σαν : 
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Για να βρούµε τις διαφορές ανάµεσα στην Σ-εντροπία και την φασµατική εντροπία, 
θεωρούµε ένα τµήµα της τροχιάς Τ, τέτοιο µέγεθος ώστε το 

! 

"(#)  να µεταβάλλεται  
ελάχιστα µέσα στο Δν=1/Τ. 

 
Τότε η Σ-εντροπία µπορεί να προσεγγιστεί µε: 
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Ο παράγων κανονικοποίησης είναι  
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1= pl
l
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l

" ) (4.13)

%($ l ) =  pl /#$ = T & pl

 

Άρα για µεγάλα αλλά πεπερασµένα διαστήµατα η Σ-εντροπία σχετίζεται µε την 
φασµατική εντροπία χρησιµοποιώντας τις παραπάνω σχέσεις 
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Στην πράξη υπολογίζουµε την φασµατική εντροπία S(T) µε τον τρόπο που έχουµε 
περιγράψει, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για συνεχές ή διακριτό φάσµα. Για τα 
διακριτά φάσµατα σε επαρκώς µεγάλο χρόνο η φασµατική εντροπία τείνει σε µία 
σταθερά και για τις συνεχείς περιπτώσεις, η Σ-εντροπία τείνει κι αυτή σε µια 
σταθερά. Από της παραπάνω σχέση µπορούµε να συµπεράνουµε, ότι η φασµατική 
εντροπία S(T) για συνεχή φάσµατα δίνεται από τον τύπο 

 

! 

S(T) = "+ lnT (4.15)  
 

όπως µπορούµε να δούµε από τον τύπο (4.15), για συνεχή φάσµατα η φασµατική 
εντροπία S(T) αυξάνει σαν lnT µε S(1)=Σ 
 

 
 
        (α)       (β) 

 
   (γ)       (δ) 

Σχήµα 4.3-2 
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(ε) 

Σχήµα 4.3-2 
 

Τα πορτρέτα Poincare αλλά και τα φάσµατα ισχύος είναι αυτά που µας καθοδηγούν 
και διακρίνουµε τις τροχιές. Σύµφωνα µε τα φάσµατα οι ηµιπεριοδική τροχιά έχει 
λίγες φασµατικές γραµµές και η εντροπία της αυξάνει και πολύ σύντοµα φτάνει σε 
ένα µέγιστο, στην περίπτωσή µας το 2, έχοντας µικρές αποκλίσεις γύρω από αυτό. Οι 
δε χαοτικές έχουν πυκνές φασµατικές γραµµές και η φασµατική εντροπία αυξάνει 
λογαριθµικά µε τον χρόνο (τον αριθµό των σηµείων) και για t=2π * 4096 έχει 
περίπου την τιµή 8.  
Συνοψίζοντας, στην ηµιπεριοδική τροχιά η εντροπία σταθεροποιείται ενώ στην 
χαοτική είναι ανάλογη ~lnT, όπως ειπώθηκε και θεωρητικά. Στο παρακάτω σχήµα 
φαίνεται ότι η απόσταση µεταξύ Sχαοτική και Sηµιπεριοδική αυξάνεται γραµµικά µε το 
log2N. 

 
Σχήµα 4.3-3 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

5. Εφαρµογή της φασµατικής εντροπίας σε δυναµικά και 
πλανητικά συστήµατα 
 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζουµε την ευστάθεια απλών διαταραγµένων δυναµικών 
συστηµάτων και του πλανητικού συστήµατος "Ups And" µε βάση την Φασµατική 
Εντροπία. 
 

5.1 Διάκριση Δυναµικών Συστηµάτων µε την µέθοδο της Φασµατικής Εντροπίας 
 
Για καλύτερη εποπτεία  θα παραθέσουµε τα πορτρέτα Poincare και θα 
υπολογίσουµε την φασµατική εντροπία του x, συναρτήσει του x(0), υπολογίζοντας 
παράλληλα και συναρτήσει του αριθµού των σηµείων που έχουµε. Το epsilon πάνω 
από κάθε διάγραµµα υποδηλώνει τον συντελεστή του Cos(t) στην διαφορική 
εξίσωση. 

 

! 

y
'
(t) = "Cos(t) + x(t) + x(t)

3
(5.1a)

x
'
(t) = y(t) (5.1b)

 

 
 
Η φασµατική εντροπία έχει υπολογιστεί για Ν = 16, 256, 1024, 4096 σηµεία, που 
αναπαριστώνται µε µαύρο, κόκκινο, πράσινο και µπλε χρώµα αντίστοιχα.  
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Σχήµα 5.1-4 
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Σχήµα 5.1-5 
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Σχήµα 5.1-6 



H Φασµατική Εντροπία τροχιών ως µέθοδος διάκρισης της τάξης από το χάος. 43 

 
Η φασµατική εντροπία έχει υπολογιστεί µε µεγάλη πυκνότητα αρχικών συνθηκών 
στα παραπάνω διαγράµµατα (97 σηµεία στο διάστηµα [0, 3]). Από το S(4) δεν 
µπορούµε να βγάλουµε κανένα συµπέρασµα λόγω των µικρών διακυµάνσεων στις 
τιµές του, πράγµα που καθιστά αδύνατη την διάκριση χαοτικών και ηµιπεριοδικών 
τροχιών. Συµβαίνει κυρίως γιατί 16 σηµεία είναι πολύ λίγα για να βγάλουµε 
συµπέρασµα για µια τροχιά. 
Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται σε χαοτικές τροχιές, οι τιµές της 
εντροπίας αυξάνουν όσο αυξάνουν τα σηµεία, και κινούνται γύρω από µια 
συγκεκριµένη τιµή σε όλα τα συστήµατα, πχ. για το S(12) η τιµή αυτή είναι λίγο πιο 
κάτω από το 8, το 7.75. Για τις ηµιπεριοδικές ο χρόνος δεν δείχνει να επηρεάζει την 
τιµή της εντροπίας που έχει µικρές διακυµάνσεις γύρω από µια συγκεκριµένη τιµή 
κάθε φορά. Είναι εµφανές επίσης, ότι (σε αυτά τουλάχιστον τα συστήµατα) οι τιµές 
της εντροπίας για τις χαοτικές τροχιές έχουν µεγάλη διαφορά από αυτές των 
ηµιπεριοδικών, πράγµα που καθιστά την διάκριση ανάµεσα σε χαοτικές και 
ηµιπεριοδικές αρκετά εύκολη. 
Με αυτόν τον τρόπο, και ανάλογα µε την πυκνότητα των αρχικών σηµείων που 
επιθυµούµε, µπορούµε να 
έχουµε µια σαφή άποψη για το 
εκάστοτε σύστηµα που 
εξετάζουµε. Αξίζει να δούµε 
µερικά σηµεία από τα παραπάνω 
διαγράµµατα, λίγο πιο 
συγκεκριµένα, που 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.     Πίνακας 5.1 

 

 
Σχήµα 5.1-7 

ε=0.07 x0 S(12) 
Ελάχιστη τιµή S(12) 1.0625 0.868 
Πρώτο Ελάχιστο 0.15625 1.071 
Ενδιαφέρουσα Τιµή S(12) 1.53125 4.149 
Τελευταίο µέγιστο 1.9375 5.344 
Μέγιστη τιµή S(12) 1.40625 7.750 
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 Σχήµα 5.1-8
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 Σχήµα 5.1-9
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 Σχήµα 5.1-10
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 Σχήµα 5.1-11
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 Σχήµα 5.1-12 
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5.2 Μελέτη πλανητικών συστηµάτων µε τη µέθοδο της Φασµατικής Εντροπίας 
 
Θα µελετήσουµε το πλανητικό σύστηµα UpsAnd που αποτελείται από τρεις 
πλανήτες και το άστρο. Οι δυο από τους πλανήτες, ο c και ο d, έχουν λόγο µάζας 1:2 
ενώ ο πλανήτης b έχει µικρή µάζα σχετικά µε τους άλλους δυο. Θα διερευνήσουµε την 
ευστάθεια του συστήµατος, αρχικά λαµβάνοντας υπόψιν µόνο τους πλανήτες c και d, 
και στη συνέχεια το πλήρες σύνολο των τριών πλανητών. 
Θα υποθέσουµε επίσης και µεγαλύτερες µάζες στους πλανήτες προσπαθώντας να 
βρούµε µια κρίσιµη  τιµή της µάζας όπου το σύστηµα αποσταθεροποιείται. Θα 
εξετάσουµε επίσης την περίπτωση, τα δυο σώµατα να είναι πιο κοντά. Το µέγεθος 
που θα µελετάται είναι η εκκεντρότητα. Ο χρόνος είναι σε περιόδους του πλανήτη c. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mάζα αστεριού= 1.27 Msun, 
 

Πίνακας 5.2.1 
 
 

5.2.1 Το σύστηµα των δυο πλανητών 
 

 
Σχήµα 5.2-1 

Το πλανητικό σύστηµα Ups And 
Planet 1. Ups And b 2. Ups And c 3. Ups And d 
M* (mj) 0.69 1.98 3.95 
a (AU) 0.059 0.83 2.51 

T (days) 4.61708 241.52 1274.6 
e 0.029 0.254 2.42 
ω(ο) 46 232.4 258.5 
τ(JD) 50001.8 50149.7 50074 
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Σχήµα 5.2-1 

5.2.2 Το σύστηµα των δυο πλανητών µε υποθετικές µάζες 
 
Θα δοκιµάσουµε την ευστάθεια του συστήµατος πολλαπλασιάζοντας και τις δυο 

µάζες των πλανητών κάθε φορά 
 

 

 
Σχήµα 5.2-2 
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5.2.3 Το σύστηµα των δυο πλανητών µε µείωση της µεταξύ τους απόστασης 
 
Θα δοκιµάσουµε την ευστάθεια του συστήµατος µεγαλώνοντας τον µεγάλο 
ηµιάξονα του πλανήτη c, φέρνοντάς τον πιο κοντά στο d. 
 

 
Σχήµα 5.2-3 
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Σχήµα 5.2-4 
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5.2.4 Το σύστηµα των τριών πλανητών 
 

 
Σχήµα 5.2-5 
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5.2.5 Το σύστηµα των τριών πλανητών µε υποθετικές µάζες 
 
Θα δοκιµάσουµε την ευστάθεια του συστήµατος πολλαπλασιάζοντας και τις τρεις 

µάζες των πλανητών κάθε φορά 
 

 

 
 

 
Σχήµα 5.2-6 
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 Συµπεράσµατα 
 
Από την µελέτη της φασµατικής εντροπίας µπορούµε να βγάλουµε το συµπέρασµα 
ότι αν και η εκκεντρότητα των δυο µόνο πλανητών ακολουθεί µια κανονική πορεία, 
όταν οι µάζες τους διπλασιαστούν προκύπτει ένα χαοτικό σύστηµα. Όταν οι 
συντελεστές των µαζών ξεπεράσουν την τιµή δυο αυτή η συµπεριφορά γίνεται όλο 
και πιο ξεκάθαρη. 
Στην περίπτωση που ο πλανήτης c έρχεται πιο κοντά στον πλανήτη d, η απόστασή 
του από το άστρο πρέπει να γίνει πιο µεγάλη από ένα AU για να προκύψει ένα 
ξεκάθαρα χαοτικό σύστηµα. 
Όταν δε, λάβουµε υπόψη µας και τον 3ο πλανήτη το σύστηµά µας παρουσιάζει όλο 
και µεγαλύτερη ευαισθησία. Αν διπλασιάσουµε και σε αυτό τις µάζες λαµβάνουµε ένα 
χαοτικό σύστηµα.
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