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Βασικοί Στόχοι και Αποτελέσµατα

Η επιτάχυνση Fermi είναι ένας απο τους δηµοϕιλέστερους προτεινόµενους µηχανισµούς

επιτάχυνσης σωµατιδίων της κοσµικής ακτινοβολίας. Η δυναµική µελέτη του µηχανισµού, γίνεται

κυρίως µέσω των διακριτών απεικονίσεων Ulam. Η διατηρητική απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam

που εισήγαγαν οι Lichtenberg και Lieberman, περιγράϕει εξορισµού την επιτάχυνση Fermi 1ης

τάξης και στην περίπτωση ηµιτονοειδούς διέγερσης, επιβάλλει ένα ανώτατο όριο επιτάχυνσης

των σωµατιδίων.

Στην παρούσα µελέτη, διατηρώντας την ηµιτονοειδή κίνηση του παλλόµενου τοίχου στο µοντέ-

λο Ulam, επιχειρούµε να καταστρέψουµε τη δοµική ευστάθεια του συστήµατος. Η απλούστερη

παρέµβαση που κάνουµε στην απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam, δηµιουργεί απεικονίσεις πολλα-

πλών ϐηµάτων (2 και 5), µε διαϕορετική τιµή της παραµέτρου διαταραχής σε κάθε ϐήµα. Εκτός

απο την αύξηση του απολύτου ορίου επιτάχυνσης και τη µετατόπιση των νησίδων συντονισµού του

χώρου των φάσεων σε ασύµµετρες ϑέσεις ως προς τον άξονα των φάσεων (ϑ), οι απεικονίσεις

Ulam πολλαπλών ϐηµάτων, πρακτικά διατηρούν τη δοµή των τροχιών της αρχικής απεικόνισης. Η

κατάσταση αλλάζει, όταν στο αρχικό σύστηµα εισάγουµε έναν παράγοντα στοχαστικότητας. Η

απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam παραµένει ενός ϐήµατος, αλλά σε κάθε επανάληψή της, η τιµή

της παραµέτρου διαταραχής λαµβάνει µε τυχαίο τρόπο, τιµές απο ένα καθορισµένο διάστηµα.

Ο χώρος των φάσεων αυτού του συστήµατος δεν περιέχει καµπύλες ΚΑΜ που ορίζουν Ϲώνες

συντονισµού χαµηλών τάξεων (1ης, 2ης), κατά συνέπεια οι χαοτικές τροχιές δεν περιορίζονται

ούτε απο καµπύλες ΚΑΜ, ούτε απο µεγάλες νησίδες συντονισµού. Απουσία απολύτου ορίου

επιτάχυνσης, η κατανοµή ταχυτήτων ενός συνόλου σωµατιδίων µετατοπίζεται µε το χρόνο σε µε-

γαλύτερες ταχύτητες (χρονική εξέλιξη µέσης ταχύτητας) και το εύρος της αυξάνεται µε σχεδόν

σταθερό ϱυθµό (σταθερός συντελεστής διάχυσης).

∆εδοµένου οτι η εισαγωγή αυτού του στοχαστικού παράγοντα δεν αποµακρύνει το σύστηµα

απο τη δυνατότητα περιγραϕής καταστάσεων που µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε ένα φυσικό

περιβάλλον επιτάχυνσης κοσµικών πυρήνων, µια έγκυρη ποσοτική αντιστοίχιση µεταξύ των µεγε-

ϑών της διακριτής απεικόνισης µε ‘‘ϕυσικά’’ µεγέθη, µπορεί να δείξει αν υπό αυτές τις συνθήκες,

η επιτάχυνση Fermi είναι ένας µηχανισµός επαρκούς απόδοσης.

1 Εισαγωγή

Ο όρος επιτάχυνση Fermi αναϕέρεται στον µηχανισµό στοχαστικής επιτάχυνσης σωµατιδίων της

κοσµικής ακτινοβολίας που πρότεινε ο Enrico Fermi, το 1949 [1]. Ο Fermi απέδωσε τις υψηλές ε-

νέργειες των κοσµικών πυρήνων, στις αλληλεπιδράσεις τους µε τυχαίως κινούµενους µαγνητικούς

καθρέϕτες (µεταβολές της έντασης του µαγνητικού πεδίου κατά µήκος των µαγνητικών γραµµών)

στο εσωτερικό νεϕών πλάσµατος. ∆ιαδοχικές ανακλάσεις των κοσµικών πυρήνων σε αυτούς τους

κινούµενους ‘‘σκεδαστές’’, έχουν σαν αποτέλεσµα την κατά µέσο όρο αύξηση της ενέργειάς τους

ανά ‘‘σύγκρουση’’. Η στοχαστικότητα του µηχανισµού, έγκειται στο γεγονός οτι κάθε τέτοια ‘‘σύγ-

κρουση’’ είναι δυνατό να προκαλέσει είτε αύξηση, είτε µείωση της ενέργειας των σωµατιδίων (µε

πιθανότερη την αύξηση) και στο οτι τα σωµατίδια εµϕανίζουν µια πιθανότητα διαϕυγής απο την περιοχή

επιτάχυνσης. Ο µηχανισµός, σε αυτή την αρχική του µορϕή ονοµάζεται επιτάχυνση Fermi 2ης τάξης,

λόγω του οτι όπως αποδεικνύεται (πχ. [2], p. 377), η µέση αύξηση της ενέργειας των σωµατιδίων ανά

‘‘σύγκρουση’’, είναι ανάλογη του τετραγώνου της ταχύτητας των ‘‘σκεδαστών’’.

Μια παραλλαγή της αρχικής ιδέας του Fermi, φέρει το όνοµα επιτάχυνση Fermi 1ης τάξης, λόγω

του οτι η µέση αύξηση της ενέργειας των σωµατιδίων ανά ‘‘σύγκρουση’’ που προκαλεί, είναι ανάλογη

της ταχύτητας των ‘‘σκεδαστών’’. Ο µηχανισµός αυτός, στην αγγλική ορολογία συναντάται συχνά µε

το όνοµα Diffusive Shock Acceleration και αναϕέρεται στην αλληλεπίδραση των κοσµικών σωµατιδί-

ων µε τις ϱοές πλάσµατος εκατέρωθεν των κρουστικών κυµάτων1 που αναπτύσσονται σε διάϕορα

1
Κρουστικό κύµα, αποκαλείται η συνοριακή περιοχή ταχέως (u >> cs) κινούµενης ύλης, η οποία σαρώνει µια εκτεταµένη

περιοχή αργά κινούµενης ύλης, µεταϕέροντας στα σωµατίδια της τελευταίας, ενέργεια και ορµή.
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αστροϕυσικά αντικείµενα2 , όπως πχ. κατάλοιπα Supernovae. Τα σωµατίδια σε αυτή την περίπτωση

αλληλεπιδρούν µε τοπικές µαγνητικές διαταραχές του πλάσµατος, τόσο πίσω απο το κρουστικό κύµα

(shocked gas), όσο και εµπρός (unshocked gas). Συγκεκριµένα, η επιτάχυνση Fermi 1ης τάξης ανα-

φέρεται στις αλληλεπιδράσεις που συµβαίνουν πίσω απο το κρουστικό κύµα και απο αυτές, σε εκείνες

που προκαλούν επαρκή αύξηση της ενέργειας των σωµατιδίων, ώστε αυτά διασχίζοντας το κρουστικό

κύµα, να περάσουν στην περιοχή που ϐρίσκεται µπροστά του. Η ολοκλήρωση ενός ‘‘κύκλου’’ αλ-

ληλεπίδρασης γίνεται µόλις το κρουστικό κύµα σαρώσει την περιοχή εµπρός του, οπότε τα κοσµικά

σωµατίδια ϐρίσκονται και πάλι πίσω απο αυτό κ.ο.κ. Η στοχαστικότητα του µηχανισµού έγκειται στο οτι

οι αλληλεπιδράσεις που προκαλούν αύξηση της ενέργειας των σωµατιδίων πραγµατοποιούνται µε

κάποια πιθανότητα, ενώ τα σωµατίδια εµϕανίζουν και σε αυτή την περίπτωση µια πιθανότητα διαϕυγής

απο την περιοχή επιτάχυνσης (προς την πίσω πλευρά του κρουστικού κύµατος).

΄Οπως τόνισε ο Fermi, το ουσιαστικό όριο στην απόδοση ενός µηχανισµού επιτάχυνσης κοσµικών

σωµατιδίων, είναι ο ϱυθµός αύξησης της ενέργειάς τους και όχι η µέγιστη τιµή ενέργειας που µπορούν

να αποκτήσουν σε αυθαίρετα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αυτό οϕείλεται στον πεπερασµένο χρόνο

διατήρησης της ισχύος (u >> cs) των κρουστικών κυµάτων.

Στις ενότητες που ακολουθούν, ϑα ασχοληθούµε µε τη δυναµική και τη στοχαστική µελέτη της

επιτάχυνσης Fermi, µέσω του µοντέλου Fermi-Ulam και συγκεκριµένα της απλοποιηµένης απεικόνισης

Ulam.

Στην ενότητα 2 ϑα αναλύσουµε τα χαρακτηριστικά της κινηµατικής του µοντέλου Fermi-Ulam. ∆υο

απο τις ϐασικές απεικονίσεις που περιγράϕουν το µοντέλο, ϑα κατασκευαστούν στην ενότητα 3. Η

δεύτερη απο αυτές ονοµάζεται απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam, προκύπτει απο την πρώτη (ακριβής

απεικόνιση Ulam) κάνοντας κάποιες προσεγγίσεις και είναι η απεικόνιση που ϑα µας απασχολήσει στο

µεγαλύτερο µέρος της παρούσας µελέτης. Η ενότητα 4 χωρίζεται σε δυο µέρη: Στο πρώτο µέρος

της περιέχεται η αναλυτική δυναµική µελέτη της απλοποιηµένης απεικόνισης Ulam (προσδιορισµός

των περιοδικών της σηµείων και µελέτη της γραµµικής τους ευστάθειας) και ένα µικρό µέρος της

αριθµητικής της µελέτης (υπολογισµός του απολύτου ορίου επιτάχυνσης). Στο δεύτερο µέρος της

γίνεται µια υποτυπώδης προετοιµασία του συστήµατος για την εϕαρµογή στατιστικών µεθόδων και

στη συνέχεια εισάγονται και εϕαρµόζονται υπολογιστικές µέθοδοι µελέτης της στατιστικής συµπερι-

φοράς του συστήµατος (χρονική εξέλιξη της κατανοµής ταχυτήτων ενός συνόλου σωµατιδίων, των

συντελεστών µεταϕοράς και διάχυσης, της µέσης ταχύτητας των σωµατιδίων και της διακύµανσης).

Στην τελευταία ενότητα 5, διερευνάται το ενδεχόµενο άρσης του απολύτου ορίου επιτάχυνσης που

επιβάλλει η δυναµική του συστήµατος, παρεµβαίνοντας σε αυτό µε δυο τρόπους. Εκτός απο τις ποιοτι-

κές µεταβολές που προκαλούνται στη δυναµική του συστήµατος, οι απεικονίσεις που κατασκευάζουµε

µελετώνται και ως προς τη στατιστική τους συµπεριϕορά, µέσω των µεθόδων που ήδη εϕαρµόστηκαν

στην απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam.

2
. . . , τοξοειδές κρουστικό κύµα Γης, αστρικοί και γαλαξιακοί άνεµοι, αστέρες νετρονίων, πίδακες εκτόξευσης ύλης

πυρήνων ενεργών γαλαξιών ή αναλαµπών ακτίνων γάµµα, συγκρούσεις γαλαξιών, είναι µερικά απο τα αστροϕυσικά

αντικείµενα που εµϕανίζοουν τη χαρακτηριστική δοµή των κρουσικών κυµάτων.
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2 Το µοντέλο Fermi-Ulam

Η επιτάχυνση Fermi αντιµετωπίστηκε για πρώτη φορά ως πρόβληµα δυναµικής, από τον Stanislaw

Marcin Ulam το 1961. Στο µοντέλο που πρότεινε ο Ulam [3], η µονοδιάστατη κίνηση ενός υλικού

σηµείου µοναδιαίας µάζας, περιορίζεται σε διάστηµα µοναδιαίου µήκους, από δυο παλλόµενους

τοίχους άπειρης µάζας. Οι κρούσεις του υλικού σηµείου µε τους τοίχους ϑεωρούνται ελαστικές και ο

νόµος που περιγράϕει την κίνηση των τοίχων, γνωστός. Επειδή το πρόβληµα αϕορά στη µελέτη της

συµπεριϕοράς της ταχύτητας του υλικού σηµείου µετά από ένα µεγάλο πλήθος κρούσεων µε τους

τοίχους, το δυναµικό σύστηµα που ϑα περιγράϕει την κίνηση του υλικού σηµείου δεν χρειάζεται να

προσδιοριστεί ϑεωρώντας και τους δυο τοίχους παλλόµενους, αρκεί ένας.

Σχήµα 1: Μοντέλο Fermi-Ulam. Σχηµατική

αναπαράσταση του µοντέλου, όπως αυτό

πρακτικά µελετάται. Σωµατίδιο p κινείται

σε µια διάσταση, µεταξύ ενός σταθερού

τοίχου W1 και ενός παλλόµενου τοίχου

W2. Στο σχήµα ορίζεται η φορά ταχύτητας

του σωµατιδίου που ϑα λαµβάνεται ως

ϑετική κατά τους υπολογισµούς. Επίσης,

ϑεωρώντας ότι η άρτια και περιοδική

συνάρτηση G = G(φ) έχει ελάχιστη και

µέγιστη τιµή αντίστοιχα Gmin και Gmax, η

χαρακτηριστική απόσταση L µεταξύ των

δυο τοίχων, ορίζεται ϐάσει αυτών των δυο

ποσοτήτων. ΄Ολα τα µεγέθη στο σχήµα,

εκτός των L και a, ϑεωρούνται αδιάστατα

και εκϕρασµένα ως προς τη φάση φ.

2.1 Κίνηση παλλόµενου τοίχου

Θεωρούµε τη µονοδιάστατη κίνηση ενός σωµατιδίου p µάζας m, µεταξύ δυο τοίχων W1 και

W2 µάζας M ο καθένας. Ο τοίχος W1 ϐρίσκεται σταθερά στη ϑέση O (x = 0), ενώ ο τοίχος W2

πάλλεται µεταξύ δυο ϑέσεων A (x = xA) και B (x = xB) (σχήµα 1). Αν η στιγµιαία τιµή της απόστασης

XW2 = XW2(t) του παλλόµενου τοίχου W2 από το σταθερό τοίχο W1 περιγράϕεται από µια συνάρτηση

της µορϕής

XW2(t) = L+ a · ϵ · F(t), (1)

η στιγµιαία τιµή της ταχύτητάς του ϑα δίνεται από τη σχέση

VW2(t) = ẊW2(t) = a · ϵ · Ḟ(t), (2)

όπου F = F(t) άρτια περιοδική συνάρτηση του χρόνου t περιόδου T, µε συχνότητα f = 1/T. Το L

συµβολίζει, ανάλογα µε τη συναρτησιακή µορϕή της F(t), µια χαρακτηριστική απόσταση του κινούµενου

τοίχου από τον ακίνητο (πχ. την ελάχιστη ή τη µέση µεταξύ τους απόσταση, σχήµα 1). Το ϵ ∈ R είναι
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µια αδιάστατη παράµετρος3 και το a είναι µια σταθερά4 η οποία, στην περίπτωση που αποδώσουµε

στα XW2 = XW2(t) και L διαστάσεις µήκους ενώ ϑεωρήσουµε ότι η συνάρτηση F = F(t) δεν ‘‘κρατά’’

διαστάσεις, έχει επίσης διαστάσεις µήκους.

Αν ορίσουµε ως φάση φ ∈ [−∞,∞] του τοίχου W2 το γινόµενο Φ · f · t, τότε οι σχέσεις (1) και (2)

µπορούν να εκϕραστούν ως προς τη φάση

φ = Φ · f · t = Φ

T
· t = ω · t, 5 (3)

όπου Φ µέγεθος µε διαστάσεις γωνίας (rad), τέτοιο ώστε ω = Φ/T να είναι η κυκλική συχνότητα της

F. Πράγµατι, ϑα είναι

F(t) = F

(
Φ · f · t

Φ · f

)
= F

(
φ

Φ · f

)
= G(φ) και Ḟ(t) = Ġ(φ) = φ̇ · G′(φ) = Φ · f · G′(φ),

όπου µε �̇ συµβολίζουµε την 1η παράγωγο µιας συνάρτησης ως προς το χρόνο t και µε �′ την 1η

παράγωγο µιας συνάρτησης ως προς τη ϱητά δηλωµένη µεταβλητή της. Η συνάρτηση G = G(φ) είναι

άρτια περιοδική συνάρτηση της φάσης φ, µε περίοδο Φ. Σύµϕωνα µε τα παραπάνω, οι σχέσεις (1)

και (2) γράϕονται

X̄W2(φ) = L+ a · ϵ · G(φ) και V̄W2(φ) = a · ϵ · Φ · f · G′(φ) (4)

όπου X̄W2(φ) = XW2[Φ · f · t/(Φ · f)] = XW2(t) και V̄W2(φ) = VW2[Φ · f · t/(Φ · f)] = VW2(t). Οι σχέ-

σεις (4) µπορούν να απαλλαγούν από τις διαστάσεις (µήκους και ταχύτητας), εάν διαιρεθούν κατά

µέλη αντίστοιχα µε a και a · f , οπότε έχουµε

xW2(φ) =
L

a
+ ϵ · G(φ) και vW2(φ) = ϵ · Φ · G′(φ) (5)

όπου xW2(φ) = X̄W2/a και vW2(φ) = V̄W2/(a · f).

2.2 Κίνηση σωµατιδίου

Η µελέτη της κίνησης του σωµατιδίου, ξεκινά κάνοντας κάποιες παραδοχές. Θεωρούµε λοιπόν

ότι οι παρορµητικές δυνάµεις που αναπτύσσονται κατά τις κρούσεις του σωµατιδίου p µε τους τοίχους

W1 και W2, είναι εσωτερικές για τα συστήµατα p-W1 και p-W2 και, ενώ για το σωµατίδιο και για τον

σταθερό τοίχο W1 είναι οι µόνες ασκούµενες δυνάµεις, στον τοίχο W2 εϕαρµόζεται επιπλέον µια

συνισταµένη δυνάµεων που επιβάλλει την παλµική κίνηση που περιγράϕουν οι εξισώσεις (1 και 2)

έως (5). Η συνισταµένη αυτή δύναµη ϑεωρείται ‘‘συνήθης’’ και γι΄ αυτό δεν έχει καµία επίδραση

στη µεταβολή της ορµής του συστήµατος p-W2 κατά την κρούση. Επίσης υποτίθεται ότι µπορεί, εν

γένει, να συνίσταται από µια δύναµη επαναϕοράς εξαρτώµενη από τη ϑέση xW2 και µια περιοδική

δύναµη διέγερσης που εξαρτάται από το χρόνο t. Σε κάθε περίπτωση, οι συνιστώσες δυνάµεις που

ασκούνται στον τοίχο W2 δεν περιλαµβάνουν κάποια δύναµη απωλειών, εξαρτώµενη από την ταχύτητα

vW2. Τέλος, οι κρούσεις µεταξύ του σωµατιδίου και των τοίχων ϑεωρούνται τελείως ελαστικές.

3
Ο ϱόλος της παραµέτρου ϵ, όπως ϑα φανεί στη συνέχεια, είναι αυτός της παραµέτρου διαταραχής που δίνει τη

δυνατότητα µετάβασης από ένα ολοκληρώσιµο σύστηµα σε ένα σχεδόν ολοκληρώσιµο.
4
Από άποψη φυσικής σηµασίας, το a µπορεί να ϑεωρηθεί ως µια σταθερά αναλογίας, η οποία επιτρέπει τη ϱύθµιση του

εύρους κίνησης του παλλόµενου τοίχου W2 και κατ΄ επέκταση, µαζί µε τη συχνότητα f της περιοδικής συνάρτησης F(t), του

πλάτους της ταχύτητάς του.
5
Αντιµετωπίζοντας το πρόβληµα αυστηρότερα, ϑα µπορούσαµε να αποδώσουµε στην κίνηση του παλλόµενου τοίχου W2

µια αρχική φάση φo, οπότε η σχέση (3) ϑα είχε τη µορϕή φ(t) =f · t+φo. Η επιλογή φo = 0 παρ΄ όλα αυτά δεν περιορίζει

τη γενικότητα διότι, όπως ϑα δούµε στη συνέχεια, οι παράµετροι που χρησιµοποιούνται ως αρχικές συνθήκες στο πρόβληµα,

καθιστούν τη χρονική στιγµή κατά την οποία ο τοίχος W2 ϐρίσκεται σε µια ορισµένη φάση, αδιάϕορη. Εξάλλου η σταθερά

φo απαλείϕεται από τη στιγµή που επιλέγουµε να εκϕράσουµε τα διάϕορα µεγέθη ως συναρτήσεις της φάσης φ.
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Με τις παραδοχές αυτές, η µελέτη της κίνησης του σωµατιδίου γίνεται µε τα εξής ‘‘εργαλεία’’:

� Θεωρώντας ότι στο σωµατίδιο δεν ασκούνται δυνάµεις πέραν των παρορµητικών δυνάµεων

κατά τις κρούσεις του µε τους τοίχους, εξασϕαλίζουµε ότι η κίνησή του όταν αυτό ϐρίσκεται

µεταξύ των τοίχων περιγράϕεται από την εξίσωση της κινηµατικής για την ευθύγραµµη οµαλή

κίνηση

X(t)− X(to) = U · (t− to), (6)

όπου X = X(t) η ϑέση του σωµατιδίου τη χρονική στιγµή t και U η σταθερή ταχύτητα που δια-

τηρεί µεταξύ δυο διαδοχικών κρούσεων µε τους τοίχους. ∆εδοµένης της γραµµικής σχέσης

(3) µεταξύ του χρόνου t και της φάσης φ του παλλόµενου τοίχου, η σχέση (6) µπορεί να µετα-

τραπεί σε εξίσωση µεταξύ αδιάστατων µεγεθών, εκϕρασµένων ως συναρτήσεις της φάσης φ.

Χρησιµοποιώντας τη σχέση (3), η σχέση (6) γράϕεται

X̄(φ)− X̄(φo) = Ū · 1

Φ · f
· (φ − φo), (7)

όπου X̄(φ) = X[Φ · f · t/(Φ · f)]= X(t) και Ū = U και στη συνέχεια διαιρώντας κατά µέλη µε τη

σταθερά a (µε διαστάσεις µήκους), έχουµε τελικά

x(φ)− x(φo) =
u

Φ
· (φ − φo), (8)

όπου x(φ) = X̄(φ)/a και u= Ū/(a · f).

� Το γεγονός ότι η µόνη εξωτερική δύναµη που λαµβάνεται υπόψη είναι η συνισταµένη των

δυνάµεων που προκαλούν την παλµική κίνηση του τοίχου W2 που, ως ‘‘συνήθης’’ δεν έχει

καµία επίδραση στη µεταβολή της ορµής του συστήµατος p-W2 κατά την κρούση, εξασϕαλίζει

ότι η ορµή των συστηµάτων p-W1, αλλά και p-W2 δεν µεταβάλλεται κατά τις κρούσεις µεταξύ

σωµατιδίου και τοίχων. Αν Ū και V̄W
6 είναι οι ταχύτητες του σωµατιδίου και ενός από τους

τοίχους πριν από µια κρούση και Ū′ και V̄′
W µετά την κρούση, η αρχή διατήρησης της ορµής του

συστήµατος p-W εκϕράζεται µε την εξίσωση

m · Ū+M · V̄W = m · Ū′ +M · V̄′
W. (9)

� Τέλος, η υπόθεση ότι οι δυνάµεις που προκαλούν την παλµική κίνηση του τοίχουW2 δεν εξαρτών-

ται από την ταχύτητά του vW2, σε συνδυασµό µε την ελαστικότητα των κρούσεων, εξασϕαλίζουν

την ισχύ της αρχής διατήρησης της ολικής µηχανικής ενέργειας των συστηµάτων p-W1 και p-W2.

Πράγµατι, ακόµη και στην περίπτωση που η συναρτησιακή µορϕή της δυναµικής ενέργειας του

συστήµατος p-W2 δεν είναι γνωστή, παρ΄ όλα αυτά είναι γνωστό ότι αυτή δεν µεταβάλλεται

κατά την κρούση. ∆εδοµένου ότι η δυναµική ενέργεια του συστήµατος είναι δυνατό να ε-

ξαρτάται µόνο από τη ϑέση και το χρόνο και λαµβάνοντας υπόψη ότι οι κρούσεις ϑεωρούνται

στιγµιαία γεγονότα που πραγµατοποιούνται χωρίς µεταβολή στη ϑέση του συστήµατος, ο όρος

που αντιστοιχεί στη δυναµική ενέργεια του συστήµατος µπορεί να παραλειϕθεί από τη µαθη-

µατική διατύπωση της αρχής διατήρησης της ολικής µηχανικής ενέργειας, αϕήνοντας µόνο τον

όρο που αντιστοιχεί στην κινητική του ενέργεια. Η εξίσωση στην οποία οδηγούν οι παραπάνω

συλλογισµοί, είναι

1

2
·m · Ū 2 +

1

2
·M · V̄ 2

W =
1

2
·m · Ū′ 2 +

1

2
·M · V̄′ 2

W . (10)

6
Αν και είναι προϕανές από τους ορισµούς που δίνονται για τις αποστάσεις και τις ταχύτητες, αποσαϕηνίζουµε σε αυτό

το σηµείο, ότι µε κεϕαλαία συµβολίζονται τα µεγέθη που εν γένει ‘‘κρατούν’’ διαστάσεις και εκϕράζονται ως συναρτήσεις

του χρόνου t, µε κεϕαλαία της µορϕής �̄ τα αντίστοιχα µεγέθη εκϕρασµένα ως συναρτήσεις της φάσης φ και µε πεζά τα

αντίστοιχα αδιάστατα µεγέθη, εκϕρασµένα ως συναρτήσεις της φάσης φ.
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Το σύστηµα των εξισώσεων (9) και (10), επιλύεται ως προς τις ταχύτητες σωµατιδίου και τοίχου

αντίστοιχα µετά την κρούση, δίνοντας το γνωστό σύστηµα

Ū′ =
m−M

m+M
· Ū+

2 ·M
m+M

· V̄W και V̄′
W =

2 ·m
m+M

· Ū+
m−M

m+M
· V̄W. (11)

Στο σηµείο αυτό γίνεται η πρώτη προσέγγιση. Θεωρούµε ότι η µάζα M καθενός από τους

τοίχους είναι πολύ µεγάλη σε σύγκριση µε τη µάζα m του σωµατιδίου. Με αυτή την προσέγγιση

οι σχέσεις (11) γίνονται

Ū′ = −Ū+ 2V̄W και V̄′
W = V̄W

και διαιρώντας κατά µέλη µε a · f κάνουµε όπως και πριν τη µετάβαση σε αδιάστατα µεγέθη,

οπότε έχουµε τελικά

u′ = −u+ 2vW και v′W = vW, (12)

όπου u(
′)= Ū(′)/a · f και v

(′)
W = V̄

(′)
W /a · f .

2.3 Χαρακτηριστικά της συµπεριϕοράς του συστήµατος και γενικές ιδιότητες

Οι αλληλεπιδράσεις του σωµατιδίου p µε τον ακίνητο τοίχο W1, δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτε-

ϱότητα. Θέτοντας στη δεύτερη απο τις σχέσεις (12) όπου v
(′)
W = v

(′)
W1 ≡ 0, απο την πρώτη προκύπτει

η σχέση

u′p-W1 = −up-W1,

που δηλώνει οτι το αποτέλεσµα κάθε πρόσκρουσης του σωµατιδίου στον ακίνητο τοίχο, είναι η ανά-

κλασή του. Μια κρούση p-W1, είναι προϕανές οτι ακολουθείται πάντα απο µια κρούση p-W2.

Στην περίπτωση των κρούσεων p-W2, το αποτέλεσµα δεν είναι µοναδικό. Ενώ η δεύτερη απο τις

σχέσεις (12), ϑέτοντας όπου v
(′)
W = v

(′)
W2 , δηλώνει οτι η κίνηση του τοίχου W2 δεν επηρεάζεται απο τις

κρούσεις του µε το σωµατίδιο, όπως και στην περίπτωση των p-W1 κρούσεων, η πρώτη σχέση γίνεται

u′p-W2 = −up-W2 + 2vW2

και δείχνει οτι η συµπεριϕορά του σωµατιδίου µετά απο κάθε πρόσκρουσή του στον τοίχοW2, εξαρτάται

απο τις ταχύτητες up-W2 και vW2 των δυο σωµάτων πριν απο την σύγκρουσή τους. Μια κρούση p-W2, εν

γένει ακολουθείται απο διαδοχικές όµοιες κρούσεις, πριν το σωµατίδιο ‘‘διαϕύγει’’ απο την περιοχή

κίνησης του παλλόµενου τοίχου W2 κατευθυνόµενο προς τον τοίχο W1. Αυτό γίνεται κατανοητό,

διακρίνοντας τις εξής περιπτώσεις :

Ο τοίχος W2 ενδέχεται

� να προκαλέσει ‘‘αρνητική ανάκρουση’’, δηλαδή να µην αντιστρέψει τη φορά του σωµατιδίου,

� να ανακλάσει το σωµατίδιο (είτε απευθείας είτε αϕού προηγηθεί ‘‘αρνητική ανάκρουση’’)

στέλνοντάς το στον σταθερό τοίχο, ή να

� ανακλάσει το σωµατίδιο (είτε απευθείας είτε αϕού προηγηθεί ‘‘αρνητική ανάκρουση’’), αλλά να

το προλάβει προτού αυτό ϐγει εκτός του εύρους κίνησής του, προκαλώντας διαδοχή κρούσεων

µαζί του πριν το στείλει στον ακίνητο τοίχο.

Χρησιµοποιώντας τα παραπάνω δεδοµένα σε συνδυασµό µε το γεγονός οτι η ταχύτητα του σωµα-

τιδίου διατηρείται σταθερή όταν αυτό ϐρίσκεται ανάµεσα στους δυο τοίχους (σχέση 8), η εξέλιξη µιας

τροχιάς του είναι δυνατόν να παρασταθεί στον τριδιάστατο χώρο (x,u,φ). Στο σχήµα 2 απεικονίζεται

µια τροχιά του σωµατιδίου p, αντίστοιχη κάποιων αρχικών συνθηκών (xo,uo,φo), δηλώνοντας εµµέσως
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οτι το υπό µελέτη σύστηµα είναι µη αυτόνοµο, ε-

νός ϐαθµού ελευθερίας7, µε µεταβλητές u και x
και ανεξάρτητη µεταβλητή ‘‘χρόνου’’, τη φάση φ του

τοίχου W2. ΄Οπως παρατηρείται, οι µεταβολές της

ταχύτητας του σωµατιδίου λόγω των κρούσεών του

µε τους τοίχους, αναπαρίστανται (αναγκαστικά) απο

διακεκοµµένες ευθείες. Το γεγονός αυτό υπονοεί

οτι ακόµη και στην περίπτωση που το µοντέλο Fermi-

Ulam µπορεί να περιγραϕεί απο ένα τέτοιο ‘‘συ-

νεχές’’ σύστηµα µε εκτεταµένο χώρο φάσεων τον

(x,u,φ), οι µαθηµατικές µέθοδοι που απαιτεί η ανα-

λυτική υλοποίησή του, καθιστούν µια τέτοια περιγρα-

φή κάθε άλλο παρά απλή ή τετριµµένη8. Πράγµατι,

όπως ϑα δούµε στη συνέχεια, το δυναµικό σύστη-

µα στο οποίο οδηγεί αβίαστα η ‘‘ϕυσική’’ διατύπωση

του υπό µελέτη προβλήµατος, είναι διακριτό.

Σχήµα 2: Σχηµατική αναπαράσταση µιας τροχιάς του

σωµατιδίου p, αντίστοιχης αρχικών συνθηκών (xo,uo,φo).
Ο χώρος (x,u,φ) µπορεί να ϑεωρηθεί ως ο

εκτεταµένος χώρος των φάσεων ενός µη αυτόνοµου

‘‘συνεχούς’’ δυναµικού συστήµατος, ενός ϐαθµού

ελευθερίας. Η φάση φ του παλλόµενου τοίχου W2 έχει

τον ϱόλο του χρόνου και u και x είναι οι µεταβλητές του

συστήµατος. Οι δυο επιϕάνειες στα αριστερά και δεξιά

του σχήµατος παριστάνουν τη χρονική εξέλιξη των

ϑέσεων των δυο τοίχων W1 και W2 αντίστοιχα, όπου για

την κίνηση του παλλόµενου τοίχου (σχέσεις 5) έχει

επιλεχθεί µια τυχαία άρτια και περιοδική συνάρτηση

G = G(φ). Στην επιϕάνεια που αντιστοιχεί στον

παλλόµενο τοίχο W2, φαίνονται µερικοί απο τους

πιθανούς τρόπους αλληλεπίδρασης του σωµατιδίου µε

αυτόν. (Η ϐαθµονόµηση των αξόνων µπορεί, σε αυτό το

σηµείο της µελέτης, να ϑεωρηθεί ενδεικτική).

7
Πρόκειται για έναν ταλαντωτή (σωµατίδιο), υπό την χρονικά ασυνεχή επίδραση, µιας περιοδικής διέγερσης (παλλόµενος

τοίχος).
8
Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί οτι η µέθοδος κατασκευής ενός συνεχούς συστήµατος για την περιγραϕή του

µοντέλου Fermi-Ulam, ([4], p.205), εϕαρµόζεται στο διακριτό σύστηµα (S.U.M.ii), § 3.2.1 και το µετατρέπει σε ένα συνεχές

σύστηµα, το οποίο όµως είναι διαϕορετικό απο αυτό που υπονοείται απο το σχήµα 2 (οι µεταβλητές του συνεχούς συστήµατος

που δηµιουργείται ϐάσει της προαναϕερθείσας µεθόδου είναι οι u και φ και το ϱόλο της ανεξάρτητης (συνεχούς) µεταβλητής

του χρόνου, έχει ο δείκτης n της διακριτής απεικόνισης S.U.M.ii).
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3 ∆ιακριτές απεικονίσεις Ulam

Το µοντέλο Fermi-Ulam, ανάλογα µε τις συµβάσεις ή προσεγγίσεις που ϑα γίνουν, µπορεί να

µελετηθεί µέσω διαϕορετικών διακριτών δυναµικών συστηµάτων. Τέτοιου είδους συστήµατα έχουν

δηµιουργηθεί και µελετηθεί από τους Ulam και Wells (1961), Zaslavskii και Chirikov (1965), Brahic

(1971), Lieberman και Lichtenberg (1972) και Lichtenberg και συνεργάτες (1980). Στην παρούσα

µελέτη ϑα ασχοληθούµε αρχικά µε την απεικόνιση Ulam που διατύπωσαν οι Zaslavskii και Chirikov και

στη συνέχεια ϑα περάσουµε σε αυτή των Lieberman και Lichtenberg. Υιοθετώντας την ορολογία των

τελευταίων στο ϐιβλίο τους µε τίτλο ‘‘Regular and Stochastic Motion’’ [4], ονοµάζουµε το πρώτο από τα

δυναµικά αυτά συστήµατα ‘‘Ακριβή Απεικόνιση Ulam’’, (E.U.M.)-Exact Ulam Mapping και το δεύτερο

‘‘Απλοποιηµένη Απεικόνιση Ulam’’, (S.U.M)-Simplified Ulam Mapping. Η ακριβής απεικόνιση Ulam, ενώ

έχει κάποια µειονεκτήµατα που ϑα συζητηθούν αργότερα, αναδεικνύει όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

του συστήµατος, µαζί µε τις συνθήκες που προκαλούν την εκδήλωσή τους. Η απλοποιηµένη απεικόνιση

Ulam προκύπτει από την αντίστοιχη ακριβή, µε την προσθήκη δυο προσεγγίσεων και µιας σύµβασης

και διατηρεί τις περισσότερες απο τις ιδιότητες του συστήµατος που αϕορούν στη δυναµική του

µελέτη. Η παρούσα µελέτη ξεκινά από την ακριβή απεικόνιση Ulam, έτσι ώστε όταν τελικά οδηγηθούµε

στην απλοποιηµένη εκδοχή της, να είναι σαϕές ‘‘ποιό’’ ακριβώς είναι το σύστηµα επάνω στο οποίο

εργαζόµαστε.

΄Ολα τα παραπάνω διακριτά συστήµατα περιγράϕονται απο διδιάστατα αυτόνοµα συστήµατα εξι-

σώσεων διαϕοράς 1ης τάξης, της µορϕής

un+1 = f(un,φn)
φn+1 = g(un,φn),

(13)

όπου n∈ Z η ανεξάρτητη µεταβλητή σε ϱόλο ‘‘διακριτού’’ χρόνου και un, φn οι δυο µεταβλητές του

συστήµατος ακριβώς πριν τη ‘‘χρονική στιγµή’’ n. Οι συναρτήσεις f και g ϑεωρούνται συνεχείς, µε

συνεχείς παραγώγους τουλάχιστον 1ης τάξης, προκειµένου η απεικόνιση (13) να είναι αντιστρέψιµη9

και ο ακέραιος n να µπορεί πράγµατι να πάρει και αρνητικές τιµές.

Τα ‘‘γεγονότα’’ στα οποία αντιστοιχούν οι χρονικές στιγµές που συµβολίζει ο δείκτης n, µπορούν να

είναι οι διαδοχικές κρούσεις του σωµατιδίου p µε τον ακίνητο ή µε τον παλλόµενο τοίχο. Η απεικόνιση,

για παράδειγµα, των Lichtenberg και συνεργάτες (1980) αναϕέρεται στις p-W1 κρούσεις, ενώ όλες

οι υπόλοιπες αναϕέρονται στις κρούσεις p-W2. Οι απεικονίσεις E.U.M και S.U.M µε τις οποίες ϑα

ασχοληθούµε στη συνέχεια, αϕορούν στη ‘‘διακριτοποίηση’’ του προβλήµατος ως προς τις κρούσεις

του σωµατιδίου µε τον παλλόµενο τοίχο.

Η αντιµετώπιση της φάσης φn του τοίχου W2 ως µεταβλητή εξαρτηµένη απο τον ‘‘χρόνο’’ n,

οϕείλεται ακριβώς στη ‘‘διακριτοποίηση’’ του συστήµατος (ως προς οποιοδήποτε απο τα δυο είδη

κρούσεων). Το µέγεθος που αντιπροσωπεύουν ισοδύναµα, λόγω της µεταξύ τους σχέσης (3), τα

tn και φn, δεν αντιστοιχεί πλέον στον ‘‘µετρητή’’ του χρόνου του συστήµατος που είναι ο αύξων

αριθµός n = . . . , − 1,0,1,2, . . . των κρούσεων. Με άλλα λόγια, η γνώση του αύξοντα αριθµού n
κάποιας κρούσης, δεν συνεπάγεται (µε ανεξάρτητο απο το σύστηµα τρόπο) τη γνώση της φάσης του

τοίχου W2. Η φάση φn του τοίχου W2 και η ταχύτητα un του σωµατιδίου ακριβώς πριν απο κάποια n-οστή

κρούση p-W, αποτελούν τις αρχικές συνθήκες του διακριτού συστήµατος και καθορίζουν µονοσήµαντα

την πορεία εξέλιξής του. Αυτός είναι και ο λόγος που το σύστηµα (13) είναι αυτόνοµο.

Η επιλογή τέλος των un και φn ως µεταβλητές του συστήµατος (13), αν και όχι µοναδική, δεν είναι

τυχαία. Πράγµατι, δεδοµένου οτι ο νόµος που διέπει την κίνηση του παλλόµενου τοίχου W2, δηλαδή η

συνάρτηση G = G(φn), είναι γνωστός, η ϑέση xn του σωµατιδίου ακριβώς πριν τη n-οστή κρούση p-W,

συνδέεται µε την αντίστοιχη φάση φn µέσω της πρώτης απο τις σχέσεις (5). Η γνώση δηλαδή µιας

απο τις δυο µεταβλητές φn και xn συνεπάγεται τη γνώση της άλλης. Μια κατάσταση του συστήµατος

εποµένως, µπορεί να περιγραϕεί ισοδύναµα απο τα Ϲεύγη µεταβλητών (un,xn) και (un,ϕn). Ο λόγος

9
συνθήκη η οποία αργότερα ϑα επιτρέψει την εστίαση της µελέτης στη διατηρητική-συµπλεκτική απεικόνιση (S.U.M.ii).
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για τον οποίο απο τα δυο αυτά Ϲεύγη επιλέγεται το δεύτερο, είναι ο εξής: Ο νόµος κίνησης του

παλλόµενου τοίχου περιγράϕεται από µια συνάρτηση του χρόνου, δηλαδή της φάσης. Προκειµένου

να εκϕράσουµε τη φάση του τοίχου W2 συναρτήσει της ϑέσης του µέσω µιας σχέσης της µορϕής

φ=ϕ(x), ϑα πρέπει να ισχύει G′(φ) ̸≡ 0, ώστε η πρώτη απο τις σχέσεις (5) να µπορεί να λυθεί ως

προς φ και στη συνέχεια να αντικατασταθεί στην δεύτερη. Η συνθήκη αυτή όµως, σύµϕωνα µε τη

δεύτερη απο τις σχέσεις (5), απαγορεύει το µηδενισµό της ταχύτητας του τοίχου W2, δηµιουργώντας

πρόβληµα στο µοντέλο που τον ‘‘θέλει’’ παλλόµενο.

3.1 Ακριβής απεικόνιση Ulam - Exact Ulam Mapping

Με τον όρο ‘‘Ακριβής Απεικόνιση Ulam’’ εννοούµε το δυο διαστάσεων διακριτό δυναµικό σύστηµα

που προβλέπει όλα τα χαρακτηριστικά (απλή και πολλαπλή ανάκλαση ή και ‘‘αρνητική ανάκρουση’’ του

σωµατιδίου στον τοίχο W2, § 2.3) µιας τροχιάς του σωµατιδίου.

Αϕήνοντας τη συνάρτηση που περιγράϕει το νόµο που διέπει την κίνηση του τοίχου W2 στη γενική

µορϕή G = G(φ), οι στιγµιαίες τιµές της απόστασης xW2 του παλλόµενου τοίχου από τον σταθερό και

της ταχύτητας vW2 του W2, δίνονται από τις σχέσεις (5). Η ‘‘διακριτοποίηση’’ του συστήµατος γίνεται

χρησιµοποιώντας τις ασυνέχειες που προκαλούν στη χρονική εξέλιξη των µεταβλητών του οι κρούσεις

του σωµατιδίου µε τον παλλόµενο τοίχο. Θεωρούµε λοιπόν ότι ακριβώς πριν τη n-οστή κρούση του

σωµατιδίου µε τον τοίχο W2, οι µεταβλητές του συστήµατος (ανεξάρτητες και εξαρτηµένη), είναι un,ϕn

και xn. Η ταχύτητα ūn που αποκτά το σωµατίδιο ακριβώς µετά τη n-οστή κρούση, υπολογίζεται από την

πρώτη απο τις σχέσεις (12).

κατάσταση συστήµατος κατά την n-οστή κρούση

un

φn

xn
5.a−−→ xn = L

a + ϵ · G(φn)

ūn
12.a−−→ ūn = −[un − 2vW2(φn)]

5.b−→ ūn = −[un − 2ϵ · Φ · G′(φn)]

(14)

΄Οπως περιγράϕηκε κατά την εξήγηση των χαρακτηριστικών της συµπεριϕοράς του συστήµατος

στην § 2.3, η κίνηση του σωµατιδίου µετά από µια κρούση µε τον τοίχο W2 είναι δυνατό να εξελιχθεί µε

πολλούς διαϕορετικούς τρόπους. Στο σηµείο αυτό ϑα αναζητήσουµε το κριτήριο που διαϕοροποιεί

το αποτέλεσµα µιας κρούσης p-W2. Η κατάσταση στην οποία ϐρίσκεται το σύστηµα ακριβώς µετά

τη n-οστή κρούση p-W2, καθορίζεται από τις σχέσεις (14). Αυτό που ενδιαϕέρει εποµένως, είναι

να εξακριβωθεί µε ποιόν τοίχο ϑα συγκρουστεί το σωµατίδιο στη συνέχεια. Εάν επιλέξουµε να

αναζητήσουµε τη συνθήκη υπό την οποία η κρούση που ϑα διαδεχθεί τη n-οστή κρούση p-W2 ϑα είναι

µε τον σταθερό τοίχο W1, δηλαδή κρούση p-W1, ακολουθώντας τους συλλογισµούς του André Brahic

[6], η διαδικασία εύρεσής της είναι η ακόλουθη.

Η πρώτη παρατήρηση που κάνουµε, µε τη ϐοήθεια του σχήµατος 1, είναι ότι η ταχύτητα ūn του

σωµατιδίου οϕείλει να είναι αρνητική. Το υπόλοιπο µέρος της Ϲητούµενης συνθήκης προκύπτει γεω-

µετρικά από τη γραϕική παράσταση της συνάρτησης xW2 =xW2(φ) (πρώτη απο τις σχέσεις 5), η οποία

σχεδιάζεται χρησιµοποιώντας τις ιδιότητες της συνάρτησης G = G(φ), αρτιότητα και περιοδικότητα,

παρόλο που η ίδια η G, πέραν του οτι ϑεωρείται οτι ισχύει Gmin = 0 και Gmax > 0, παραµένει άγνω-

στη. Στο σχήµα 3, εκτός απο τη συνάρτηση xW2 =xW2(φ) είναι σχεδιασµένο και ένα τυχαίο τµήµα
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W1 → W2 → W1, µιας τροχιάς του σωµατιδίου p. Είναι προϕανές, οτι οι σταθερές τιµές ταχυτήτων un
και ūn µε τις οποίες το σωµατίδιο µεταβαίνει απο τον ένα τοίχο στον άλλο, αντιστοιχούν στις κλίσεις

των ευθειών που αναπαριστούν την κάθε µετάβαση. Σύµϕωνα λοιπόν µε το σχήµα 3, ϑα πρέπει να

ισχύει α < αo. Επίσης,

α = ϐ

tan(2π-ψ)
⇒ α = ϐ

−tanψ
⇒ α =

xW2(φn)−L
a

−ūn
(5),(14)−−−−→ α =

ϵ · G(φn)
un − 2ϵ · Φ · G′(φn)

και αo = κn · Φ − φn,

(15)

όπου κn∈ Z µετρητής πεδιόδων Φ του τοίχου W2, έτσι ώστε 0 ≤ φn − Φ · (κn − 1) < 1. Απο τις

σχέσεις (15), η Ϲητούµενη συνθήκη προκύπτει σε πεπλεγµένη µορϕή και είναι η

0 <
ϵ · G(φn)

un − 2ϵ · Φ · G′(φn)
< κn · Φ − φn.

10 (16)

Σχήµα 3: Γεωµετρικός προσδιορισµός της συνθήκης που εξασϕαλίζει ότι µια κρούση

p-W2 ακολουθείται από κρούση p-W1. Από το σχήµα προκύπτει ότι η συνθήκη µπορεί

να εκϕραστεί ως α < αo.

Από αυτό το σηµείο και πέρα, η ακριβής απεικόνιση Ulam χωρίζεται σε δυο κλάδους, αντίστοιχους

των περιπτώσεων εκπλήρωσης και µη, της συνθήκης (16).

1ος κλάδος E.U.M.

Αν η συνθήκη (16) πληρείται, η κρούση που διαδέχεται τη n-οστή κρούση p-W2, είναι µε τον

σταθερό τοίχο. Θα συµβολίσουµε την κρούση αυτή µε n′ και τα σχετικά µε αυτήν µεγέθη µε u′n,ϕ′
n,x′n

και ū′n. Το σωµατίδιο φτάνει στον σταθερό τοίχο W1, δηλαδή στη ϑέση x′n = 0 µε ταχύτητα u′n και

ανακλάται µε ταχύτητα ū′n (σύµϕωνα µε την πρώτη απο τις σχέσεις (12) για vW = 0), ενώ η φάση του

τοίχου είναι φ′
n και υπολογίζεται µε κατάλληλη εϕαρµογή της σχέσης (8).

10
Σηµειώνουµε εδώ, ότι όσο η συνάρτησηG = G(φ) παραµένει άγνωστη, δηλαδή οι τιµές της µεταβλητής φ δεν υϕίστανται

κάποιο περιορισµό προκειµένου η G να είναι περιοδική, ο περιορισµός 0 ≤ φn − Φ · (κn − 1) < 1, κn ∈ Z εισάγεται προς

το παρόν για ‘‘γεωµετρικούς’’ λόγους. Ο περιορισµός αυτός αργότερα, ϑα αντικατασταθεί από την πράξη modulo Φ ή 1

παράρτηµα Α΄.
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κατάσταση συστήµατος κατά την n′-οστή κρούση

ūn < 0︷ ︸︸ ︷
0 <

ϵ · G(φn)

un − 2ϵ · Φ · G′(φn)
< κn · Φ − φn.

u′n = ūn
(14)−−→ u′n = −[un − 2ϵ · Φ · G′(φn)]

φ′
n

(8)−→ φ′
n = φn + Φ · SSx

′
n − xn
u′n

⇒ φ′
n = φn + Φ · xn

(−ūn)

(14)−−→ φ′
n = φn + Φ ·

L
a+ ϵ · G(φn)

un − 2ϵ · Φ · G′(φn)

x′n = 0

ū′n
12.a−−−−−−−−→

για vW = 0
ū′n = −u′n ⇒ ū′n = −ūn

(14)−−→ ū′n = un − 2ϵ · Φ · G′(φn)

(17)

Η επόµενη κρούση του σωµατιδίου είναι µε τον παλλόµενο τοίχο W2, στην ϑέση xn+1. Ακριβώς πριν

από αυτή τη (n+ 1)-οστή κρούση η ταχύτητα του σωµατιδίου είναι un+1 και ακριβώς µετά από την

κρούση ūn+1, ενώ η φάση του τοίχου W2 κατά την κρούση είναι φn+1.

κατάσταση συστήµατος κατά την (n+ 1)-οστή κρούση και ενώ η συνϑήκη (16) πληϱείται

un+1 = ū′n
(17)−−→ un+1 = un − 2ϵ · Φ · G′(φn)

φn+1
(8)−→ φn+1 = φ′

n + Φ · xn+1 − SSx
′
n

un+1

(17)−−→φn+1 =
(

φn + Φ · xn
(−ūn)

)
+ Φ · xn+1

(−ūn)

5.a,(14)−−−−→ φn+1 = φn + Φ · 2La+ ϵ ·
(
G(φn) + G(φn+1)

)
un − 2ϵ · Φ · G′(φn)

xn+1
5.a−−→ xn+1 =

L
a + ϵ · G(φn+1)

ūn+1
12.a−−→ ūn+1 = −[un+1 − 2vW2(φn+1)]

5.b−→ ūn+1 = −[un − 2ϵ · Φ · G′(φn)] + 2ϵ · Φ · G′(φn+1)

(18)

Παρατηρούµε εδώ ότι εξαιτίας της άγνωστης G = G(φ), η ακριβής απεικόνιση Ulam έχει ήδη

αρχίσει να εµϕανίζεται σε πεπλεγµένη µορϕή.

2ος κλάδος E.U.M.

Αν η συνθήκη (16) δεν πληρείται, η κρούση που διαδέχεται τη n-οστή κρούση p-W2, είναι και πάλι

µε τον παλλόµενο τοίχο. Σε αυτή την περίπτωση η ταχύτητα ūn του σωµατιδίου µπορεί να είναι αρνητική

οπότε ο τοίχος W2 ϑα προλάβει το σωµατίδιο προτού αυτό ϐγει από την περιοχή κίνησής του τοίχου

ή ϑετική, που είναι η περίπτωση της ‘‘αρνητικής ανάκρουσης’’. Σε κάθε περίπτωση, το σωµατίδιο

συγκρούεται µε τον παλλόµενο τοίχο W2 στη ϑέση xn+1, µε ταχύτητα un+1 και ενώ αυτός ϐρίσκεται σε

φάση φn+1. Η ταχύτητα του σωµατιδίου ακριβώς µετά από αυτή τη δεύτερη περίπτωση (n+ 1)-οστής

κρούσης, είναι ūn+1.
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κατάσταση συστήµατος κατά την (n+ 1)-οστή κρούση και ενώ η συνϑήκη (16) ∆ΕΝ πληϱείται

ūn < 0︷ ︸︸ ︷
0 ≤ κn · Φ − φn ≤ ϵ · G(φn)

un − 2ϵ · Φ · G′(φn)
ή

ūn > 0︷ ︸︸ ︷
ϵ · G(φn)

un − 2ϵ · Φ · G′(φn)
< 0 ≤ κn · Φ − φn

un+1 = ū′n
(14)−−→ un+1 = −[un − 2ϵ · Φ · G′(φn)]

φn+1
(8)−→ φn+1 = φ′

n + Φ · xn+1 − xn
un+1

⇒ φn+1 = φn + Φ · xn+1 − xn
ūn

5.a,(14)−−−−→ φn+1 = φn + Φ · ϵ ·
(
G(φn) + G(φn+1)

)
un − 2ϵ · Φ · G′(φn)

xn+1
5.a−−→ xn+1 =

L
a + ϵ · G(φn+1)

ūn+1
12.a−−→ ūn+1 = −[un+1 − 2vW2(φn+1)]

5.b−→ ūn+1 = [un − 2ϵ · Φ · G′(φn)] + 2ϵ · Φ · G′(φn+1)

(19)

Με τις σχέσεις (14)–(19) ολοκληρώνεται ο προσδιορισµός της ακριβούς απεικόνισης Ulam. Η

τελική µορϕή του διακριτού συστήµατος παρουσιάζεται στον πίνακα 1. Οι εξισώσεις κάθε κλάδου

του συστήµατος δεν είναι µεταξύ τους ανεξάρτητες και η δεύτερη από αυτές, είναι σε πεπλεγµένη

µορϕή.

Πίνακας 1: Ακριβής απεικόνιση Ulam (E.U.M.). Η ‘‘διακριτοποίηση’’ του συστήµατος έγινε ως προς τις

κρούσεις p-W2. un είναι η ταχύτητα της n-οστής πρόσκρουσης του σωµατιδίου στον τοίχο W2, xn η ϑέση στην

οποία αυτή λαµβάνει χώρα και φn η φάση του W2 κατά την κρούση. Για κάθε νέο Ϲευγάρι (u,ϕ), ο κλάδος που

ϑα εϕαρµοστεί για τον προσδιορισµό του επόµενου καθορίζεται µέσω ελέγχου των συνθηκών.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ūn < 0︷ ︸︸ ︷
0 <

ϵ · G(φn)

un − 2ϵ · Φ · G′(φn)
< κn · Φ − φn

ūn < 0︷ ︸︸ ︷
0 ≤ κn · Φ − φn ≤

ϵ · G(φn)

un − 2ϵ · Φ · G′(φn)

ή

ūn > 0︷ ︸︸ ︷
ϵ · G(φn)

un − 2ϵ · Φ · G′(φn)
< 0 ≤ κn · Φ − φn

1ος κλάδος E.U.M (σχέσεις E.U.M.a) 2ος κλάδος E.U.M (σχέσεις E.U.M.b)

un+1 = un − 2ϵ · Φ · G′(φn)

φn+1 = φn + Φ · 2La+ ϵ ·
(
G(φn) + G(φn+1)

)
un+1

un+1 = −[un − 2ϵ · Φ · G′(φn)]

φn+1 = φn + Φ · ϵ ·
(
G(φn) + G(φn+1)

)
un+1
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3.2 Απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam - Simplified Ulam Mapping

Η απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam προκύπτει από την αντίστοιχη ακριβή, σχέσεις (E.U.M.a,b), κά-

νοντας µια προσέγγιση, η οποία εξαιτίας του ότι οδηγεί σε λογικό αδιέξοδο, καθιστά απαραίτητη την

εισαγωγή µιας επιπλέον προσέγγισης. Η δεύτερη προσέγγιση µε τη σειρά της είναι επισϕαλής,

οπότε συνοδεύεται από µια σύµβαση. Καταλήγουµε έτσι στην περιγραϕή ενός ιδεατού συστήµατος,

το οποίο εκ πρώτης όψεως χαρακτηρίζεται περισσότερο από µαθηµατική παρά φυσική συνέπεια,

τουλάχιστον όσον αϕορά στο συσχετισµό του µε το µοντέλο Fermi-Ulam. Παρ΄ όλα αυτά, αν ϑυµη-

ϑούµε το είδος των φαινοµένων στα οποία αναϕέρεται η επιτάχυνση Fermi, οι φυσικές αντιϕάσεις

της απλοποιηµένης απεικόνισης Ulam παύουν να φαίνονται τόσο σοβαρές και η µοντελοποίηση της

επιτάχυνσης Fermi µέσω αυτής, µια προσέγγιση εξίσου καλή µε την ακριβή απεικόνιση Ulam. Από

δυναµικής πλευράς άλλωστε, η απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam διατηρεί τις περισσότερες από τις

ιδιότητες του συστήµατος και επιπλέον είναι διατηρητική.

Η πρώτη προσέγγιση που κάνουµε είναι να ϑεωρήσουµε τη χαρακτηριστική απόσταση L του

κινούµενου από τον σταθερό τοίχο πολύ µεγάλη συγκρινόµενη µε το εύρος κίνησης του παλλόµενου

τοίχου W2. Θεωρούµε δηλαδή, ότι κατά τις κρούσεις p-W2 ο τοίχος προσδίδει στο σωµατίδιο ορµή,

σύµϕωνα µε τη σχέση (12), χωρίς όµως ο ίδιος να κινείται στο χώρο! Η προσέγγιση αυτή, στην πράξη

παίρνει τη µορϕή

L

a
≫ ϵ · G(φ), (20)

ώστε εϕαρµοζόµενη στην πρώτη απο τις σχέσεις (5) να δίνει

xW2(φ) ≃
L

a
, (21)

δηλαδή το νέο δεδοµένο, ότι οι κρούσεις p-W2 πραγµατοποιούνται στο ίδιο σηµείο του χώρου. Η

επίπτωση που έχει στην ακριβή απεικόνιση Ulam αυτή η πρώτη προσέγγιση, είναι ότι αϕαιρεί από τον

δεύτερο κλάδο της (σχέσεις E.U.M.b) κάθε φυσική σηµασία11, χωρίς όµως να τον καθιστά µε κάποιο

τρόπο άχρηστο. Με άλλα λόγια, δεν προβλέπει την εξέλιξη του συστήµατος, στην περίπτωση που η

συνθήκη (16) δεν πληρείται. Αν δηλαδή σε κάποια από τις διαδοχικές εϕαρµογές της απεικόνισης η

ταχύτητα του σωµατιδίου προκύψει αρνητική, γεγονός άτοπο για τον πρώτο κλάδο της απεικόνισης, το

σύστηµα καταρρέει και οι υπόλοιπες επαναλήψεις οδηγούν σε σϕάλµα.

Η δεύτερη προσέγγιση εισάγεται για αυτόν ακριβώς το λόγο. Η συνθήκη (16) µπορεί, απλουστευ-

τικά, να γραϕεί στη µορϕή

0 <
G(φn)

u
< κn · Φ − φn,

όπου το u παριστάνει γενικά, ϑετικές τιµές της ταχύτητας του σωµατιδίου. ∆εδοµένου ότι η G = G(φ)

είναι φραγµένη, ενώ επίσης Φ − 1 < κn · Φ − φn ≤ 1, παρατηρώντας τη σχέση αυτή συµπεραίνουµε

ότι η συνθήκη ϑα πληρείται εάν ϑεωρήσουµε οτι

u ≫ 1. (22)

Θεωρούµε δηλαδή ότι η σχέση (22) ισχύει, σε µια απόπειρα εκπλήρωσης της συνθήκης (16), έτσι

ώστε να µπορεί να ληϕθεί υπόψη µόνο ο πρώτος κλάδος της ακριβούς απεικόνισης Ulam (σχέσεις

E.U.M.a). Η µορϕή στην οποία έρχεται η (E.U.M.a) ϐάσει των δυο αυτών προσεγγίσεων, είναι η

un+1 = un − 2ϵ · Φ · G′(φn)

φn+1 = φn + Φ · 2La
un+1

.

(23)

11
΄Οταν ισχύει η σχέση (21), οι σχέσεις (19) οδηγούν στην άνευ φυσικής σηµασίας σχέση φn ≡ σταθ. (είτε ο τοίχος W2

προλάβει το σωµατίδιο προτού αυτό ϐγεί εκτός της περιοχής κίνησής του, είτε ξανασυγκρουστεί µαζί του µετά απο ‘‘αρνητική

ανάκρουση’’, η επόµενη αυτή κρούση p-W2 δεν είναι ποτέ δυνατό να γίνει στην ίδια φάση φn+1 = φn).



20 3.2 Απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam

Το πρόβληµα που εµϕανίζει αυτή η απεικόνιση, έχει να κάνει µε την περίπτωση ‘‘αρνητικής

ανάκρουσης’’ του σωµατιδίου και οϕείλεται στο ότι η προσέγγιση u ≫ 1 δεν διασϕαλίζει µε απόλυτο

τρόπο την εκπλήρωση της συνθήκης (16). Στην ακριβή απεικόνιση Ulam, η πορεία που ϑα ακολουθήσει

το σύστηµα (κλάδος απεικόνισης E.U.M.), καθορίζεται µε τον έλεγχο της συνθήκης (16), σε κάθε

ϐήµα. Το γεγονός ότι όλη αυτή η ‘‘βήµα προς ϐήµα’’ διαδικασία έχει τώρα αντικατασταθεί από τη µια

και µοναδική αρχική ϑεώρηση u ≫ 1, αϕήνει περιθώρια σϕάλµατος (δεν αποκλείεται κάποιο από τα

ϐήµατα να ϑέσει τις προϋποθέσεις ‘‘αρνητικής ανάκρουσης’’). Το πρόβληµα αντιµετωπίζεται ϑέτοντας

σε απόλυτη τιµή το δεξιό µέλος της πρώτης από τις σχέσεις (23). Η εισαγωγή της απόλυτης τιµής

χαρακτηρίζεται ως σύµβαση, επειδή δεν ‘‘απαγορεύει’’ αλλά ‘‘αγνοεί’’ τις αρνητικές τιµές ταχύτητας,

αλλοιώνοντας έτσι το σύστηµα.

Στο σύστηµα που διαµορϕώνεται µε αυτό τον τρόπο, η ταχύτητα ‘‘αρνητικής ανάκρουσης’’ λαµ-

ϐάνεται ως ϑετική και παρεµβάλλεται µαζί µε την αντίστοιχη φάση στη διαδοχή των Ϲευγών (u,ϕ)
µιας επαναληπτικής διαδικασίας, ϑεωρούµενη ως ανάκλαση του σωµατιδίου από τον τοίχο W2 που

το οδηγεί στον τοίχο W1. Με τον ίδιο τρόπο, αλλά χωρίς κάποια ειδική προσαρµογή του συστήµατος,

παρεµβάλλονται και τα Ϲεύγη ταχύτητας – φάσης που αντιστοιχούν στην περίπτωση ανάκλασης µεν

του σωµατιδίου από τον τοίχο W2, αλλά όχι µε ταχύτητα ικανή να το οδηγήσει στον σταθερό τοίχο

προτού προηγηθεί κι άλλη p-W2 κρούση. Η απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam στην οποία καταλήγουµε

τελικά, παρουσιάζεται στον πίνακα 2. Παρατηρούµε επίσης, ότι οι εξισώσεις του απλοποιηµένου αυτού

συστήµατος δεν είναι µεταξύ τους ανεξάρτητες, αλλά καµία από τις δυο δεν είναι σε πεπλεγµένη

µορϕή. Αυτό σηµαίνει ότι η απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam ενδείκνυται για τη ϑεωρητική µελέτη του

µοντέλου, µέσω εϕαρµογής διαϕόρων συναρτήσεων G = G(φ) που περιγράϕουν την κίνηση του

παλλόµενου τοίχου W2.

Πίνακας 2: Απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam (S.U.M.) –1η γενική µορϕή. Η ‘‘διακριτοποίηση’’ του συστήµατος

έγινε ϐάσει των κρούσεων p-W2. un είναι η ταχύτητα της n-οστής πρόσκρουσης του σωµατιδίου στον W2, xn η

ϑέση στην οποία αυτή λαµβάνει χώρα (πάντα η ίδια) και φn η φάση του W2 κατά την κρούση.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

L

a
≫ ϵ · G(φ) , u ≫ 1 και σύµβαση ‘‘απολύτου τιµής’’

S.U.M. (σχέσεις S.U.M.i)

un+1 = |un − 2ϵ · Φ · G′(φn)|

φn+1 = φn + Φ · 2La
un+1

3.2.1 ‘‘Επανακανονικοποίηση’’ της απλοποιηµένης απεικόνισης Ulam

Οι παράµετροι απο τις οποίες εξαρτάται η απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam, στη µορϕή που περι-

γράϕεται απο το σύστηµα εξισώσεων διαϕοράς (S.U.M.i), είναι οι Φ, L, ϵ, a και φυσικά η συνάρτηση

G = G(φ), αν επιτραπεί ο χαρακτηρισµός της ως ‘‘παράµετρος’’. Μόλις η G = G(φ) καθοριστεί, η

περίοδός της Φ συγκεκριµενοποιείται και παύει να αποτελεί παράµετρο. Θεωρώντας επίσης οτι στην

απόσταση L µεταξύ των δυο τοίχων δίνεται µια καθορισµένη τιµή τέτοια ώστε, δεδοµένης της G, να

ισχύει η συνθήκη (20), η δυναµική του συστήµατος καθορίζεται πλέον µόνο απο τις παραµέτρους ϵ, a
και G.
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Ο συντελεστής (−2ϵ · Φ) της G′ στην εξίσωση διαϕοράς που αντιστοιχεί στην ταχύτητα του σωµα-

τιδίου, µπορεί να γίνει απλούστερος απορροϕώντας το (−2) µέσα στο ϵ, ορίζοντας δηλαδή µια νέα

παράµετρο

ε = −2ϵ. 12 (24)

Ακολουθώντας τον συµβολισµό της διεθνούς ϐιβλιογραϕίας, ορίζουµε επίσης την παράµετρο

vo = a · f (25)

µε διαστάσεις ταχύτητας και την αδιάστατη παράµετρο

M = 2
L

a
(25)−−→ M =

2Lf

vo
. (26)

Το σύστηµα (S.U.M.i) ϐάσει των σχέσεων (24) και (26) γράϕεται

un+1 = |un + ε · Φ · G′(φn)|

φn+1 = φn + Φ ·
2Lf
vo

un+1
= φn + Φ · M

un+1
,

(27)

είναι δηλαδή της µορϕής

Jn+1 = Jn + ε·f(Jn+1,θn)

ϑn+1 = ϑn + Φ · α(Jn+1) + ε·g(Jn+1,θn),
(28)

µε J =u, φ=θ, f (Jn+1,θn) = G′(φn), α(Jn+1) = M/un+1 και g(Jn+1,θn) = 0. Το σύστηµα (28) αναπαρι-

στά την ονοµαζόµενη ‘‘διαταραγµένη στροϕική απεικόνιση’’, στην γενικότερη µορϕή της, εκϕρασµέ-

νη ως προς τις µεταβλητές ‘‘δράσης–γωνίας’’13 J και ϑ αντίστοιχα, του ολοκληρώσιµου συστήµατος

(29). Η συνάρτηση α = α(Jn+1) ονοµάζεται αριθµός περιστροϕής14 και οι συναρτήσεις f , g είναι

περιοδικές συναρτήσεις της φάσης ϑ, περιόδου Φ και ονοµάζονται διαταρακτικές συναρτήσεις. Το ε
είναι η παράµετρος διαταραχής και για ε = 0 οδηγεί στην αδιατάρακτη (ή ολοκληρώσιµη) στροϕική

απεικόνιση

Jn+1 = Jn

ϑn+1 = ϑn + Φ · α(Jn+1).
(29)

Το συµπέρασµα που, µεταξύ άλλων (παράρτηµα Β΄), προκύπτει ϐάσει των παραπάνω, είναι οτι η

απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam περιγράϕει ένα διαταραγµένο σύστηµα.

Αν ως αντίστοιχο αδιατάρακτο σύστηµα ϑεωρήσουµε την ταλάντωση του σωµατιδίου p µεταξύ δυο

ακίνητων τοίχων, τότε η διαταραχή στο µοντέλο Fermi-Ulam οϕείλεται στην παλµική κίνηση του τοίχου

W2. Θεωρώντας ως χαρακτηριστικά φυσικά µεγέθη της κίνησης του τοίχου τη συχνότητα f , το εύρος

της κίνησής του (ελεγχόµενο απο την παράµετρο a) και το πλάτος της ταχύτητάς του (ελεγχόµενο

απο την παράµετρο vo), απο τη σχέση (25) προκύπτει οτι µόνο δυο απο αυτά είναι ανεξάρτητα. ΄Εστω

λοιπόν οτι τα δυο ανεξάρτητα µεγέθη είναι η συχνότητα f και το πλάτος της ταχύτητας vo και οτι το

vo έχει µια καθορισµένη, σταθερή τιµή. Βάσει αυτών των ϑεωρήσεων, η ισχύς της διαταραχής στο

‘‘ϕυσικό’’ σύστηµα µεταβάλλεται\ϱυθµίζεται µόνο απο τη συχνότητα f .

12
Λίγο παρακάτω, η νέα παράµετρος ε ϑα τεθεί ίση µε τη µονάδα, ενώ η περίοδος Φ ϑα απλοποιηθεί όταν ορίσουµε τη

φάση modulo 1.
13

ονοµασία προερχόµενη απο την ϑεωρία των συνεχών Χαµιλτονιανών συστηµάτων.
14

Το σύνολο τιµών του αριθµού περιστροϕής για µια τροχιά του συστήµατος, καθορίζει το είδος της τροχιάς και οδηγεί σε

συµπεράσµατα σχετικά µε την ύπαρξη ή µη, αναλλοίωτης πολλαπλότητας επί της οποίας εξελίσσεται αυτή.
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Παρατηρώντας τώρα τις εξισώσεις (27), συµπεραίνουµε οτι οι µεταβολές της f επιδρούν στην

παράµετρο a αλλά όχι στο σύστηµα. ΄Αρα, ϑεωρώντας το vo καθορισµένο, η συχνότητα είναι πράγµατι

η µόνη απο τις τρείς παραµέτρους f , a και vo που επιδρά στη δυναµική του συστήµατος. Οι µεταβολές

της παραµέτρου Μ δηλαδή, υπονοούν µεταβολές της f και αντιστοιχούν σε µεταβολές της ισχύος

της διαταραχής του συστήµατος. Αυτό σηµαίνει οτι η παράµετρος ε δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα

σκοπό15. Μπορούµε εποµένως να τη ϑεωρήσουµε ίση µε τη µονάδα. Παρ΄ όλα αυτά, τονίζεται

οτι στην περίπτωση που ϑέλουµε να καταργήσουµε τη διαταραχή του συστήµατος, ϑα το κάνουµε

µηδενίζοντας την παράµετρο ε και όχι την Μ!

Η απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam έρχεται στην τελική της µορϕή, µε τον ορισµό της φάσης

του τοίχου W2, modulo 1. Εϕαρµόζοντας την αλλαγή µεταβλητής φ → ϑ σύµϕωνα µε τη συνοπτική

περιγραϕή (78) του παραρτήµατος Α΄, η περίοδος Φ απαλείϕεται απο την εξίσωση της ταχύτητας,

λόγω του οτι αν ισχύει

G(φ) = G(Φ · ϑ) = g(ϑ), ϑα ισχύει επίσης G′(φ) = 1
Φ

· g′(ϑ).

Η εξίσωση της φάσης προκύπτει µε την απλή αντικατάσταση φ = Φ · ϑ. Θέτοντας επίσης όπου

g′(ϑ)= V(ϑ), η τελική µορϕή της απλοποιηµένης απεικόνισης Ulam είναι αυτή που παρουσιάζεται

στον πίνακα 3.

Πίνακας 3: Απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam (S.U.M.) –2η γενική µορϕή. Η απεικόνιση (S.U.M.ii) προκύπτει

απο την ‘‘επανακανονικοποίηση’’ της απεικόνισης (S.U.M.i). Η νέα παράµετρος Μ παίρνει το ϱόλο της

παραµέτρου διαταραχής του συστήµατος, καθιστώντας περιττή την ύπαρξη της αρχικής παραµέτρου ϵ. Ο

ορισµός της φάσης του τοίχου W2 modulo 1 απαλείϕει απο τις εξισώσεις διαϕοράς την περίοδο Φ και η

παράγωγος της συνάρτησης g = g(ϑ)(= G(φ)) που εισάγει η αλλαγή µεταβλητής φ → ϑ, αντικαθίσταται απο

τη συνάρτηση V = V(ϑ), η οποία περιγράϕει πλέον την κίνηση του τοίχου W2.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

M ≫ V(ϑ) , u ≫ 1 και σύµβαση ‘‘απολύτου τιµής’’

S.U.M. (σχέσεις S.U.M.ii)

un+1 = |un + V(ϑn)|

ϑn+1 = ϑn +
M

un+1
(mod. 1)

3.3 Χώρος των ϕάσεων και διατήρηση των εµβαδών απο τις απεικονίσεις Ulam

Οι απεικονίσεις E.U.M. και S.U.M. που κατασκευάσαµε, συνιστούν δυο εναλλακτικούς τρόπους

περιγραϕής του µοντέλου Fermi-Ulam, απο ένα διακριτό δυναµικό σύστηµα. Οι µεταβλητές u και w,

όπου w = φ ή ϑ αναλόγως, ορίζουν ένα σύστηµα γενικευµένων συντεταγµένων, σε έναν διδιάστατο

χώρο M που ονοµάζεται χώρος των φάσεων του συστήµατος. Κάθε σηµείο του χώρου M αντιστοιχεί

σε µια κατάσταση του συστήµατος, η χρονική εξέλιξη του οποίου περιγράϕεται απο την απεικόνιση

E.U.M. (ή S.U.M.) του M στον εαυτό του. Σχηµατικά,

M E.U.M.−−−−→
S.U.M.

M.

Οι καταστάσεις (ui,wi) που, σύµϕωνα µε την απεικόνιση (E.U.M.) (ή S.U.M.ii), διαδέχονται µια αρχική

κατάσταση (uo,wo) του συστήµατος, σχηµατίζουν στον χώρο των φάσεων M µια διαδοχή σηµείων που

15
∆εν υπάρχει κανένας λόγος να µεταβάλλουµε την ισχύ της διαταραχής ενός συστήµατος, µε δυο ανεξάρτητους

τρόπους, ταυτόχρονα.
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ονοµάζεται τροχιά του συστήµατος. Το σύνολο όλων των τροχιών στον M διαµορϕώνει την τοπολογία

του χώρου και η γεωµετρική τους αναπαράσταση στο επίπεδο (u,w), συνιστά το φασικό πορτρέτο του

συστήµατος.

Μια ϐασική ιδιότητα (για λόγους που εξηγούνται στο παράρτηµα Β΄) ενός δυναµικού συστήµατος,

έστω δυο διαστάσεων, είναι η διατήρηση των εµβαδών στο χώρο των φάσεων. Σύµϕωνα µε την

ελληνική ορολογία16 , ένα σύστηµα εϕοδιασµένο µε αυτή την ιδιότητα, ονοµάζεται διατηρητικό. Υπό

τη δράση της απεικόνισης που ορίζει ένα διατηρητικό σύστηµα στον χώρο των φάσεών του, κάθε συλ-

λογή συστηµάτων {(uoi,woi)} εξελίσσεται έτσι ώστε να καταλαµβάνει πάντα περιοχές ίσων εµβαδών.

Σύµϕωνα µε µια από τις εναλλακτικές διατυπώσεις του ϑεωρήµατος του Liouville [8],

ο ‘‘όγκος’’ µιας κλειστής περιοχής του χώρου φάσεων ενός δυναµικού συστήµατος, παραµένει

σταθερός κάτω από την απεικόνιση που ορίζει το σύστηµα, αν και µόνο αν η Ιακωβιανή ορίζουσα

της απεικόνισης ισούται µε τη µονάδα.

Η διατήρηση των εµβαδών στο χώρο των φάσεων ενός διακριτού συστήµατος εποµένως, εξασϕαλί-

Ϲεται µε την εκπλήρωση της συνθήκης

detJ = 1, (30)

όπου J ο Ιακωβιανός πίνακας της απεικόνισης που περιγράϕει τη χρονική εξέλιξη του συστήµατος. Η

µορϕή του J στην περίπτωση των απεικονίσεων (E.U.M.) και (S.U.M.ii), είναι η

J =

 ∂un+1
∂un

∂un+1
∂wn

∂wn+1
∂un

∂wn+1
∂wn

 , (31)

όπου εννοείται w = φ ή ϑ.

� E.U.M.

Ξεκινώντας από τον πρώτο κλάδο της ακριβούς απεικόνισης Ulam (σχέσεις E.U.M.a), η Ιακωβιανή

ορίζουσα του µετασχηµατισµού που ορίζει στο χώρο φάσεων M, µετά από πράξεις, προκύπτει ότι

είναι

detJEUM = . . . = − un+1 + G′(φn)

un+1 − G′(φn+1)
. (32)

Από τη σχέση (32) προκύπτει ότι ο πρώτος κλάδος της ακριβούς απεικόνισης Ulam ϑα ορίζει µια

διατηρητική απεικόνιση, µόνο αν ισχύει

detJEUM = 1 ⇒ un+1 =
G′(φn+1)− G′(φn)

2
,

σχέση η οποία εξαιτίας της σχέσης (5.b), γράϕεται στη µορϕή

un+1 =
vW2(n+1) − vW2(n)

2
,

δηλώνοντας εµµέσως, ότι η ταχύτητα του σωµατιδίου µετά από µια κρούση µε τον παλλόµενο τοίχο

W2 είναι ανεξάρτητη από την ταχύτητα πρόσκρουσής του σε αυτόν, γεγονός άτοπο.

Από τη στιγµή που ο πρώτος κλάδος της ακριβούς απεικόνισης Ulam δεν αποτελεί διατηρητική

απεικόνιση, ο έλεγχος ισχύος της συνθήκης (30) για το δεύτερο κλάδο, είναι περιττός. Η ακριβής

απεικόνιση Ulam δεν διατηρεί τα εµβαδά στο χώρο φάσεων.

16
Η αντιστοιχία µεταξύ ελληνικής και αγγλικής ορολογίας, είναι ‘‘διατηρητικό’’↔‘‘area preserving’’ σύστηµα. Ακολουθών-

τας την αγγλική ορολογία και, σύµϕωνα µε τον MacKay [7], τα συστήµατα που αποκαλούνται ‘‘conservative’’, αποτελούν

µια ευρεία κατηγορία συστηµάτων που συνίσταται απο τις εξής υποκατηγορίες:

Measure Preserving → ‘‘Area’’ Preserving → Symplectic → Hamiltonian → Lagrangian → Reversible
∗

Με εξαίρεση τα ‘‘reversible’’ συστήµατα, καθεµία απο τις υπόλοιπες κατηγορίες εξασϕαλίζει, κατά την ισχύ της για ένα

σύστηµα, την ισχύ όσων προηγούνται αυτής στην επάνω διαδοχή υποκατηγοριών. Με τις παραπάνω διευκρινήσεις, στο

παρόν κείµενο ϑα ακολουθηθεί η ελληνική ορολογία.
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� S.U.M.

Η Ιακωβιανή ορίζουσα του µετασχηµατισµού που ορίζει στο χώρο φάσεών της η απλοποιηµένη

απεικόνιση Ulam (σχέσεις S.U.M.ii και µε προσωρινή άρση της σύµβασης απολύτου τιµής), είναι

detJSUM =

∣∣∣∣∣∣∣
1 V′(ϑn)

− M
(un+1)

2 1− M · V′(ϑn)
(un+1)

2

∣∣∣∣∣∣∣⇒ detJSUM = 1, (33)

δηλαδή η απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam µπορεί κατά σύµβαση17 να ϑεωρηθεί διατηρητική.

17
Ακριβέστερα, εξαιτίας της σύµβασης απολύτου τιµής, η S.U.M.ii είναι µια σύνθετη απεικόνιση µε δυο κλάδους, καθένας

απο τους οποίους περιγράϕεται απο µια διατηρητική απεικόνιση.
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4 Αναλυτική µελέτη και θεµελίωση των αριθµητικών µεθόδων

Εϕαρµογή στην απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam

µε ηµιτονοειδή διεγείρουσα συνάρτηση V=V(ϑ)=sin(2πθ), (mod. 1)

Οι δυο πρώτες ενότητες αϕιερώθηκαν στην αναλυτική περιγραϕή του µοντέλου Fermi-Ulam και

δυο διακριτών απεικονίσεων που περιγράϕουν τη χρονική εξέλιξή του ως δυναµικό σύστηµα. Μια

απο αυτές, η απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam, είναι διατηρητική, γεγονός που ϐάσει όσων εξηγούνται

στο παράρτηµα Β΄, διευκολύνει στη µελέτη της. Εστιάζοντας στην απεικόνιση S.U.M., τα εργαλεία

που έχουµε στη διάθεσή µας για την ερµηνεία των συµπεριϕορών που εκδηλώνει στον χώρο των

φάσεών της, δίνουν υπό κάποιες προϋποθέσεις µια πλήρη εικόνα της δυναµικής του συστήµατος που

περιγράϕει. Σε αυτή την ενότητα λοιπόν, ϑα ασχοληθούµε µε τη δυναµική µελέτη της απλοποιηµένης

απεικόνισης Ulam. Αντί µιας ξεχωριστής και ανεξάρτητης ϑεωρητικής ενότητας, οι µέθοδοι που

πρόκειται να εϕαρµοστούν σε όλες τις απεικονίσεις που ϑα µελετηθούν, ϑα περιγραϕούν εδώ,

ακολουθώντας τη µελέτη της S.U.M. Εξάλλου, τα αποτελέσµατα αυτής της ενότητας, έχουν στην

πλειοψηϕία τους ήδη καταγραϕεί από άλλους ερευνητές.

Η απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam, αλλά και όλα τα συστήµατα που ϑα µας απασχολήσουν, είναι

διαταραγµένα συστήµατα. Η δοµή των τροχιών τους στον χώρο των φάσεων είναι το συνδυασµένο

αποτέλεσµα κάποιων χαρακτηριστικών που διακρίνουν αυτά τα χαοτικά συστήµατα. Τα χαρακτηριστι-

κά αυτά, περιγράϕονται συνοπτικά απο τέσσερεις όρους: ευστάθεια, περιορισµός, ανάµειξη και

µεταϕορά. Οι δυο πρώτοι όροι, σχετίζονται µε τα τρία ϑεωρήµατα που στο παράρτηµα Β΄ χαρακτη-

ϱίζονται ϑεµελιώδη ϑεωρήµατα της Μη Γραµµικής ∆υναµικής. Απλουστευτικά µιλώντας, τα τρία αυτά

ϑεωρήµατα, κατά την αποκατάσταση ή κατάργηση της ισχύος τους, ϑέτουν στον χώρο των φάσεων

τις ‘‘εστίες’’ δηµιουργίας του ‘‘χάους’’ (ευστάθεια) και καθορίζουν την έκταση των περιοχών που ϑα

το ‘‘ϕιλοξενήσουν’’ (περιορισµός). Οι άλλοι δυο όροι, µπορεί να ϑεωρηθεί οτι σχετίζονται µε τις

ιδιότητες που εµϕανίζει το ‘‘χάος’’, αϕού ‘‘εγκατασταθεί’’ στον χώρο που του διατίθεται. Η ποιοτική

µελέτη αυτών των ιδιοτήτων είναι αντικείµενο της Τοπολογίας και δεν ϑα µας απασχολήσει εδώ. Η

ποσοτική τους µελέτη γίνεται µε τη χρήση µεθόδων Στατιστικής και αποτελεί το σηµαντικότερο ίσως

µέρος της παρούσας εργασίας. Πρόκειται για ιδιότητες που περιγράϕονται απο την εξίσωση διάχυ-

σης ή εξίσωση Fokker-Planck µε χαρακτηριστικά µεγέθη τη συνάρτηση κατανοµής, τον συντελεστή

διάχυσης (ανάµειξη) και τον συντελεστή µεταϕοράς (µεταϕορά) (ενιαίο παράρτηµα Στατιστικής).

Η µελέτη µας εποµένως, χωρίζεται σε δυο µέρη. ΄Ενα µέρος ‘‘∆υναµικής’’ και ένα ‘‘Στατιστικής’’.

Στο πρώτο µέρος, χρησιµοποιώντας αναλυτικές αλλά και αριθµητικές µεθόδους, ϑα αναδείξουµε τα

ϐασικά χαρακτηριστικά του χώρου των φάσεων της απεικόνισης S.U.M. (περιοδικά σηµεία, ευστάθεια,

χαρακτηρισµός περιοχών). Ο εντοπισµός των περιοχών του χώρου των φάσεων που µπορούν να

περιγραϕούν µε ορθότητα απο στατιστικές µεθόδους, ϑα γίνει έστω και στοιχειωδώς, σε αυτό το

πρώτο µέρος. Στο δεύτερο µέρος ϑα εισάγουµε τις αριθµητικές µεθόδους προσδιορισµού των

µεγεθών που συµµετέχουν στην εξίσωση Fokker-Planck και ϑα τις εϕαρµόσουµε στην απεικόνιση

S.U.M.
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4.1 1ο ΜΕΡΟΣ: ∆ΥΝΑΜΙΚΗ

4.1.1 Συνθήκες ισχύος τριών θεµελιωδών θεωρηµάτων

Επιλογή συνάρτησης V=V(ϑ) (κίνηση τοίχου) - Φασικό πορτρέτο µε V(ϑ) = sin(2πθ), (mod. 1)

Η επιλογή µιας διατηρητικής απεικόνισης για την περιγραϕή του µοντέλου Fermi-Ulam, δεν εξα-

σϕαλίζει απο µόνη της την ισχύ των ϑεωρηµάτων Poincaré-Birkhoff, KAM και (Poincaré)-Birkhoff-Smale.

Επιγραµµατικά ανϕέρουµε τις συνθήκες που επιβάλλουν τα τρία αυτά ϑεωρήµατα:

� Τα δυο πρώτα ϑεωρήµατα, ισχύουν σε ασθενώς διαταραγµένα διατηρητικά συστήµατα. Η

παράµετρος Μ δηλαδή της απεικόνισης (S.U.M.ii), οϕείλει να είναι ταυτόχρονα επαρκώς

µικρή και µεγάλη (µεγάλη, λόγω της συνθήκης M ≫ V(ϑ) - απόσταση µεταξύ των τοίχων πολύ

µεγαλύτερη απο το εύρος κίνησης του W2).
18

� Το ϑεώρηµα ΚΑΜ ϑέτει δυο επιπλέον συνθήκες:

� Η πρώτη είναι η λεγόµενη συνθήκη µη εκϕυλισµού που, στην περίπτωση διαταραγµένης

στροϕικής απεικόνισης, εκϕράζεται µε µια απο τις δυο σχέσεις

dα

dJn+1
̸≡ 0

(
ή

dα

dJn+1
≡ 0

)
,

όπου α = α(Jn+1) ο αριθµός περιστροϕής (σχέσεις 28 και 29). Για την απεικόνιση

(S.U.M.ii), είναι

α(un+1) =
M

un+1

d
dun+1−−−−→ dα

dun+1
= − M

(un+1)2
. (34)

∆εδοµένου δηλαδή οτι το σωµατίδιο ξεκινά µε πεπερασµένη ταχύτητα, το σύστηµα εί-

ναι µη εκϕυλισµένο (το ϑεώρηµα ΚΑΜ µάλιστα, λόγω του περιορισµού που επιβάλλει

στις χαοτικές τροχιές, εντός Ϲωνών συντονισµού, ‘‘ϕροντίζει’’ κατά την ισχύ του και, στη

συγκεκριµένη περίπτωση, ώστε το σύστηµα να παραµένει µη εκϕυλισµένο).

� Η δεύτερη συνθήκη του ϑεωρήµατος ΚΑΜ, προϋποθέτει την οµαλότητα του µέσου διατα-

ϱαχής, δηλαδή την ύπαρξη συνεχών παραγώγων της συνάρτησης V = V(ϑ), µέχρι κάποια

επαρκή τάξη. Επιλέγοντας τη συνάρτηση

V(ϑ) = sin(2πθ), (mod. 1) (35)

για την περιγραϕή της κίνησης του παλλόµενου τοίχου W2, η συνθήκη αυτή εξασϕαλίζεται.

Εξάλλου, οι διαταραχές που αναπαριστά η συνάρτηση V, είναι διαταραχές µαγνητικού

πεδίου. ΄Ενα ηµίτονο στη ϑέση της δηλαδή, ακόµη κι αν δεν αποτελεί µια καλή προσέγγιση

της πραγµατικότητας, σίγουρα δεν µας αποµακρύνει περισσότερο απο αυτήν. Το 2π στο

όρισµα του ηµιτόνου, οϕείλεται στον ορισµό της φάσης ϑ mod. 1, δεδοµένου οτι για το

ηµίτονο είναι Φ = 2π.

� Το ϑεώρηµα (Poincaré)-Birkhoff-Smale ϑέτει µια συνθήκη, την ύπαρξη ‘‘ενός’’ εγκάρσιου οµο-

κλινικού σηµείου19 στον χώρο των φάσεων του δυναµικού συστήµατος. Η συνθήκη αυτή εδώ,

18
Το ϑεώρηµα (Poincaré)-Birkhoff-Smale δεν επιβάλλει αυτή τη συνθήκη, διότι, όπως απέδειξε ο Smale, τα οµοκλινικά

πλέγµατα είναι ευσταθείς δοµές υπό τη δράση διαταραχών.
19

Σύµϕωνα µε ένα ϑεώρηµα που απέδειξε ο (Poincaré),

εάν επάνω σε µια ευσταθή και µια ασταθή αναλλοίωτη πολλαπλότητα που αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριµένο

υπερβολικό σηµείο υπάρχει έστω και ένα οµοκλινικό σηµείο, τότε επάνω στις ίδιες αναλλοίωτες πολλαπλότητες

υπάρχει ένα άπειρο πλήθος οµοκλινικών σηµείων.
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ϑα επιβεβαιωθεί µόνο πειραµατικά. Παρόλο που υπάρχουν µέθοδοι µελέτης της δηµιουργίας

των εγκάρσιων οµοκλινικών σηµείων20, εµείς ϑα αρκεστούµε στο γεγονός οτι το ‘‘χάος’’ στα

δυναµικά συστήµατα, έχει αποδοθεί στα εγκάρσια οµοκλινικά σηµεία. Αποκλείοντας δηλαδή

το ενδεχόµενο, ‘‘αυτό’’ που αναγνωρίζουµε ως χαοτική περιοχή στον χώρο των φάσεων της

S.U.M., να οϕείλεται σε κάποιου άλλου είδους τοπολογική δοµή, ϑα υποθέσουµε οτι στην εν

λόγω περιοχή υπάρχουν εγκάρσια οµοκλινικά σηµεία και οτι το ϑεώρηµα του Smale ισχύει.

Η απεικόνιση που ϑα µας απασχολήσει µέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, είναι η απλοποιηµένη

απεικόνιση Ulam, µε ηµιτονοειδή διέγερση. Αντικαθιστώντας στις σχέσεις (S.U.M.ii) το V(ϑ) της

σχέσης (35), οδηγούµαστε στην υπό µελέτη απεικόνιση που παρουσιάζεται στον πίνακα 4.

Πίνακας 4: Απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam (S.U.M.) µε ηµιτονοειδή διέγερση. Η απεικόνιση (S.U.M.sin)

προκύπτει απο την απεικόνιση (S.U.M.ii), ϑέτοντας όπου V(ϑ) =sin(2πθ), (mod. 1).

ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

M ≫ 1 , u ≫ 1 και σύµβαση ‘‘απολύτου τιµής’’

S.U.M. (σχέσεις S.U.M.sin)

un+1 = |un + sin(2πθn)|

ϑn+1 = ϑn +
M

un+1
(mod. 1)

Κατά την αναλυτική και αριθµητική µελέτη της απεικόνισης (S.U.M.sin), ϑα υπολογιστούν µεγέθη

χαρακτηριστικά διαϕόρων ‘‘αντικειµένων’’ του χώρου των φάσεών της. Πριν περάσουµε σε αυτές,

παρουσιάζουµε ενδεικτικά, τις δυο µορϕές στις οποίες µπορεί να κατασκευαστεί το φασικό πορτρέτο

της (S.U.M.sin). Τα σχήµατα που ακολουθούν, αποτελούν την αναπαράσταση στο επίπεδο (u,θ),
των σηµείων που λαµβάνονται απο την αριθµητική ολοκλήρωση της (S.U.M.sin), για ένα σύνολο

αρχικών συνθηκών {(uoi,θoi)} και για επαρκές πλήθος επαναλήψεων. Στο πρώτο απο αυτά, οι u και ϑ

ϑεωρήθηκε οτι συνιστούν σύστηµα πολικών συντεταγµένων21 στον M, ενώ στο δεύτερο, Καρτεσιανό.

Η συνηθισµένη µορϕή παρουσίασης και µελέτης φασικών πορτρέτων είναι αυτή του σχήµατος 4.b, για

αυτό µερικά απο τα χαρακτηριστικά του χώρου των φάσεων της (S.U.M.sin), σηµειώνονται επί αυτού.

΄Οπως φαίνεται στο σχήµα 4.b, δυο χαρακτηριστικές τιµές της ταχύτητας , us και ub, χωρίζουν τον

χώρο των φάσεων σε τρείς περιοχές. Στις χαοτικές τροχιές που αντιστοιχούν σε αρχικές ταχύτητες

u < ub, διατίθεται σχεδόν όλος ο χώρος των φάσεων µε ταχύτητες u < us και ένα µικρό ποσοστό

του µε ταχύτητες us < u < ub (λόγω της ύπαρξης νησίδων § 4.1.2.1). Η πρώτη αναλλοίωτη καµπύλη

ΚΑΜ που επιβίωσε της διαταραχής, απαγορεύει τη διέλευση των παραπάνω χαοτικών τροχιών στην

τρίτη περιοχή, που αντιστοιχεί σε ταχύτητες u > ub. Σε αυτή την περιοχή υπάρχουν χαοτικές τροχιές,

οι οποίες όµως καταλαµβάνουν περιοχές πολύ µικρές για να γίνουν ορατές σε αυτή την κλίµακα

παρατήρησης του χώρου των φάσεων.

20
Melnikov. . . [9].

21
Η δυνατότητα ϑεώρησης του Ϲεύγους κανονικών µεταβλητών u και ϑ της απεικόνισης (S.U.M.sin) ως σύστηµα πολικών

συντεταγµένων στον χώρο των φάσεων M, οϕείλεται στο οτι η γενικευµένη συντεταγµένη ϑέσης ϑ είναι γωνιακή συν-

τεταγµένη και η απεικόνιση (S.U.M.sin) έχει τη µορϕή διαταραγµένης στροϕικής απεικόνισης. Για τη ϑεώρηση των ίδιων

µεταβλητών ως σύστηµα Καρτεσιανών συντεταγµένων, αυτό δεν παίζει κάποιο ϱόλο.
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(a) Φασικό πορτρέτο της

απλοποιηµένης απεικόνισης Ulam

µε ηµιτονοειδή διέγερση και

ϑεωρώντας οτι τα u και ϑ

συνιστούν σύστηµα πολικών

συντεταγµένων στον χώρο των

φάσεων M. Η διακριτή απεικόνιση

που ολοκληρώθηκε αριθµητικά για

την κατασκευή του, είναι η

αντίστοιχη της (S.U.M.sin), για

φάση ϑ ορισµένη modulo 2π.

(b) Φασικό πορτρέτο της απεικόνισης (S.U.M.sin), ϑεωρώντας οτι τα u και ϑ συνιστούν

σύστηµα Καρτεσιανών συντεταγµένων στον M.

Σχήµα 4: ∆υο µορϕές στις οποίες δύναται να κατασκευαστεί το φασικό πορτρέτο ενός διαταραγµένου

συστήµατος, για µια περιοχή περατωµένων τροχιών του. Τα δυο φασικά πορτρέτα κατασκευάστηκαν ϑέτοντας

όπου M =10 και για κατάλληλα επιλεγµένο σύνολο περίπου 50 αρχικών συνθηκών.



4.1 1ο ΜΕΡΟΣ: ∆ΥΝΑΜΙΚΗ → Απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam 29

4.1.2 Κανονικές τροχιές

Κανονικές, ονοµάζονται οι τροχιές ενός δυναµικού συστήµατος που εξελίσσονται επί αναλλοί-

ωτων πολλαπλοτήτων του χώρου των φάσεων M, (εξορισµού ακέραιης) διάστασης µικρότερης του

M. Σε ένα διατηρητικό σύστηµα, οι κανονικές τροχιές διακρίνονται σε περιοδικές, ηµιπεριοδικές

και µια ειδική περίπτωση τροχιών που ονοµάζονται ασυµπτωτικές, η οποία όµως δεν ϑα µας απα-

σχολήσει, δεδοµένου οτι το ενδιαϕέρον µας είναι εστιασµένο σε διαταραγµένα συστήµατα22. Στην

περίπτωση διδιάστατου διακριτού συστήµατος, οι περιοδικές τροχιές εξελίσσονται επί εκϕυλισµένων

σε σηµεία αναλλοίωτων πολλαπλοτήτων, που ονοµάζονται ιδιάζοντα σηµεία του χώρου των φάσεων.

Οι ηµιπεριοδικές τροχιές, κατά τη χρονική τους εξέλιξη γεµίζουν πυκνά µονοδιάστατες αναλλοίωτες

πολλαπλότητες, οι οποίες ονοµάζονται αναλλοίωτες καµπύλες του συστήµατος (ή καµπύλες ΚΑΜ).

΄Οπως υπονοήθηκε στην αρχή αυτής της ενότητας (§ 4), αυτά τα δυο είδη τροχιών συνδέονται µε

τα χαρακτηριστικά ‘‘ευστάθειας’’ και ‘‘περιορισµού’’ του χαοτικού συστήµατος που τις εκδηλώνει. Ο

εντοπισµός και η µελέτη τους εποµένως, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος µιας δυναµικής ανάλυσης.

Εµείς εδώ, ϑα υπολογίσουµε αναλυτικά τις τροχιές περιόδου 1 και κάποιες απο τις τροχιές περιόδου

2 της απεικόνισης (S.U.M.sin). Η µελέτη της γραµµικής ευστάθειας των σταθερών της σηµείων,

ϑα µας οδηγήσει στον ϑεωρητικό προσδιορισµό της πρώτης χαρακτηριστικής τιµής της ταχύτητας

us (σχήµα 4.b), σαν συνάρτηση της παραµέτορυ Μ. Η δεύτερη χαρακτηριστική τιµή της ταχύτητας

ub ϑα προσδιοριστεί πειραµατικά, απο τον αριθµητικό υπολογισµό των ηµιπεριοδικών τροχιών της

(S.U.M.sin).23

4.1.2.1 Αναλυτική µελέτη περιοδικών τροχιών και υπολογισµός ορίου στοχαστικής µετάβασης us

Οι περιοδικές τροχιές ενός διακριτού συστήµατος, στην προκειµένη περίπτωση της (S.U.M.sin),

αποτελούνται από τα τ σηµεία της εκϕυλισµένης αναλλοίωτης καµπύλης επί της οποίας εξελίσσον-

ται.24 Η περίοδος τ= 1,2, . . . µιας περιοδικής τροχιάς, είναι ο αριθµός επαναλήψεων της απεικόνισης

που απαιτείται, ώστε οι τιµές των µεταβλητών (u,θ) να επανέλθουν στις αρχικές, να ισχύει δηλαδή

(u∗n+τ ,θ
∗
n+τ ) = (u∗n,θ

∗
n) ή σε µορϕή πινάκων

(
u∗n+τ

ϑ∗n+τ

)
=

(
u∗n

ϑ∗n

)
∀n, (36)

όπου ο εκθέτης (∗) συµβολίζει τα σηµεία περιοδικής τροχιάς. ΄Οταν η τροχιά είναι περιόδου τ= 1,

το µοναδικό της σηµείο ονοµάζεται σταθερό σηµείο (ή σπανιότερα σηµείο ισορροπίας), ενώ όταν

είναι περιόδου τ> 1, τα σηµεία της ονοµάζονται τ -περιοδικά σηµεία. Η αναλυτική έκϕραση µιας

τ -περιοδικής τροχιάς της απεικόνισης (S.U.M.sin), είναι η

{(u∗o1,θ
∗
o1), . . . ,(u∗oτ ,θ

∗
oτ )} , i = 1,2, . . . ,τ , (37)

όπου το (o) στους δείκτες των µεταβλητών u και ϑ (το οποίο στη συνέχεια ϑα παραλείπεται), δηλώνει

οτι ενώ τα σηµεία είναι διατεταγµένα, καθένα απο αυτά µπορεί να αποτελέσει τις αρχικές συνθήκες

της τροχιάς, αναπαράγοντάς την πλήρως.

22
Οι ασυµπτωτικές τροχιές των διαταραγµένων διατηρητικών συστηµάτων εξελίσσονται γενικά, επί αναλλοίωτων πολλα-

πλοτήτων υπερβολικών σηµείων (σάγµατα). Είτε εξελίσσονται επί µιας αναλλοίωτης πολλαπλότητας, είτε επί των εγκάρσιων

τοµών δυο αναλλοίωτων πολλαπλοτήτων (εγκάρσια οµοκλινικά ή ετεροκλινικά σηµεία), αυτές οι τροχιές, εξαιτίας του ισχυρού

συσχετισµού τους µε τις χαοτικές τροχιές, σπάνια συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία των κανονικών τροχιών.
23

Ο αναλυτικός υπολογισµός των ηµιπεριοδικών τροχιών απαιτεί τη χρήση ειδικών µεθόδων διαταραχών και δεν αποτελεί

µέρος αυτής της µελέτης.
24

Γενικά, οι περιοδικές τροχιές ενός διατηρητικού διακριτού συστήµατος δυο διαστάσεων, µπορεί επίσης να καταλαµβά-

νουν ακέραιο αριθµό τ σηµείων της οµαλής αναλλοίωτης καµπύλης στην οποία ανήκουν. Στην πρώτη περίπτωση (κυρίως

κείµενο) οι περιοδικές τροχιές χαρακτηρίζονται αποµονωµένες και στη δεύτερη µη αποµονωµένες. ΄Ενα ολοκληρώσιµο

σύστηµα, στις περιοχές των περατωµένων κινήσεών του, περιέχει µόνο µη αποµονωµένες περιοδικές τροχιές (και ίσως

ένα ελλειπτικό σηµείο), ενώ στις αντίστοιχες περιοχές ενός διαταραγµένου συστήµατος, περιέχονται µόνο αποµονωµένες

περιοδικές τροχιές.
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Τα σηµεία (u∗i ,θ∗i ) µιας τ -περιοδικής τροχιάς της απεικόνισης (S.U.M.sin), προκύπτουν απο την

επίλυση του συστήµατος (2τ+2) αλγεβρικών εξισώσεων

u∗i+1 = u∗i + sin(2πθ∗i )

ϑ∗i+1 = ϑ∗i +
M
u∗i+1

i = 1, . . . ,τ

u∗τ+1 = u∗1

ϑ∗τ+1 = ϑ∗1 +m m ∈ Z (mod. 1) [4],

(38)

όπου η κατάργηση της απολύτου τιµής γίνεται µόνο για τη διευκόλυνση των πράξεων, οι οποίες όµως

φροντίζουµε να γίνουν σύµϕωνα µε τη σχετική σύµβαση (§ 3.2). Σηµειώνεται επίσης, οτι η επίλυση

αυτού του συστήµατος, είναι εν γένει δυνατή για τροχιές περιόδου τ =1 ή και 2, καθώς ο ϐαθµός

πολυπλοκότητας των πράξεων αυξάνεται µε το τ .

Κάθε τ -περιοδικό σηµείο (u∗i ,θ∗i ) µιας τροχιάς της απεικόνισης S.U.M.sin, αποτελεί σταθερό

σηµείο της απεικόνισης S.U.M.sin(τ) : M → M, η οποία προκύπτει απο τη διαδοχική εϕαρµογή της

S.U.M.sin σε ένα σηµείο (un,θn), τ φορές. Η γραµµική ευστάθεια των τ -περιοδικών σηµείων µιας

τροχιάς της απεικόνισης S.U.M.sin, µελετάται γραµµικοποιώντας την απεικόνιση S.U.M.sin(τ), γύρω

απο ένα οποιοδήποτε σηµείο της υπό µελέτη τροχιάς {(u∗i ,θ∗i )} , i = 1,2, . . . ,τ . Γραµµικοποιώντας την

S.U.M.sin(τ) αντί της S.U.M.sin, το προσαρτηµένο γραµµικό σύστηµα προσεγγίζει (παράρτηµα Γ΄) τη

συµπεριϕορά ενός µη γραµµικού συστήµατος, στην περιοχή ενός σταθερού σηµείου του. Το σηµείο

(u∗i ,θ∗i ) ως προς το οποίο γίνεται η γραµµικοποίηση µπορεί να είναι οποιοδήποτε απο τα τ -περιοδικά

σηµεία της τροχιάς, λόγω του οτι, όπως αποδεικνύεται ([4], p.186), το είδος της γραµµικής ευστάθειας

που αποδίδει η γραµµική ϑεωρία σε ένα απο τα σηµεία µιας τ -περιοδικής τροχιάς της S.U.M.sin, είναι

το ίδιο για όλα τα σηµεία της.

Αν συµβολίσουµε µε J (τ)
∗ τον Ιακωβιανό πίνακα της απεικόνισης S.U.M.sin(τ), υπολογισµένο στο

σταθερό της σηµείο (u∗i ,θ∗i ), το γραµµικοποιηµένο σύστηµα, σε µορϕή πινάκων, γράϕεται(
u(L)

n+τ

ϑ
(L)

n+τ

)
= J (τ)

∗ ·

(
u(L)
n

ϑ
(L)
n

)
, (39)

όπου οι εκθέτες ((L)) συµβολίζουν τις µεταβλητές της γραµµικοποιηµένης (Linearized) απεικόνισης

S.U.M.sin(τ).

Το είδος της γραµµικής ευστάθειας των τ -περιοδικών σηµείων µιας τροχιάς, καθορίζεται απο τις

ιδιοτιµές του πίνακα J (τ)
∗ , οι οποίες µε τη σειρά τους εξαρτώνται απο το ίχνος του TrJ (τ)

∗ . Πράγµατι,

η γενική µορϕή της χαρακτηριστικής εξίσωσης του J (τ)
∗ , είναι η

λ
2 + TrJ (τ)

∗ + detJ (τ)
∗ = 0, (40)

η οποία, λόγω των σχέσεων

(TrJ (τ)
∗ =) λ1 + λ2 ∈ R και (detJ (τ)

∗ =) λ1 · λ2 = 1 (41)

που πληρούν οι ιδιοτιµές λ1 και λ2
25 , γίνεται

λ
2 + TrJ (τ)

∗ + 1 = 0, (42)

25
Η πρώτη απο τις σχέσεις (41) οϕείλεται στο οτι ο πίνακας J (τ)

∗ είναι πραγµατικός και δηλώνει οτι στην περίπτωση που οι

λ1, λ2 είναι µιγαδικές, ϑα είναι συζυγείς. Η δεύτερη οϕείλεται στο οτι το υπό µελέτη σύστηµα είναι διατηρητικό και δηλώνει

οτι οι λ1, λ2 είναι µεταξύ τους αντίστροϕες.
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µε ϱίζες τις ιδιοτιµές

λ1,2 =
TrJ (τ)

∗
2

± i

√√√√1−

(
TrJ (τ)

∗
2

)2

. (43)

Τα κριτήρια γραµµικής ευστάθειας των τ -περιοδικών σηµείων (u∗i ,θ∗i ) ως προς τις τιµές του ίχνους

του πίνακα J (τ)
∗ , προκύπτουν απο τις σχέσεις (43), ϑεωρώντας γνωστά τα αντίστοιχα κριτήρια που

ισχύουν για τις τιµές των ιδιοτιµών του. Το σύνολό αυτών των κριτηρίων, συνοψίζεται στον πίνακα 5.

Πίνακας 5: Κριτήρια ευστάθειας των τ -περιοδικών σηµείων διατηρητικής διακριτής απεικόνισης δυο

διαστάσεων, ϐάσει του ίχνους και των ιδιοτιµών του πίνακα, του αντίστοιχου γραµµικοποιηµένου συστήµατος.
∗Τα παραβολικά σηµεία αναϕέρονται σε περιοχές περατωµένων τροχιών ολοκληρώσιµου συστήµατος.

ΙΧΝΟΣ J (τ)
∗ Ι∆ΙΟΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΙΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ

|TrJ (τ)
∗ | < 2

⇒ −2 < TrJ (τ)
∗ < 2

C ∋ λ1,2 = e±iσ
ελλειπτικά ευστάθεια

|TrJ (τ)
∗ | = 2

⇒ TrJ (τ)
∗ = ±2

R ∋ |λ1,2| = |λ| = 1

⇒ λ1,2 = ±1
παραβολικά∗ ↗τ = 1

↘τ = 2

µετάβαση

(αστάθεια)

|TrJ (τ)
∗ | > 2

⇒ TrJ (τ)
∗ ≷ ±2

R ∋ |λ−1
2 | = |λ1| ̸= 1

⇒ λ
−1
2 = λ1 ≷ ±1

υπερβολικά

(σάγµατα)

↗απλά

↘
µε ανάκλαση

αστάθεια

� Περιοδικά σηµεία και γραµµική ευστάθεια

΄Οπως εξηγείται στο παράρτηµα ∆΄, προκειµένου να είµαστε σε ϑέση να διακρίνουµε τα περιο-

δικά σηµεία της (S.U.M.sin) σε 1ης, 2ης,. . . τάξης, πρέπει να γνωρίζουµε τα περιοδικά σηµεία του

αντίστοιχου αδιατάρακτου συστήµατος. Η απεικόνιση που περιγράϕει αυτό το ολοκληρώσιµο σύστηµα

προκύπτει απο την απεικόνιση (S.U.M.sin), αϕαιρώντας το ηµίτονο απο την εξίσωση της ταχύτητας.26

Το σύστηµα που προκύπτει, έχει τη µορϕή της αδιατάρακτης στροϕικής απεικόνισης

Un+1 = |Un|

Θn+1 = Θn +
M

Un+1
(mod. 1),

(44)

όπου η αλλαγή συµβολισµού (u →U και ϑ →Θ), γίνεται προς διάκριση του ολοκληρώσιµου απο το

διαταραγµένο σύστηµα.

Η αντίστοιχη τροποποίηση του αλγεβρικού συστήµατος εξισώσεων (38) για την εύρεση των τροχιών

περιόδου τ του συστήµατος (44), είναι προϕανής. Το τροποποιηµένο αυτό σύστηµα λύνεται για κάθε

τιµή της περιόδου τ , δίνοντας το σύνολο των περιοδικών τροχιών του ολοκληρώσιµου συστήµατος. Τα

αποτελέσµατα καταγράϕονται στον πίνακα 6 που ακολουθεί.

26
Στην πραγµατικότητα, πρόκειται για τον µηδενισµό της παραµέτρου ε, την οποία είχαµε ϑέσει ίση µε τη µονάδα.

Υπενθυµίζουµε οτι, στην παράγραϕο § 3.2.1, τονίστηκε οτι η ϱύθµιση ισχύος της διαταραχής του συστήµατος ‘‘µετατίθεται’’

στην παράµετρο Μ, εϕόσον υϕίσταται διαταραχή και οτι η κατάργησή της, γίνεται αποκλειστικά µε το µηδενισµό της ε.
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Ο καθορισµός της γραµµικής ευστάθειας ενός τ -περιοδικού σηµείου (U∗
i ,Θ

∗
i ) της απεικόνισης

(44), γίνεται γραµµικοποιώντας γύρω απο αυτό, την απεικόνιση που αντιστοιχεί σε τ διαδοχικές εϕαρ-

µογές της (44), δηλαδή την

Un+τ = |Un|

Θn+τ = Θn + τ · M
Un+τ

(mod. 1).
(45)

Ο Ιακωβιανός πίνακας J (τ) της (45) είναι της µορϕής

J (τ) =

 1 0

−τM
U2
n

1

 ,

µε ίχνος

TrJ (τ) ≡ 2,

ανεξάρτητα δηλαδή απο το περιοδικό σηµείο στο οποίο υπολογίζεται. Σύµϕωνα µε τον πίνακα 5, όλα

τα περιοδικά σηµεία της ολοκληρώσιµης απεικόνισης (44) είναι παραβολικά, ασταθή. Στον πίνακα 6

συνοψίζονται τα αποτελέσµατα που αϕορούν στις περιοδικές τροχιές του ολοκληρώσιµου συστήµατος

(44) και τη γραµµική τους ευστάθεια.

Πίνακας 6: τ -περιοδικές τροχιές του αδιατάρακτου συστήµατος που αντιστοιχεί στην ολοκληρώσιµη εκδοχή

του µοντέλου Fermi-Ulam. Οι τ και m είναι ακέραιοι πρώτοι µεταξύ τους, προκειµένου να εξασϕαλιστεί οτι

κάθε τ -περιοδική τροχιά που προκύπτει απο αυτή τη σχέση, δεν αποτελεί, για κάποιες τιµές του m, τροχιά

µικρότερης περιόδου. Σε κάθε επιτρεπτή τιµή του m > 0 αντιστοιχεί µια διαϕορετική οικογένεια τ -περιοδικών

σηµείων του συστήµατος, συµβολικά (τ ,m)-οικογένεια. Το Θ∗ είναι αυθαίρετο και ορισµένο modulo 1.

{(U∗
1 ,Θ

∗
1),(U

∗
2 ,Θ

∗
2), . . . ,(U

∗
τ ,Θ

∗
τ )} ≡

{(
τM

m
, Θ

∗ +
1m

τ

)
,

(
τM

m
, Θ

∗ +
2m

τ

)
, . . . ,

(
τM

m
, Θ

∗ +
τm

τ

)}

(U∗
i ,Θ

∗
i ), i = 1,2, . . . ,τ ↔ παραβολικά, ∀τ ,m

Επιστρέϕοντας στο υπό µελέτη διαταραγµένο σύστηµα (S.U.M.sin), το σύστηµα των αλγεβρικών

εξισώσεων (38) προσδιορισµού τροχιών περιόδου τ , για τ = 1, παίρνει τη µορϕή

u∗2 = u∗1 + sin(2πθ∗1)

ϑ∗2 = ϑ∗1 +
M
u∗2

u∗2 = u∗1

ϑ∗2 = ϑ∗1 +m m ∈ Z (mod. 1)

(46)

και επιλύεται εύκολα, δίνοντας τα σταθερά σηµεία της S.U.M.sin που παρουσιάζονται στον πίνακα 7.

Ο Ιακωβιανός πίνακας της απεικόνισης, υπολογισµένος σε ένα τυχαίο σταθερό σηµείο (u∗i ,θ∗i ),
εδώ i = 1, είναι ο

J (1)
∗ =

 1 2π · cos(2πθ∗1)

− M
(u∗1)

2 1− 2πM · cos(2πθ∗1)
(u∗1)

2

 ,
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µε ίχνος

TrJ (1)
∗ = 2− 2πM · cos(2πθ∗1)

(u∗1)
2

.

Αϕού προσδιοριστούν τα σταθερά σηµεία της (S.U.M.sin), µε εϕαρµογή των κριτηρίων του πίνακα

5 καθορίζεται η γραµµική τους ευστάθεια. Το σύνολο των αποτελεσµάτων περιέχεται στον πίνακα 7.

Πίνακας 7: Σταθερά σηµεία της απλοποιηµένης απεικόνισης Ulam. ∆εδοµένου οτι u∗1 =M/m, οι συνθήκες

ευστάθειας των σηµείων µπορούν να εκϕραστούν τόσο ως προς το u∗1 , όσο και ως προς το m > 0. Ο

δεύτερος τρόπος έκϕρασης σων συνθηκών ευστάθειας, εξυπηρετεί στην άµεση αναγνώριση των τιµών του

m που δίνουν περιοδικές τροχιές συγκεκριµένου είδους ευστάθειας. Κάθε µια απο τις δυαδικές σχέσεις του

συµβόλου R (ή Q), αντιστοιχεί σε έναν απο τους χαρακτηρισµούς των σηµείων ως προς την ευστάθεια, που

αναγράϕονται δίπλα σε αυτό. Σύµϕωνα µε τον πίνακα 6, όλα τα σταθερά σηµεία της απλοποιηµένης

απεικόνισης Ulam είναι πρωτεύοντα 1-περιοδικά σηµεία (συντονισµοί 1ης τάξης), (παράρτηµα ∆΄).

{(u∗1 ,θ
∗
1)} =



{(
M
m ,0

)}
↗

u∗1 R
√

πM
2

�
�

ελλειπτικά (ευσταθή)

-

υπερβολικά µε ανάκλαση (ασταθή)

↘
m Q

√
2M
π 88

{(
M
m ,12

)}
↗ ∀ u∗1 απλά υπερβολικά (ασταθή)

↘ ∀ m 88

Περνάµε τώρα στον προσδιορισµό των τροχιών περιόδου 2 της απλοποιηµένης απεικόνισης Ulam.

Το σύστηµα αλγεβρικών εξισώσεων (38), για τ = 2, παίρνει τη µορϕή

u∗2 = u∗1 + sin(2πθ∗1)

ϑ∗2 = ϑ∗1 +
M
u∗2

u∗3 = u∗2 + sin(2πθ∗2)

ϑ∗3 = ϑ∗2 +
M
u∗3

u∗3 = u∗1

ϑ∗3 = ϑ∗1 +m m ∈ Z (mod. 1).

(47)

Εστιάζοντας αρχικά στην εύρεση των u∗1 και ϑ∗1 και αντικαθιστώντας τις δυο πρώτες και τις δυο τε-

λευταίες εξισώσεις του συστήµατος (47), στην τρίτη και την τέταρτη απο αυτές, οδηγούµαστε σε ένα

σύστηµα δυο εξισώσεων µε δυο αγνώστους, τα u∗1 και ϑ∗1.

sin

[
2π

(
ϑ∗1 +

M
u∗1 + sin(2πθ∗1)

)]
= sin(−2πθ∗1)

u∗1 + sin(2πθ∗1) =
M

m− M
u∗1

(u∗1 ̸= M
m ).

(48)
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Απο το σύστηµα αυτό, προκύπτουν δυο περιπτώσεις λύσεων:

1η ΛΥΣΗ:

u∗1 =
M

m− k− 1
2

u∗1 + sin(2πθ∗1) =
M

m− M
u∗1

2η ΛΥΣΗ:

2ϑ∗1 = k−m+ M
u∗1

u∗1 + sin(2πθ∗1) =
M

m− M
u∗1

k = 0, ± 1, ± 2, . . .

(49)

Ξεκινώντας απο την 1η λύση27 , οι εξισώσεις στις οποίες οδηγεί µετά απο µερικές πράξεις και

αϕού ϑέσουµε όπου 2k+ 1 = α = περιττός, είναι οι

u∗1 =
2M

2m− α

sin(2πθ∗1) =
4M(m− α)
(2m− α)α

(α = 2k+ 1).

(50)

Απο την πρώτη των εξισώσεων (50), προκύπτει οτι οϕείλει να ισχύει α < 2m, ενώ µε τη χρήση της

πρώτης απο τις εξισώσεις του αρχικού συστήµατος (47) σε συνδυασµό µε τις σχέσεις (50), προκύπτει

οτι ισχύει επίσης (2M/α) > 0 ⇒ α > 0. Τελικά, για τον περιττό αριθµό α ισχύει

0 < α < 2m,

κατά συνέπεια

m > 0.

Η δεύτερη απο τις εξισώσεις (50), επιβάλλει τη συνθήκη∣∣∣∣4M(m− α)

(2m− α)α

∣∣∣∣ ≤ 1. (51)

Κατά την ανάλυση αυτής της συνθήκης, προκύπτουν τρείς περιπτώσεις :

Είναι γενικά, 0 < α < 2m, α = περιττός.

� Αν α < m → 0 < α < m, η συνθήκη (51) παίρνει τη µορϕή

m+ 2M−
√

(2M)2 +m2 < α < m

 Αν m = άρτιος → m >
√
4M+ 1

Αν m = περιττός → m > 2
√
2M+ 1.

(52)

� Αν α = m, η συνθήκη (51) πληρείται { ∀m = περιττός .

� Αν α > m → m < α < 2m, η συνθήκη (51) παίρνει τη µορϕή

m < α < m− 2M+
√

(2M)2 +m2

 Αν m = άρτιος → m >
√
1− 4M, M < 1

4

Αν m = περιττός → m > 2
√
1− 2M, M < 1

2 .
(53)

Σηµειώνεται οτι η τελευταία αυτή συνθήκη (53) δεν είναι συµβατή µε τις ‘‘συνθήκες-προσεγ-

γίσεις’’ της (S.U.M.sin), σύµϕωνα µε µια απο τις οποίες, M ≫sin(2πθ).

27
Η 2η λύση διερευνάται εποπτικά στο παράρτηµα Ε΄
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Το νόηµα των τριών αυτών συνθηκών µεταξύ των παραµέτρων M, m και α, είναι το εξής: Η

αναλυτική έκϕραση των τροχιών περιόδου 2 της (S.U.M.sin) στην περίπτωση της 1ης λύσης που

µελετάται, περιέχει, όπως ϑα δούµε αµέσως παρακάτω, τις τρείς αυτές παραµέτους. Προκειµένου

όµως να οδηγεί πράγµατι στα Ϲητούµενα 2-περιοδικά σηµεία, οι τιµές των M, m και α ϑα πρέπει να

δίνονται σύµϕωνα µε τις συνθήκες (52)-(53).

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις του αρχικού συστήµατος (47) µε τις εξισώσεις (50), η µορϕή που δίνει

στις τροχιές περιόδου 2 της (S.U.M.sin) αυτή η 1η λύση, είναι η

{(u∗1,θ
∗
1),(u

∗
2,θ

∗
2)} ≡

{(
2M

2m− α
, ϑ∗
)

,

(
2M

α
,

(
ϑ∗ +

α

2

))}
, (ϑ∗ mod. 1), (54)

όπου

ϑ∗ =
1

2π
arcsin

[
4M(m− α)

(2m− α)α

]
, (mod. 1) (55)

λόγω της δεύτερης απο τις εξισώσεις (50), µε m R α, α = περιττός και σύµϕωνα µε τις αντίστοιχες

συνθήκες (52)-(53).

Ειδικά όταν ισχύειm = α, η µορϕή των τροχιών περιόδου 2 απλουστεύεται. Σε αυτή την περίπτωση,

{(u∗1,θ
∗
1),(u

∗
2,θ

∗
2)} ≡


{(

2M
m , 0

)
,

(
2M
m ,

m
2

)}
{(

2M
m ,

1
2

)
,

(
2M
m ,

(
1
2 + m

2

))}
, (ϑ∗ mod. 1).

(56)

∆εδοµένου οτι m = περιττός (λόγω m = α) και u∗1 = u∗2, οι δυο περιπτώσεις τροχιών (56), ταυτίζον-

ται. Παρ΄ όλα αυτά έχουν γραϕεί ξεχωριστά, προκειµένου να δοθεί έµϕαση στο γεγονός οτι για

m = άρτιος, οι τροχιές αυτές είναι περιόδου 1, (πίνακας 7) και όχι 2.

Συγκρίνοντας τις σχέσεις (56) µε τη σχέση του πίνακα 6 που δίνει τις (τ ,m)-οικογένειες περιοδικών

σηµείων στην ολοκληρώσιµη περίπτωση, για τ = 2 και Θ∗ = 0 ή
1
2 , συµπεραίνουµε οτι για α = m, τα

2-περιοδικά σηµεία της (S.U.M.sin) είναι 1ης τάξης (ή πρωτεύοντα) (παράρτηµα ∆΄).

Για τον καθορισµό της γραµµικής ευστάθειας των τροχιών περιόδου 2 αυτής της 1ης λύσης, πρέπει

να γραµµικοποιηθεί η απεικόνιση

un+2 =

∣∣∣∣|un + sin(2πθn)|+ sin

[
2π

(
ϑn +

M
|un + sin(2πθn)|

)]∣∣∣∣
ϑn+2 = ϑn +

M
|un + sin(2πθn)|

+ M
un+2

(mod. 1),

(57)

που προκύπτει απο τη διαδοχική εϕαρµογή της S.U.M.sin σε ένα σηµείο (un,θn), δυο φορές.

Ο Ιακωβιανός πίνακας J (2)
∗ της (57), υπολογίζεται αρχικά σε ένα τυχαίο 2-περιοδικό σηµείο (u∗1,θ∗1)

της απεικόνισης. Με τη χρήση της πρώτης απο τις σχέσεις (48) η µορϕή του J (2)
∗ απλοποιείται αρκετά,

ο πίνακας όµως παραµένει µεγάλος για να παρουσιαστεί εδώ. Εξάλλου αυτό που µας ενδιαϕέρει

είναι το ίχνος του TrJ (2)
∗ , το οποίο δίνεται απο την (όχι και τόσο απλή) σχέση
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TrJ (2)
∗ =

2−
2πM · cos

[
2π

(
ϑ
∗
1 +

M
u∗1 + sin(2πθ

∗
1)

)]
[u∗1 + sin(2πθ

∗
1)]

2 − 2πM · cos(2πθ
∗
1)

[u∗1 + sin(2πθ
∗
1)]

2

−
2πM

{
cos(2πθ

∗
1) +

(
1− 2πM · cos(2πθ

∗
1)

[u∗1 + sin(2πθ
∗
1)]

2

)
· cos

[
2π

(
ϑ
∗
1 +

M
u∗1 + sin(2πθ

∗
1)

)]}
(u∗1)

2 .

(58)

Αντικαθιστώντας τα ϑ∗1 και u∗1 απο τις σχέσεις (54) και (55), η σχέση (58) γίνεται

TrJ (2)
∗ =

2− 2πM · cos [arcsin(K) + απ]
(2M/α)2

− 2πM · cos[arcsin(K)]
(2M/α)2

−
2πM

{
cos[arcsin(K)] +

(
1− 2πM · cos[arcsin(K)]

(2M/α)2

)
· cos [arcsin(K) + απ]

}
[2M/(2m− α)]2

,

(59)

όπου για πρακτικούς λόγους, έχουµε ϑέσει

K = sin(2πθ
∗
1) =

4M(m− α)

(2m− α)α
. (60)

Εξαιτίας του οτι ο α είναι περιττός αριθµός, ϑα ισχύει

cos[arcsin(K + απ)] = −cos[arcsin(K)],

ενώ επίσης,

(cos[arcsin(K)])2 = 1−K2.

Βάσει των παραπάνω, το ίχνος TrJ (2)
∗ προκύπτει τελικά οτι είναι

TrJ (2)
∗ = 2−

[
πα(2m− α)

2M

]2
·
(
1−K2

)
(60)−−→ TrJ (2)

∗ = 2−
[

πα(2m− α)
2M

]2
+ [2π(m− α)]2 .

(61)

Η γραµµική ευστάθεια των 2-περιοδικών σηµείων της απεικόνισης (S.U.M.sin), για συγκεκριµένες

τιµές των M, m και α, µπορεί να καθοριστεί µε τον έλεγχο των συνθηκών του πίνακα 5. Στην ειδική

περίπτωση όπου ισχύει α = m, ο έλεγχος της συνθήκης γραµµικής ευστάθειας

−2 < TrJ (2)
∗ < 2,

οδηγεί στο συµπέρασµα οτι τα 1ης τάξης 2-περιοδικά σηµεία των τροχιών (56) είναι ευσταθή, όταν

ισχύουν οι σχέσεις

m < 2

√
M

π

u∗1 = u∗2 =
2M
m−−−−−−−−−−−→ u∗1,2 >

√
πM. (62)

Στον πίνακα 8 που ακολουθεί, συνοψίζονται τα αποτελέσµατα στα οποία οδήγησε η 1η λύση του

συστήµατος (47).
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Πίνακας 8: Τροχιές περιόδου 2 της απλοποιηµένης απεικόνισης Ulam. Απο τους δυο ϑετικούς ακεραίους m
και α, ο α παίρνει µόνο περιττές τιµές. Οι συνθήκες που πληρούν οι παράµετροι M,m και α, εξασϕαλίζουν οτι

τα σηµεία (u∗i ,θ∗i ), i = 1,2 που λαµβάνονται απο την αναλυτική έκϕραση των τροχιών περιόδου 2, είναι

πράγµατι 2-περιοδικά σηµεία. Σε κάθε επιτρεπτό Ϲεύγος τιµών (α,m) αντιστοιχεί διαϕορετική τροχιά περιόδου

2. Οι συνθήκες ευστάθειας, εκϕρασµένες ως προς τα u∗1,2 και m, αναϕέρονται µόνο στην περίπτωση που

ισχύει α = m. Για τις άλλες δυο περιπτώσεις (α ≶ m), οι αντίστοιχες συνθήκες προκύπτουν απο τη σχέση (61)

και τον πίνακα 5. Τα πρωτεύοντα 2-περιοδικά σηµεία (συντονισµοί 1ης τάξης), αντιστοιχούν στην περίπτωση

α = m.

{(u∗1,θ∗1),(u
∗
2,θ∗2)} ≡

{(
2M

2m− α
, ϑ∗
)

,

(
2M
α ,

(
ϑ∗ + α

2

))}

ϑ∗ = 1
2π

arcsin

[
4M(m− α)
(2m− α)α

]
, (mod. 1)

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Μ,m,α

α = περιττός

m+ 2M−
√
(2M)2 +m2 < α < m

� m = άρτιος → m >
√
4M+ 1

� m = περιττός → m > 2
√
2M+ 1

α = m

∀ m = περιττός

m < α < m− 2M+
√
(2M)2 +m2

� m = άρτιος → m >
√
1− 4M, M < 1

4

� m = περιττός → m > 2
√
1− 2M, M < 1

2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ

α=m

{(u∗i ,θ∗i )} , i = 1,2 ↗

u∗1,2 R
√

πM �
�

ελλειπτικά (ευσταθή)

-

υπερβολικά µε ανάκλαση (ασταθή)

↘
m Q 2

√
M
π 88

� ΄Οριο στοχαστικής µετάβασης us

Με την ολοκλήρωση της µελέτης της γραµµικής ευστάθειας των 1ης τάξης τροχιών περιόδου

1 και 2, είµαστε σε ϑέση να συµπεράνουµε οτι τα πρωτεύοντα σταθερά σηµεία της απεικόνισης

(S.U.M.sin), µεταβαίνουν απο ευστάθεια σε αστάθεια, σε µικρότερες τιµές ταχυτήτων απο οτι τα πρω-

τεύοντα 2-περιοδικά σηµεία (πίνακες 7 και 8). Η παρατήρηση αυτή αποτελεί ένδειξη ενός φαινοµένου

που µελετήθηκε απο τους Lieberman και Lichtenberg 1972. Αυτό που έδειξαν, είναι οτι το όριο ταχύ-

τητας που αντιστοιχεί στη µετάβαση των πρωτευόντων τ -περιοδικών τροχιών απο την ευστάθεια στην

αστάθεια, αυξάνει µε την περίοδό τους τ . Ακολουθώντας την ορολογία και το συµβολισµό τους ([4],
p.200) ονοµάζουµε αυτό το όριο, όριο στοχαστικής µετάβασης και το συµβολιζουµε µε us.

Η ύπαρξη του ορίου στοχαστικής µετάβασης δηλώνει οτι στις περιοχές ταχυτήτων u < us, όπου

τα πρωτεύοντα σταθερά σηµεία της (S.U.M.sin) είναι ασταθή, τα πρωτεύοντα σηµεία κάθε περιόδου

τ > 1 είναι επίσης ασταθή. Στις περιοχές αυτές δηλαδή, το ϑεώρηµα Poincaré-Birkhoff δεν ισχύει

για τους 1ης τάξης συντονισµούς. Εάν λοιπόν ο χώρος των φάσεων µε u < us, συνίσταται απο ξένα

µεταξύ τους αναλλοίωτα υποσύνολα, αυτό ϑα οϕείλεται σε αλυσίδες νησίδων που αποµονώνουν
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υψηλότερης τάξης συντονισµούς, αυθαίρετων περιόδων. Οι νησίδες αυτές όµως, εκτός απο το οτι

εκ των πραγµάτων είναι µικρότερης έκτασης (απο τις νησίδες 1ης τάξης συντονισµών, αν υπήρχαν),

για τις µεγαλύτερες απο αυτές έχει παρατηρηθεί (ϑεωρία διακλαδώσεων), οτι υϕίστανται µόνο για

ένα µικρό διάστηµα τιµών της παραµέτρου Μ. Κατά προσέγγιση δηλαδή, µπορεί να ϑεωρηθεί οτι το

ποσοστό του χώρου των φάσεων µε u < us που διατίθεται σε χαοτικές τροχιές είναι αρκετά µεγάλο,

ώστε να επιτρέπει το χαρακτηρισµό αυτής της περιοχής ως στοχαστική και τη µελέτη της µε µεθόδους

στατιστικής.

Το όριο στοχαστικής µετάβασης us για τους 1ης τάξης συντονισµούς, εξαρτάται απο την ισχύ

διαταραχής Μ του συστήµατος, σύµϕωνα µε τη σχέση

us =

√
πM

2
(63)

και η γραϕική του µελέτη ϑα συνδυαστεί µε τη µελέτη του απολύτου ορίου επιτάχυνσης ub στην

επόµενη παράγραϕο.

Με αυτή τη σύντοµη περιγραϕή, ουσιαστικά σκιαγραϕούµε το φαινόµενο της επικάλυψης συντο-

νισµών και το κριτήριο στοχαστικότητας που το συνοδεύει. Βρισκόµαστε εντός των ορίων ισχύος του

ϑεωρήµατος ΚΑΜ και µελετάµε τη στοχαστικότητα αποµονωµένων περιοχών του χώρου των φάσεων.

Η απεικόνιση (S.U.M.sin), ειδοµένη ως µονοπαραµετρική οικογένεια συστηµάτων µε παράµετρο το

Μ, µεταβάλλει τη δυναµική της συµπεριϕορά, σαν συνάρτηση της παραµέτρου Μ. Επικάλυψη συν-

τονισµών ονοµάζεται το φαινόµενο κατά το οποίο, αϕού δυο (ή περισσότερες) γειτονικές Ϲώνες

συντονισµού συγχωνευτούν σε µια, λόγω της καταστροϕής των καµπυλών ΚΑΜ που παρεµβάλλονται

ανάµεσά τους, οι νησίδες που αποµονώνουν τα ευσταθή σηµεία τους αλληλεπιδρούν. Η τιµή της

παραµέτρου Μ για την οποία η αλληλεπίδραση µεταξύ γειτονικών νησίδων 1ης τάξης ξεκινά, σηµάνει

την εκκίνηση καταστροϕής αυτών των νησίδων και ονοµάζεται κατώϕλι στοχαστικότητας. Για τιµές

της παραµέτρου διαταραχής πολύ µεγαλύτερες του κατωϕλίου Mthres, η εν λόγω περιοχή ϑεωρείται

στοχαστική και η στατιστική περιγραϕή της, έγκυρη [5].

Μελετώντας την εξάρτηση του us απο την παράµετρο Μ, εντοπίζουµε την περιοχή του χώρου των

φάσεων που, για κάθε τιµή του Μ, δεν περιέχει νησίδες 1ης τάξης. Βάσει όσων αναϕέρθηκαν πιο

πάνω, κάθε τέτοια περιοχή, ϐρίσκεται σε ‘‘κατάσταση διαταραχής’’ άνω του κατωϕλίου στοχαστικό-

τητας. Αντί λοιπόν να εστιάσουµε σε µια περιοχή του χώρου του φάσεων και, µεταβάλλοντας την

παράµετρο Μ, να παρακολουθούµε τις µεταβολές στη δυναµική της, µπορούµε να επιλέξουµε µια

τιµή του Μ (ή ένα διάστηµα τιµών του) και να ξέρουµε εξαρχής ποιά περιοχή του χώρου των φάσεων

είναι στοχαστική.

Το σχήµα 4.b απεικονίζει δυο περιοχές του χώρου των φάσεων που, για µια τιµή της παραµέ-

τρου M(= 10), ϐρίσκονται σε καταστάσεις ‘‘διαϕορετικού επιπέδου’’ στοχαστικότητας. Η κατάσταση

καθολικής στοχαστικότητας αντιστοιχεί στην περιοχή u < us, όπου η επικάλυψη συντονισµών έχει κα-

ταστρέψει τις νησίδες 1ης τάξης. Η κατάσταση της περιοχής ταχυτήτων us < u < ub χαρακτηρίζεται

ως κατάσταση τοπικής στοχαστικότητας, λόγω του οτι η παρουσία νησίδων 1ης τάξης απαγορεύει τη

διέλευση χαοτικών τροχιών, σε ένα µεγάλο ποσοστό της περιοχής.

4.1.2.2 Αριθµητικός υπολογισµός απολύτου ορίου επιτάχυνσης ub

Υπέρθεση των γραϕικών παραστάσεων των ορίων us και ub,

ως συναρτήσεις της παραµέτρου διαταραχής Μ

Η δεύτερη χαρακτηριστική τιµή ταχύτητας του χώρου των φάσεων της απλοποιηµένης απεικόνισης

Ulam συµβολίζεται µε ub και σχετίζεται µε την πρώτη καµπύλη ΚΑΜ που επιβιώνει της διαταραχής του

συστήµατος. Ο χαρακτηρισµός της ub ως απόλυτο όριο επιτάχυνσης, δικαιολογείται απο το γεγονός

οτι η ύπαρξη αυτής της καµπύλης απαγορεύει τη διέλευση των χαοτικών τροχιών που αντιστοιχούν σε

αρχικές ταχύτητες u < ub, σε περιοχές µεγαλύτερων ταχυτήτων. ΄Οποια και αν είναι η συµπεριϕορά
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των χαοτικών τροχιών στις περιοχές καθολικής και τοπικής στοχαστικότητας (σχήµα 4.b) ως προς την

ιδιότητα ανάµειξης που αναϕέρθηκε στην αρχή αυτής της ενότητας 4, αυτές οι χαοτικές τροχιές δεν

εµϕανίζουν την ιδιότητα µεταϕοράς, εξαιτίας αυτής της καµπύλης ΚΑΜ.

Σε ένα περισσότερο πρακτικό επίπεδο, που σχετίζεται µε τα φυσικά φαινόµενα που περιγράϕει

η επιτάχυνση Fermi, η ύπαρξη αλλά και η γνώση του απολύτου ορίου επιτάχυνσης ub, µας δίνει µια

σηµαντική πληροϕορία. ΄Οσο υπάρχει έστω και µια καµπύλη ΚΑΜ στον χώρο των φάσεων ενός

µοντέλου περιγραϕής της επιτάχυνσης Fermi, η οποία ϑέτει απόλυτο όριο επιτάχυνσης των χαοτικών

τροχιών, µε εξαίρεση την περίπτωση που το όριο αυτό ϐρίσκεται σε πολύ µεγάλες ταχύτητες, η

επιτάχυνση Fermi, στην προσέγγιση µε την οποία περιγράϕεται απο το εκάστοτε δυναµικό σύστηµα,

αποτυγχάνει.

Ο υπολογισµός του απολύτου ορίου επιτάχυνσης ub, γίνεται αριθµητικά. Αντί να αναζητήσουµε την

πρώτη καµπύλη ΚΑΜ που επιβιώνει της διαταραχής, για διάϕορες τιµές της ισχύος της Μ, αναζητούµε

τη µέγιστη τιµή ταχύτητας στην οποία φτάνει µια χαοτική τροχιά που ξεκινά απο την περιοχή καθολικής

στοχαστικότητας, µετά απο ένα επαρκώς µεγάλο πλήθος επαναλήψεων της απεικόνισης (S.U.M.sin).

Στο σχήµα 5 παρουσιάζονται σε υπέρθεση οι γραϕικές παραστάσεις των ορίων us και ub, σαν

συναρτήσεις της παραµέτρου Μ. Για το όριο στοχαστικής µετάβασης us χρησιµοποιήθηκε η σχέση

(63), ενώ για το απόλυτο όριο επιτάχυνσης ub, η γραϕική παράσταση συνίσταται απο σηµεία που

λήϕθηκαν µε τον τρόπο που περιγράϕηκε πιο πάνω. ΄Οπως παρατηρείται, τα δυο όρια ταχύτητας us
και ub εµϕανίζουν πρακτικά την ίδια εξάρτηση απο το Μ (αυξάνονται ϐάσει κάποιου νόµου δύναµης

∝ Mα, κλίση α < 1) και το σύστηµα δεν εµϕανίζει κάποια τάση απαλλαγής απο το απόλυτο όριο

επιτάχυνσης.

1 10 100 1000
0,1

1

10

100

M

u
s
 , u

b

   ub     
   us    

Σχήµα 5: Εξάρτηση του ορίου στοχαστικής µετάβασης us και του απολύτου ορίου επιτάχυνσης ub, απο την

παράµετρο διαταραχής Μ, για την απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam. Η ευθεία που αντιστοιχεί στο us, είναι η

γραϕική παράσταση της συνάρτησης us =
√

πM/2, σε λογαριθµική κλίµακα αξόνων. Η χαοτική τροχιά που

χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό της εξάρτησης του ub απο το Μ, αντιστοιχεί σε αρχικές συνθήκες

(u,θ) =(0.1 , 0.4) και ολοκληρώθηκε αριθµητικά µε 1 000 000 επαναλήψεις για κάθε µια απο τις 1000 τιµές του

Μ, στο διάστηµα [1 , 1000].
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4.2 2ο ΜΕΡΟΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

4.2.1 Συνέπεια των αναλυτικών και αριθµητικών µεθόδων και συµβατότητα ανάµεσά τους

Η ανάγκη µιας στατιστικής περιγραϕής για την απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam

Στο ενιαίο παράρτηµα Στατιστικής, γίνεται µια σύντοµη εισαγωγή σε µερικές ϐασικές έννοιες της

Θεωρίας Πιθανοτήτων. Εστιάζοντας σε στοχαστικές διαδικασίες, διαδικασίες δηλαδή που περιγρά-

φουν συστήµατα που εξελίσσονται στο χρόνο πιθανοκρατικά, επιλέγεται µια απο τις ϐασικές µεθόδους

προσέγγισης τέτοιου είδους προβληµάτων, αυτή που στηρίζεται στην εξίσωση Fokker-Planck .28 Πρό-

κειται ουσιαστικά για την κατασκευή ενός ϑεωρητικού µοντέλου στατιστικής µελέτης , η εϕαρµογή του

οποίου προϋποθέτει οτι το υπό µελέτη σύστηµα µπορεί να περιγραϕεί απο µια στάσιµη στοχαστική

διαδικασία Markov29 , που υπακούει στην εξίσωση Fokker-Planck, δηλαδή µια στάσιµη διαδικασία

διάχυσης. Θεωρώντας οτι ένα πρόβληµα πληροί αυτές τις προϋποθέσεις, µε την εισαγωγή των

παραµέτρων του στις κατάλληλες εξισώσεις (ενιαίο παράρτηµα Στατιστικής), οδηγείται κανείς στον ϑε-

ωρητικό υπολογισµό στατιστικών µεγεθών, χαρακτηριστικών του προβλήµατος (συνάρτηση πυκνότητας

πιθανότητας, συντελεστές µεταϕοράς και διάχυσης, µέση τιµή και διακύµανση). Τα ίδια µεγέθη είναι

στη συνέχεια δυνατό, να προσδιοριστούν και υπολογιστικά. Κατασκευάζοντας ειδικές ‘‘υπολογιστι-

κές’’ σχέσεις που αποδίδουν, κατά κάποιο τρόπο ‘‘αδρά’’, το νόηµα των αντίστοιχων ϑεωρητικών, η

εισαγωγή τους σε κατάλληλους κώδικες προγραµµατισµού, οϕείλει να δώσει αποτελέσµατα προβλε-

πόµενα απο τη ϑεωρία. Με αυτό τον τρόπο αποκαθίσταται η εγκυρότητα µιας µεθόδου αριθµητικής

µελέτης. Απο εκεί και πέρα, το υπολογιστικό µέρος της µελέτης αποκτά δική του, ανεξάρτητη ισχύ και

δρα µε καθοριστικό τρόπο συµπληρώνοντας το ϑεωρητικό µέρος. Στα σηµεία, για παράδειγµα, που

η ϑεωρία σταµατά λόγω πολυπλοκότητας των αναλυτικών υπολογισµών, η µελέτη συνεχίζεται απο τις

(επιβεβαιωµένης εγκυρότητας) υπολογιστικές µεθόδους.

Σε αυτό το δεύτερο µέρος της ϑεωρητικής πλαισίωσης που ακολουθεί τη µελέτη της απλοποιη-

µένης απεικόνισης Ulam, ϑα ασχοληθούµε µε τη στατιστική περιγραϕή του συστήµατος (S.U.M.sin).

Η υπό µελέτη στοχαστική διαδικασία ϑα περιγράϕει τη χρονική εξέλιξη µιας στοχαστικής περιοχής,

ϑεωρούµενης ως ‘‘ενιαίο αντικείµενο’’ του χώρου των φάσεων της S.U.M.sin, (§ 4.2.2). ΄Οπως ϑα

δούµε, η υπό συνθήκες εϕαρµογή της αναλυτικής µεθόδου Fokker-Planck στην απλοποιηµένη α-

πεικόνιση Ulam µε ηµιτονοειδή διέγερση, είναι άκρως περιορισµένη. Η στατιστική µελέτη της ϑα

συνεχιστεί εισάγοντας και εϕαρµόζοντας σχέσεις υπολογιστικού προσδιορισµού των µεγεθών που

µας ενδιαϕέρουν (συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, συντελεστές µεταϕοράς και διάχυσης, µέ-

ση τιµή ταχύτητας και διακύµανση). Η εγκυρότητα αυτών των αριθµητικών σχέσεων, έχει διαπιστωθεί

µέσω συστηµάτων τα οποία, λόγω του οτι δεν αναστέλλουν την αναλυτική διαδικασία, επιτρέπουν

την εξαγωγή ϑεωρητικών αποτελεσµάτων προς σύγκριση (πχ. η απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam µε

διέγερση sawtooth [4], p. 291). Πριν απο όλα αυτά όµως, εξηγούµε τους λόγους που µας οδηγούν

σε µια στατιστική περιγραϕή του συστήµατός µας και τον τελικό στόχο αυτής της µελέτης.

Σε όσα έχουν προηγηθεί, αναϕέραµε επανειληµµένα οτι το υπό µελέτη σύστηµα είναι διαταραγ-

µένο. Η παρουσία χαοτικών περιοχών στον χώρο των φάσεων που συνεπάγεται η διαταραχή του

συστήµατος, συνδέεται µε την καταστροϕή της δυνατότητας πρόβλεψης της χρονικής εξέλιξης των

τροχιών που ξεκινούν απο αυτές τις περιοχές. Η µη προβλεψιµότητα ενός διαταραγµένου συστήµατος,

είναι αποτέλεσµα της ευαίσθητης εξάρτησης απο τις αρχικές συνθήκες (µια απο τις ϐασικές ιδιότητες

του ‘‘χάους’’ στα δυναµικά συστήµατα), σε συνδυασµό µε το γεγονός οτι, ακόµη και αν εξαιρέσουµε

το υπολογιστικό ϑέµα της πεπερασµένης ακρίβειας µιας αριθµητικής ολοκλήρωσης, η ακρίβεια µε την

οποία είµαστε σε ϑέση να εντοπίσουµε τις αρχικές συνθήκες της ‘‘ϕυσικής’’ τροχιάς που ϑέλουµε να

28
Μια άλλη µέθοδος, στηρίζεται στην ανάπτυξη των ‘‘διακυµαινόµενων’’ στοχαστικών µεταβλητών, σε σειρές Fourier, [11].

29
Η ‘‘στασιµότητα’’ µιας στοχαστικής διαδικασίας, αναϕέρεται στην οµογένειά της ως προς το χρόνο. Μια µετατόπιση

του ‘‘άξονα του χρόνου’’ κατά ένα οποιοδήποτε διάστηµα, δεν µεταβάλλει τις στατιστικές ιδιότητές της διαδικασίας (δηλαδή

τις συναρτήσεις πυκνότητας κοινής πιθανότητας που την ορίζουν).
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µελετήσουµε, είναι πεπερασµένη. Το πρόβληµα που δηµιουργεί η παρουσία χαοτικών περιοχών, στην

πιο υποτυπώδη και ίσως πιο συνηθισµένη µορϕή του, αϕορά στην χρονική εξέλιξη µιας τροχιάς (αυτής

που δεν µπορούµε να εντοπίσουµε µε την επιθυµητή (άπειρη) ακρίβεια). ΄Εγκειται δηλαδή στην µη

προβλεψιµότητα του συστήµατος µε την άµεση έννοια του όρου. Σε αυτή την περίπτωση, οι µέθοδοι

στατιστικής εισάγονται µε στόχο τη µελέτη της συµπεριϕοράς, υπό τη δράση του εκάστοτε συστήµα-

τος, του πεπερασµένου ‘‘όγκου’’ (εµβαδόν στην περίπτωση διδιάστατου συστήµατος) που ορίζουµε

στον χώρο των φάσεων, όταν εκ των πραγµάτων επιλέγουµε ένα σύνολο αρχικών καταστάσεων, αντί

µιας.

Στο συγκεκριµένο πρόβληµα της επιτάχυνσης Fermi, η επίπτωση της παρουσίας χαοτικών περιοχών

στον χώρο των φάσεων του συστήµατος (S.U.M.sin) και η µη προβλεψιµότητά του, είναι έµµεση. Η

επιτάχυνση Fermi αϕορά σε ένα τεράστιο πλήθος σωµατιδίων και αυτό που µας ενδιαϕέρει είναι να

γνωρίζουµε αν ένα ποσοστό αυτών είναι δυνατό να αποκτήσει εξαιρετικά µεγάλες ταχύτητες, δεδο-

µένου φυσικά οτι όλα ξεκινούν µε ‘‘µέτριες’’ τιµές ταχυτήτων και δοθέντος ενός επαρκώς µεγάλου

πλήθους επαναλήψεων της απεικόνισης (χρόνος παραµονής τους στην περιοχή όπου λαµβάνει χώ-

ϱα µηχανισµός επιτάχυνσης). Σε αυτό το πρόβληµα, το κόστος που έχει η µη προβλεψιµότητα του

συστήµατος, δεν σχετίζεται µε την πεπερασµένη ακρίβεια εντοπισµού των αρχικών συνθηκών. Η

παρακολούθηση της χρονικής εξέλιξης µιας µόνο χαοτικής τροχιάς χάνει το νόηµά της, όχι επειδή

δεν αντιστοιχεί µε ακρίβεια στην ‘‘ϕυσική’’ υπό µελέτη τροχιά, αλλά λόγω του οτι δεν µας παρέχει τις

πληροϕορίες που χρειαζόµαστε (δεν έχει κανένα νόηµα να ξέρουµε οτι ένα σωµατίδιο ϑα αποκτήσει

µεγάλη ταχύτητα - αυτό ϑα είχε νόηµα για µια περιοχή κανονικών τροχιών). Στην περίπτωση αυτή

δηλαδή, το ίδιο το Ϲητούµενο, που είναι η µέση εξέλιξη ενός συνόλου αρχικών καταστάσεων εντός

µιας χαοτικής περιοχής (αυτή τη φορά ευρύτερης απο οτι ο πεπερασµένος ‘‘όγκος’’ που περιβάλλει

µια αρχική κατάσταση), απαιτεί εξαρχής τη χρήση στατιστικών µεθόδων.

4.2.2 Προετοιµασία συστήµατος για την εϕαρµογή της εξίσωσης Fokker-Planck

Το πρώτο πράγµα που µας απασχολεί, είναι οτι το σύστηµά µας είναι αιτιοκρατικό. Μια αρχική

κατάσταση καθορίζει, µέσω της απεικόνισης (S.U.M.sin), απόλυτα τη χρονική του εξέλιξη, αποκαθι-

στώντας ανάµεσα σε κάθε δυο διαδοχικές του καταστάσεις, µια σχέση αιτίου–αποτελέσµατος. Πως

είναι δυνατό λοιπόν να περιγράψουµε ένα τέτοιο σύστηµα µε µια στοχαστική διαδικασία και µάλιστα

Markov; Εστιάζουµε στις χαοτικές τροχιές του συστήµατος, αρχικά µε τη φαινοµενολογική εξήγηση

οτι ‘‘µας ϑυµίζουν’’ τις τροχιές των αντικειµένων Brown (ενιαίο παράρτηµα Στατιστικής, 3η παράγρα-

φος).30 Προς το παρόν, δεν υπάρχει λόγος διάκρισης µεταξύ των περιοχών καθολικής και τοπικής

στοχαστικότητας του χώρου των φάσεων της (S.U.M.sin). Το σχήµα 6, επιβεβαιώνει το αρχικό αυτό

επιχείρηµα, φυσικά όµως, δεν αρκεί. ΄Οσες φορές και αν ολοκληρώσουµε αριθµητικά µια χαοτι-

κή τροχιά αντίστοιχη κάποιων συγκεκριµένων αρχικών συνθηκών και για οσοδήποτε µεγάλο αριθµό

επαναλήψεων της (S.U.M.sin), κάθε αποτέλεσµα ϑα είναι ταυτόσηµο µε οποιοδήποτε άλλο. Αυτό

οϕείλεται στο οτι ένα αιτιοκρατικό σύστηµα εξελίσσεται στο χρόνο, χωρίς τη συµµετοχή οποιασδήποτε

µορϕής παραγόντων τυχαιότητας. Το πρόβληµα δηλαδή παραµένει άλυτο και το µόνο κέρδος όλων

των παραπάνω συλλογισµών, είναι οτι ϑεωρούµε πλέον, οτι εάν πρόκειται να ϑεµελιωθεί µια στατιστική

περιγραϕή της απεικόνισης S.U.M.sin, αυτή ϑα αναϕέρεται στις χαοτικές τροχιές της.

30
Η ϑεµελίωση αυτής της οµοιότητας φυσικά, είναι το περιεχόµενο του ϑεωρήµατος (Poincaré)-Birkhoff-Smale, το οποίο

αποκαθιστά την τοπολογική συζυγία µιας διαταραγµένης διακριτής απεικόνισης G (για την ακρίβεια κάποιας αντίστοιχης Gk
),

υπό τη δράση της στα αναλλοίωτα σύνολα Cantor που περιέχουν τα οµοκλινικά πλέγµατα των Ϲωνών συντονισµού της, µε την

απεικόνιση µετατόπισης Ν συµβόλων σ. Η τελευταία, αποτελεί την τυπική συµβολική αναπαράσταση δυναµικών συστηµάτων,

οι τροχιές των οποίων ϑεωρείται οτι συνίστανται απο ακολουθίες σηµείων ‘‘τόσο’’ τυχαίες, ‘‘όσο’’ οι διαδοχικές ϱίψεις ενός

κέρµατος.
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(a) 40 επαναλήψεις µιας χαοτικής τροχιάς της απλοποιηµένης

απεικόνισης Ulam µε ηµιτονοειδή διέγερση.

M = 10, (uo , ϑo) ≃ (2.12 , 0.42).

(b) ∆ιδιάστατη αναπαράσταση µιας

τροχιάς αντικειµένου που εκτελεί

κίνηση Brown.

Σχήµα 6: Η οµοιότητες ανάµεσα στα δυο είδη τροχιών, είναι χαρακτηριστικές των διαδικασιών διάχυσης. Μια

‘‘κανονική’’ συνιστώσα κίνησης, που ϑα µπορούσε να αναπαρασταθεί απο µια οµαλή καµπύλη, στην οποία

υπερτίθεται µια τυχαίου χαρακτήρα συνιστώσα κίνησης µε αποτέλεσµα τις διακυµάνσεις της συνολικής

τροχιάς. Το πρώτο είδος εξέλιξης µιας στοχαστικής διαδικασίας ονοµάζεται µεταϕορά και το δεύτερο

διάχυση. Σε ένα απόλυτα στοχαστικό σύστηµα, ακόµη και εάν η κίνηση µεταϕοράς είναι δυνατόν να

αναπαραχθεί, η κίνηση διάχυσης δεν µπορεί ποτέ να επαναληϕθεί µε πανοµοιότυπο τρόπο.

∆ιατηρώντας λοιπόν το ενδιαϕέρον µας εστιασµένο στις χαοτικές τροχιές, στρεϕόµαστε στους

δυο δυνατούς τρόπους χειρισµού µιας στάσιµης στοχαστικής διαδικασίας, όταν πρόκειται να προσ-

διοριστούν πειραµατικά (αριθµητικά), στατιστικά µεγέθη που την αϕορούν. Ο πρακτικός υπολογισµός

κάθε στατιστικού µεγέθους, περιλαµβάνει µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τον υπολογισµό µέσων ό-

ϱων, την άθροιση δηλαδή αντίστοιχων ποσοτήτων επί ενός δειγµατικού συνόλου διαδικασιών και τη

διαίρεση του αθροίσµατος µε το πλήθος των διαδικασιών. Σύµϕωνα µε όσα αναϕέρονται απο τους

Wang και Uhlenbeck [11], οι τρόποι ανάκτησης ενός δειγµατικού συνόλου απο µια στάσιµη στοχαστι-

κή διαδικασία, είναι δυο: Μπορούµε να αϕήσουµε ένα επαρκώς µεγάλο πλήθος ‘‘ίδιων’’ αρχικών

καταστάσεων να εξελιχθεί υπό τη δράση της και το δειγµατικό σύνολό µας να αποτελείται απο τα

επιµέρους ‘‘παροµοίως προετοιµασµένα συστήµατα’’, ή να αϕήσουµε τη στοχαστική διαδικασία να

εξελιχθεί µια και µοναδική φορά, αλλά για ένα επαρκώς µεγάλο χρονικό διάστηµα. Σε αυτή την

περίπτωση ορίζουµε ένα χρονικό διάστηµα τ µεγαλύτερο απο τους χαρακτηριστικούς χρόνους της

διαδικασίας και το δειγµατικό σύνολο συνίσταται απο τα τµήµατα εξέλιξής της που αντιστοιχούν στα

διαστήµατα (0 , τ),(τ , 2τ), . . . , ((N− 1)τ , Nτ).
Στην περίπτωση της απεικόνισης (S.U.M.sin), η αυτονοµία του συστήµατος εξασϕαλίζει την στα-

σιµότητα οποιασδήποτε στοχαστικής διαδικασίας καταϕέρουµε να ορίσουµε για αυτό. Το πρόβληµα

που παρουσιάζεται εξαιτίας της ταυτόσηµης εξέλιξης µιας τροχιάς της S.U.M.sin όσες φορές και αν

την επαναλάβουµε, λύνεται αν εκµεταλλευτούµε το γεγονός οτι ενδιαϕερόµαστε για τη µέση εξέλιξη

µιας περιοχής του χώρου των φάσεων και επιλέξουµε τον πρώτο απο τους δυο τρόπους ανάκτησης

δειγµατικού συνόλου. Εν ολίγοις, η στοχαστική διαδικασία µας είναι η ενιαία εξέλιξη της ευρύτε-

ϱης περιοχής στοχαστικότητας του χώρου των φάσεων της S.U.M.sin και όχι µια τροχιά αυτής. Κάθε

τροχιά µε αρχικές συνθήκες που ανήκουν σε αυτή την περιοχή, αντιπροσωπεύει µια πιθανή εξέλιξη

της στοχαστικής αυτής διαδικασίας. Λαµβάνοντας ένα επαρκώς µεγάλο πλήθος τέτοιων τροχιών, οι

οποίες προϕανώς δεν έχουν ταυτόσηµες εξελίξεις στο χρόνο, σχηµατίζουµε το δειγµατικό σύνολο

‘‘παροµοίως προετοιµασµένων συστηµάτων’’.
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΄Εχοντας παρακάµψει ‘‘εντέχνως’’, αλλά δυστυχώς µόνο µερικώς, την αιτιοκρατία του συστήµατος,

διαθέτουµε πλέον µια στοχαστική διαδικασία και περνάµε στη διαπραγµάτευση των συνθηκών υπό

τις οποίες αυτή µπορεί να ϑεωρηθεί διαδικασία Markov. Αυτό που µέχρι τώρα έχει ίσως περάσει

απαρατήρητο, είναι οτι οι µεταβλητές του συστήµατος είναι δυο, οι u και ϑ, ενώ η εξίσωση Fokker-

Planck αποδείχθηκε στο ενιαίο παράρτηµα Στατιστικής, για στοχαστικές µεταβλητές ϐαθµωτού συνόλου

τιµών. Ο λόγος αυτής της απλοποίησης, είναι οτι γνωρίζαµε εκ των προτέρων, οτι κατά τη διαδικασία

προσέγγισης της στοχαστικής διαδικασίας που µόλις ορίσαµε απο µια διαδικασία Markov, η επίδραση

της φάσης ϑ στη στατιστική συµπεριϕορά του συστήµατος, επρόκειτω να αγνοηθεί (§ 4.2.3).

Οι µεταβολές που υϕίσταται η κατάσταση του συστήµατος µεταξύ διαδοχικών επαναλήψεων της

απεικόνισης (S.U.M.sin), είναι όλες, λόγω αιτιοκρατίας, συσχετισµένες µεταξύ τους. Αυτό σηµαίνει οτι

γενικά, οι διαδοχικές καταστάσεις του ϐρίσκονται πάντα (σε κάθε διάστηµα χρόνου οσοδήποτε µικρό

ή µεγάλο) εντός ενός τακτικού (µε την έννοια της ‘‘τάξης’’) προτύπου εξέλιξης. Ο χρόνος ‘‘µνήµης’’

δηλαδή της διαδικασίας, είναι άπειρος. Η στοχαστική διαδικασία ϑα προσέγγιζε µια διαδικασία Markov,

αν υπήρχε ένα χρονικό διάστηµα, χαρακτηριστικό του συστήµατος, πέρα απο το οποίο το αιτιοκρατικό

πρότυπο εξέλιξης που ακολουθούν οι διαδοχικές καταστάσεις του κατέρρεε, δίνοντας τη ϑέση του

σε ένα πιθανοκρατικό πρότυπο, δηλαδή µια συνάρτηση κατανοµής πιθανοτήτων. ΄Οπως απέδειξαν οι

Lieberman και Lichtenberg ([4], p.288), για την απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam υπάρχει ένας τέτοιος

χαρακτηριστικός χρόνος συσχετισµού nc (Correlation time).

΄Εχοντας κατά νου το δειγµατικό σύνολο της στοχαστικής µας διαδικασίας, ϑεωρούµε οτι οι αρχικές

συνθήκες των τροχιών που το συνιστούν, ανήκουν σε ένα τετράγωνο ορισµένου εµβαδού της στοχα-

στικής περιοχής του χώρου των φάσεων της S.U.M.sin. Το χρονικό διάστηµα nc, αντιστοιχεί στο πλήθος

επαναλήψεων της S.U.M.sin που απαιτείται, προκειµένου οι φάσεις των τροχιών του δειγµατικού συ-

νόλου να κατανεµηθούν οµοιόµορϕα (δηλαδή τυχαία) στο διάστηµα [0 , 1). Το γεγονός αυτό παρέχει

τη δυνατότητα ‘‘απαλοιϕής’’ της φάσης ϑ απο τη στατιστική περιγραϕή και προϕανώς προϋποθέτει οτι

στις χαοτικές τροχιές του συστήµατος διατίθεται ολόκληρο το διάστηµα τιµών φάσης [0 , 1). Η περιοχή

του χώρου των φάσεων, την ενιαία εξέλιξη της οποίας αντιστοιχίσαµε σε µια στοχαστική διαδικασία,

οϕείλει εποµένως να περιοριστεί στην περιοχή καθολικής στοχαστικότητας 0 < u < us. Υπό αυτές τις

συνθήκες, όλες οι µεταβολές ∆θ µετά απο τη nc-οστή εϕαρµογή της S.U.M.sin στο δειγµατικό σύνολο,

ϑεωρούνται ισοπίθανες, γεγονός που λαµβάνεται ως έµµεση δήλωση του οτι µετά απο ‘‘χρόνο’’ nc,
οι µεταβολές µεταξύ διαδοχικών καταστάσεων µιας τροχιάς, είναι ανεξάρτητα γεγονότα. Επιλέγοντας

δηλαδή τα χρονικά διαστήµατα ∆n που παρεµβάλλονται µεταξύ διαδοχικών παρατηρήσεων της στο-

χαστικής διαδικασίας, να είναι επαρκώς µεγαλύτερα απο τον χαρακτηριστικό χρόνο συσχετισµού nc,
η στοχαστική διαδικασία που ορίσαµε προσεγγίζει µια διαδικασία Markov. Σηµειώνεται οτι ο συσχετι-

σµός των µεταβολών ∆u διατηρείται και µετά απο nc επαναλήψεις [4] και αποτελεί κατά κάποιο τρόπο

την ‘‘αιτιοκρατική συνιστώσα’’ που αποµακρύνει το σύστηµα απο µια κανονική κατανοµή πιθανοτήτων.

΄Εµεινε µια τελευταία συνθήκη που πρέπει να τεθεί, προκειµένου να εξασϕαλιστεί η ισχύς ε-

φαρµογής της εξίσωσης Fokker-Planck και σχετίζεται µε τη συνέχεια του χρόνου της στοχαστικής

διαδικασίας. Η συνθήκη αυτή επιβάλλεται απο τη χρήση µεθόδων Ανάλυσης κατά την απόδειξη της

εξίσωσης Fokker-Planck. Τα χρονικά διαστήµατα που παρεµβάλλονται µεταξύ διαδοχικών παρατηρή-

σεων της στοχαστικής διαδικασίας, ϑα πρέπει να είναι πολύ µικρότερα απο τον συνολικό χρόνο Ν

εξέλιξής της. Ρυµίζοντας δηλαδή τα χρονικά διαστήµατα ∆n έτσι ώστε nc ≪ ∆n ≪ N, επιτυγχάνεται

η προσέγγιση µιας διαδικασίας Markov συνεχούς χρόνου, δηλαδή µιας διαδικασίας διάχυσης.

Επιλέγοντας τέλος οι αρχικές ταχύτητες u του δειγµατικού συνόλου να είναι µεγαλύτερες απο

τις µεταβολές ∆u που αντιστοιχούν στα χρονικά διαστήµατα ∆n, οι στοχαστικές µεταβλητές Un της

στοχαστικής διαδικασίας {Un , n ∈ Z} που αντιπροσωπεύουν τις ταχύτητες του σωµατιδίου, µπορούν

να ϑεωρηθούν κατά προσέγγιση, συνεχείς.



44 4.2 2ο ΜΕΡΟΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ → Απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam

4.2.3 ‘‘Περιορισµένη’’ εϕαρµογή της εξίσωσης Fokker-Planck

στην απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam

Η εξίσωση Fokker-Planck που αποδεικνύεται στο ενιαίο παράρτηµα Στατιστικής, (3η παράγραϕος),

προσαρµοσµένη στη στοχαστική διαδικασία που ορίσαµε για την απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam, έχει

τη µορϕή

∂f1
∂n

= −∂(f1 · B)
∂u

+
1

2

∂2(f1 · D)
∂u2

, (64)

όπου

B(u , n , ∆n) =
1

∆n

∫
(∆u)

(∆u) f2(u+ ∆u , n+ ∆n | u , n) d(∆u) (65)

και

D(u , n , ∆n) =
1

∆n

∫
(∆u)

(∆u)2 f2(u+ ∆u , n+ ∆n | u , n) d(∆u), (66)

οι συντελεστές µεταϕοράς και διάχυσης αντίστοιχα.

Η εξίσωση Fokker-Planck στην µορϕή (64), περιγράϕει τη χρονική εξέλιξη της συνάρτησης πυκνό-

τητας πιθανότητας f1(u,n). Παρατηρούµε οτι η f1 είναι επίσης συνάρτηση της ταχύτητας, γεγονός που

ϑα παίξει ϱόλο στην επιλογή του δειγµατικού συνόλου (σύνολο αρχικών συνθηκών), για την εϕαρµο-

γή των υπολογιστικών σχέσεων προσδιορισµού στατιστικών µεγεθών που εισάγονται στην επόµενη

παράγραϕο 4.2.4. Η συνάρτηση f2(u+ ∆u , n+ ∆n | u , n) είναι η συνάρτηση πυκνότητας δεσµευ-

µένης πιθανότητας31 και εκϕράζει, µέσω της παράστασης f2 · d(∆u), την πιθανότητα ένα σύνολο

συστηµάτων (συλλογή σηµείων στο χώρο των φάσεων της S.U.M.sin) που τη ‘‘χρονική στιγµή’’ n έχουν

ταχύτητα u, να υποστούν σε ‘‘χρόνο’’ ∆n µεταβολή ταχύτητας ∆u.

Ο προσδιορισµός της f1, προϋποθέτει τη γνώση της f2 (σχέσεις 65 και 66). Η αναλυτική διαδικασία

δηλαδή, ξεκινάει απο τον υπολογισµό των συντελεστών B και D και στη συνέχεια µε την αντικατάσταση

των αποτελεσµάτων στην εξίσωση Fokker-Planck (64) και την επίλυσή της, προκύπτει η f1(u,n). Αντι-

µετωπίζοντας το πρόβληµα µε µαθηµατική ακρίβεια, τόσο η f1 όσο και η f2, ϑα έπρεπε να εξαρτώνται

επίσης απο τη φάση ϑ. ΄Οπως ϑα δούµε όµως στη συνέχεια, η ‘‘κατάλληλη’’ επιλογή του χρονικού

διαστήµατος ∆n, επιτρέπει την απαλλαγή των f1 και f2 απο αυτή την εξάρτηση. Αυτός είναι και ο λόγος

που το πρόβληµα αντιµετωπίστηκε εξαρχής ως µονοδιάστατο. Υπάρχει µέθοδος παράκαµψης του

προβλήµατος της άγνωστης f2, η εϕαρµογή της οποίας προϋποθέτει την ανεξαρτησία των f1 και f2
απο τη φάση ϑ.

΄Οπως αναϕέρθηκε στην προηγούµενη παράγραϕο 4.2.2, η διαδικασία προσέγγισης της στοχα-

στικής διαδικασίας που ορίσαµε για την απεικόνιση S.U.M.sin, µε µια διαδικασία Markov, αναδεικνύει

εν γένει την ύπαρξη ενός χαρακτηριστικού χρόνου συσχετισµού nc, µετά τον οποίο οι φάσεις ϑ του

δειγµατικού συνόλου κατανέµονται οµοιόµορϕα, δηλαδή τυχαία, στο διάστηµα [0 , 1). Η ισοπίθανη

πραγµατοποίηση των φάσεων ϑ ∈ [0 , 1) για n ≫ nc, εξασϕαλίζει οτι οι στατιστικές ιδιότητες τη στοχα-

στικής διαδικασίας, δηλαδή οι συναρτήσεις πυκνότητας κοινής και δεσµευµένης πιθανότητας που την

ορίζουν, δεν εξαρτώνται απο τη φάση ϑ, δεδοµένου οτι επιλέγουµε τον χρόνο ∆n που παρεµβάλλεται

µεταξύ διαδοχικών παρατηρήσεων της διαδικασίας, επαρκώς µεγαλύτερο απο τον nc. Ο χρόνος

συσχετισµού nc αυτή τη στιγµή µας είναι άγνωστος (ϑα δούµε αν µπορούµε να τον εκτιµήσουµε αριθ-

µητικά, αργότερα). Υποθέτοντας παρ΄ όλα αυτά την ύπαρξή του32 και ϑεωρώντας οτι είµαστε πράγµατι

σε ϑέση να επιλέξουµε το ∆n ≫ nc, η υπόθεση οµοιόµορϕης (τυχαίας) κατανοµής φάσεων ισχύει.

31
Οι δείκτες (1) και (2) στις συναρτήσεις f , δηλώνουν το πλήθος των καταστάσεων απο τις οποίες αυτές εξαρτώνται.

Η διάκριση µεταξύ κοινών και δεσµευµένων πιθανοτήτων (όταν ο δείκτης είναι ≥ 2), γίνεται εντός των ορισµάτων των

αντίστοιχων συναρτήσεων πυκνότητας, χωρίζοντας µε ερωτηµατικό (;) τις καταστάσεις κοινών πιθανοτήτων και µε την κάθετο

(|), τις καταστάσεις δεσµευµένων πιθανοτήτων.
32

Γνωρίζουµε απο τώρα, οτι αυτή η υπόθεση δεν πρόκειται να επαληθευθεί απο το πείραµα. Συνεχίζουµε την αναλυτική

διαδικασία, αποκλειστικά µε στόχο την ϑεωρητική πλαισίωση της µελέτης µας.
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Η εϕαρµογή των σχέσεων (65) και (66) στην απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam για αυθαίρετα επι-

λεγµένο ∆n = n− 0, προϋποθέτει την εύρεση της απεικόνισης S.U.M.sin(n) που προκύπτει απο τη

διαδοχική εϕαρµογή της S.U.M.sin σε ένα σηµείο (u,θ), n φορές. Βρίσκοντας απο την S.U.M.sin(n)

το αντίστοιχο ∆u και αντικαθιστώντας το στις σχέσεις (65) και (66), µπορούµε (αϕού επιλύσουµε το

πρόβληµα της άγνωστης f2), να υπολογίσουµε τους συντελεστές B και D. ΄Ισως για µια απλούστε-

ϱη συνάρτηση κίνησης του παλλόµενου τοίχου (πχ. sawtooth), να είχε νόηµα να επιχειρήσουµε την

επίλυση των ολοκληρωµάτων των σχέσεων (65) και (66), για ∆n > 1. Στην υπό µελέτη περίπτωση της

ηµιτονοειδούς διέγερσης όµως, κάτι τέτοιο δεν έχει νόηµα, παρά µόνο αριθµητικά. Θέτοντας λοιπόν

όπου ∆n = 1, το ∆u προκύπτει απο την απεικόνιση (S.U.M.sin),

∆u = sin(2πθ).

Στη συνέχεια αντικαθιστούµε στις σχέσεις (65) και (66) και παίρνουµε τη µέση τιµή τους ως προς ϑ,

ολοκληρώνουµε δηλαδή ως προς ϑ στο διάστηµα [0 , 1) (η διαίρεση µε τη µονάδα, παραλείπεται για

προϕανείς λόγους). Οι σχέσεις που προκύπτουν, είναι αντίστοιχα, οι

⟨B⟩ϑ =

∫ 1

0

∫
(∆u)

sin(2πθ) f2(u+ ∆u , n+ ∆n | u , n) d(∆u) d(ϑ) (67)

και

⟨D⟩ϑ =

∫ 1

0

∫
(∆u)

[sin(2πθ)]2 f2(u+ ∆u , n+ ∆n | u , n) d(∆u) d(ϑ). (68)

Σε αυτή την ολοκλήρωση ως προς ϑ, έγκειται η παράκαµψη του προβλήµατος της άγνωστης f2 και

οϕείλεται στην υπόθεση οµοιόµορϕης κατανοµής φάσεων. Η ανεξαρτησία της f2 απο τη φάση ϑ, σε

συνδυασµό µε τη σχέση (91) του ενιαίου παραρτήµατος Στατιστικής και την οµογένεια της στοχαστικής

διαδικασίας ως προς το χρόνο (στάσιµη) και το χώρο, στην περίπτωσή µας∫
∆u

f2(u+ ∆u , n+ ∆n | u , n) d(∆u) =

∫
∆u

f2(∆u , ∆n | 0 , 0) d(∆u) = 1,

απαλλάσσει τις σχέσεις (67) και (68) απο την άγνωστη f2 και οδηγεί τελικά στα εξής αποτελέσµατα:

⟨B⟩ϑ = 0 και ⟨D⟩ϑ =
1

2
. (69)

Φυσικά, τα αποτελέσµατα αυτά οϕορούν στην περίπτωση όπου ∆n = 1. Ισχύουν δηλαδή µόνο όταν το

δειγµατικό σύνολο έχει αρχικές συνθήκες µε φάσεις ήδη τυχαία κατανεµηµένες στο διάστηµα [0 , 1)
και για έναν πεπερασµένο αριθµό επαναλήψεων της απεικόνισης, µέχρι η δυναµική του συστήµατος

να προκαλέσει συσχετισµό των καταστάσεών του.

Απο αυτό το σηµείο υπολογισµού των ⟨B⟩ϑ και ⟨D⟩ϑ, υποθέτοντας οτι τα αποτελέσµατά µας

ισχύουν για ένα επαρκώς µεγάλο πλήθος επαναλήψεων της (S.U.M.sin), µπορούµε επιλύοντας την

εξίσωση Fokker-Planck, να προσδιορίσουµε µια συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας f1, δεδοµένων

κατάλληλων συνοριακών συνθηκών ([4], p.291). Παρ΄ όλα αυτά δεν ϑα προχωρήσουµε σε µια τέτοιου

είδους διαδικασία, γιατί γνωρίζουµε, κάτι που ϑα φανεί στη συνέχεια, οτι για το δικό µας σύστηµα

δεν εντοπίζεται (αριθµητικά) κάποια περιοχή τιµών ταχυτήτων για την οποία η υπόθεση οµοιόµορϕης

κατανοµής φάσεων να αποκαθίσταται. Ούτε ‘‘έγκαιρα’’, ώστε να µας προσανατολίζει σε έναν χρόνο

συσχετισµού nc, ούτε και για επαρκές πλήθος επαναλήψεων της (S.U.M.sin), δίνοντάς µας ένα

χρονικό πλαίσιο ισχύος της εξίσωσης Fokker-Planck. Η αναλυτική στατιστική µελέτη δηλαδή σταµατά

σε αυτό το σηµείο και απο εδώ και πέρα αναλαµβάνει η αντίστοιχη αριθµητική.
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4.2.4 Υπολογιστικές εξισώσεις προσδιορισµού στατιστικών µεγεθών

Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας,

Συντελεστές µεταϕοράς και διάχυσης,

Μέση ταχύτητα και διακύµανση

Σε αυτή την παράγραϕο ϑα εισάγουµε τις εξισώσεις αριθµητικού υπολογισµού των στατιστικών

µεγεθών που σχετίζονται µε την απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam, όπως αυτή προσεγγίστηκε απο µια

διαδικασία διάχυσης. Μερικά απο τα µεγέθη που ϑα µας απασχολήσουν έχουν ήδη αναϕερθεί

και είναι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας f1(u,n) και οι συντελεστές µεταϕοράς και διάχυσης

B(u;n) και D(u;n). Τα δυο άλλα µεγέθη, η µέση τιµή ⟨u⟩(n) της ταχύτητας και η διακύµανση σ2(n) των

ταχυτήτων (ως τιµές στοχαστικών µεταβλητών) απο τη µέση τιµή, αναϕέρονται στο ενιαίο παράρτηµα

Στατιστικής, όπου και συνδέονται µε τις µέσες τιµές των συντελεστών µεταϕοράς και διάχυσης.

Πριν οτιδήποτε άλλο, υπενθυµίζουµε οτι η υπολογιστική εϕαρµογή των σχέσεων που ϑα εισάγου-

µε, στην στοχαστική διαδικασία που ορίσαµε στην παράγραϕο 4.2.2, γίνεται ϐάσει του πρώτου απο

τους δυο τρόπους χειρισµού µιας στοχαστικής διαδικασίας. Στην εν λόγω παράγραϕο, επιλέξαµε να

διαχειριστούµε την χρονική εξέλιξη της απλοποιηµένης απεικόνισης Ulam, λαµβάνοντας ένα δειγµατι-

κό σύνολο ‘‘παροµοίως προετοιµασµένων συστηµάτων’’. Ο ‘‘άξονας των µέσων όρων’’ δηλαδή, ϑα

έχει κατά τους υπολογισµούς µας, την κατεύθυνση του δειγµατικού συνόλου και όχι του χρόνου. Το

αποτέλεσµα κάθε εϕαρµογής της επαναληπτικής διαδικασίας που ορίζουµε, αντιστοιχεί στον αύξοντα

αριθµό επανάληψής της και η ολοκλήρωσή της µας δίνει τη χρονική εξέλιξη του εκάστοτε µεγέθους.

Για µερικά απο τα στατιστικά µεγέθη που ϑα µελετήσουµε, τα f1, B και D, έχει νόηµα να ϑεωρούµε

την αρχική κατανοµή ταχυτήτων του δειγµατικού συνόλου, ως παράµετρο του συστήµατος.

Η µόνη υπολογιστική εξίσωση που φαινοµενικά τουλάχιστον, στηρίζεται σε λογική διαϕορετική απο

αυτή µε την οποία προσεγγίστηκαν µέχρι στιγµής οι έννοιες της Στατιστικής που συζητήθηκαν, είναι

της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας. Ο τρόπος µε τον οποίο ϑα οριστεί στη συνέχεια η f1, δίνει

την ευκαιρία µιας στοιχειώδους εµβάθυνσης στο φυσικό περιεχόµενο της εξίσωσης Fokker-Planck. Η

εξίσωση Fokker-Planck αποτελεί µια εξίσωση συνέχειας [12]. Το µέγεθος του οποίου τη διατήρηση

εκϕράζει, είναι η πιθανότητα στον χώρο των καταστάσεων µιας στοχαστικής διαδικασίας. Βασιζόµενοι

σε αυτή την πληροϕορία, ξεκινάµε ορίζοντας την πυκνότητα ρ(u, ϑ, n) της στοχαστικής διαδικασίας

σε ένα σηµείο (u,θ) του χώρου των φάσεων της απεικόνισης (S.U.M.sin), σε κάποια δεδοµένη

επανάληψη n της εϕαρµογής της στο δειγµατικό σύνολο. Η ρ ορίζεται απο τη σχέση

ρ(u, ϑ, n) =
[ΣdN](n)

NIC · dVgrid
, (70)

όπου NIC το πλήθος των ‘‘παροµοίως προετοιµασµένων συστηµάτων’’ του δειγµατικού συνόλου (αρχι-

κές συνθήκες), dVgrid = dugrid × dϑgrid µια πεπερασµένη περιοχή του σηµείου (u,θ) και [ΣdN](n) το

πλήθος των καταστάσεων της στοχαστικής διαδικασίας που, κατά τη n-οστή εϕαρµογή της S.U.M.sin,

ανήκουν στην περιοχή dVgrid (η πλειοψηϕία των πληροϕοριών που δίνονται σε αυτή την παράγραϕο,

είναι ϐασισµένες, µε µερικές προσαρµοστικές τροποποιήσεις, σε σηµειώσεις του Γ. Βουγιατζή, [13]).
Αν αυτό που αναζητούσαµε είναι η συνάρτηση κατανοµής πιθανοτήτων στις καταστάσεις του

συστήµατος, τότε αυτή η συνάρτηση ϑα ήταν η ρ(u, ϑ, n). Στην προκειµένη περίπτωση όµως, ενδια-

φερόµαστε για τη συνάρτηση κατανοµής πιθανοτήτων σε µια µόνο καταστατική µεταβλητή του, την

ταχύτητα u. Η πράξη που αντιστοιχεί στην ολοκλήρωση ως προς ϑ που εϕαρµόσαµε στην προηγούµε-

νη παράγραϕο και ισοδυναµεί µε την προβολή του χώρου των φάσεων στον άξονα u των ταχυτήτων,

όσον αϕορά στη σχέση (70), είναι απλώς ο επανα - ορισµός της περιοχής dVgrid, ως dugrid. Η

υπολογιστική σχέση που εισάγουµε τελικά σε έναν κώδικα προγραµµατισµού για τον υπολογισµό της

χρονικής εξέλιξης της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας f1(u, n), είναι η
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f1(u, n) =
[ΣdN](n)

NIC · dugrid
, (71)

όπου εντός του [ΣdN](n) περιέχεται η άθροιση των σηµείων που κατά τη n-οστή εϕαρµογή της

(S.U.M.sin) στο δειγµατικό σύνολο, ανήκουν σε καθένα απο τα επιµέρους ‘‘διαµερίσµατα’’ εύρους

dugrid του άξονα ταχυτήτων. Ο κώδικας που χρησιµοποιεί τη σχέση (71) δηλαδή, κατασκευάζει ένα

ιστόγραµµα ταχυτήτων, που αντιστοιχεί σε ένα στιγµιότυπο της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας.

Για τους συντελεστές µεταϕοράς και διάχυσης, οι υπολογιστικές σχέσεις προκύπτουν απο τις

αντίστοιχες ϑεωρητικές σχέσεις (65) και (66) αντίστοιχα, ακολουθώντας τη λογική µε την οποία οι

τελευταίες πήραν τη µορϕή των σχέσεων (67) και (68), αλλά για αυθαίρετο ∆n. Ολοκληρώνοντας

ως προς ϑ στο διάστηµα [0 , 1), οι (65) και (66) γίνονται

⟨B⟩ϑ =
1

∆n

∫ 1

0
∆u(u,θ) dϑ και ⟨D⟩ϑ =

1

∆n

∫ 1

0
[∆u(u,θ)]2 dϑ, (72)

όπου το ∆u(u,θ) αντιστοιχεί όπως είπαµε σε αυθαίρετο ∆n, για αυτό και εν γένει είναι συνάρτηση των

u και ϑ.

Οι υπολογιστικές σχέσεις αποδίδουν αδρά το νόηµα των σχέσεων (72) και είναι οι

B(uo; n) =
1

∆n
· ⟨∆u⟩ = 1

n
·
∑NIC

i=1 [ui(n)− uoi]

NIC
(73)

και

D(uo; n) =
1

∆n
· ⟨(∆u)2⟩ = 1

n
·
∑NIC

i=1 [ui(n)− uoi]
2

NIC
, (74)

όπου τα ∆u είναι οι µεταβολές ταχυτήτων των επιµέρους συστηµάτων, µεταξύ ∆n = n− 0 επαναλή-

ψεων της απεικόνισης (S.U.M.sin). Παρατηρήστε οτι οι διαϕορές ui(n)− uoi λαµβάνονται πάντα ως

προς την αρχική κατανοµή ταχυτήτων uoi, i = 1, . . . ,NIC του δειγµατικού συνόλου.

Οι δυο εξισώσεις που έµεινε να εισάγουµε, αϕορούν στον αριθµητικό υπολογισµό της χρονικής

εξέλιξης της µέσης τιµής ⟨u⟩(n)των ταχυτήτων του δειγµατικού συνόλου και της διακύµανσης σ2(n)
των ταχυτήτων του, απο τη µέση τιµή ⟨u⟩. Οι εξισώσεις αυτές προκύπτουν απο τις γνωστές εξισώ-

σεις ορισµού αυτών των µεγεθών (σχέσεις 105 και 106 του ενιαίου παραρτήµατος Στατιστικής). Σε

υπολογιστική προσέγγιση, οι σχέσεις 105 και 106 παίρνουν τη µορϕή

⟨u⟩(n) =
∑NIC

i=1 ui(n)

NIC
(75)

και

σ2(n) =

∑NIC
i=1 [ui(n)− ⟨u⟩(n)]2

NIC
. (76)

Σχολιάζουµε τώρα εν συντοµία, τις πρϋποθέσεις που οϕείλει να πληροί η εϕαρµογή των παρα-

πάνω υπολογιστικών σχέσεων, στη στοχαστική µας διαδικασία. Οι προϋποθέσεις αυτές αϕορούν στη

συνεπή ϱύθµιση των παραµέτρων που εισάγονται σε ένα κώδικα προγραµµατισµού:
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� Το δειγµατικό σύνολο (πλήθος αρχικών συνθηκών NIC, Number of Initial Conditions), οϕείλει

να είναι επαρκώς µεγάλο προς αποϕυγήν ‘‘σϕαλµάτων προκατάληψης’’.

� Στην περίπτωση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας (σχέση 71), οι περιοχές dugrid στις

οποίες ϑα διαµερίσουµε την υπό µελέτη περιοχή ταχυτήτων οϕείλουν να είναι µικρές, δηλαδή

πολλές, προκειµένου το ιστόγραµµα ταχυτήτων που ϑα σχηµατιστεί, να προσεγγίζει µια συνεχή

συνάρτηση κατανοµής.

� Η αρχική κατανοµή φάσεων του δειγµατικού συνόλου µπορεί να είναι οµοιόµορϕα κατανεµηµέ-

νη στο διάστηµα [0 , 1) ή σε ένα πολύ µικρότερο διάστηµα [ϑ , ϑ + dϑ), ανάλογα µε τον στόχο

της επαναληπτικής διαδικασίας. Η επιλογή µεταξύ των δυο διαστηµάτων αϕορά κυρίως στον

αριθµητικό υπολογισµό των συντελεστών µεταϕοράς και διάχυσης, απο τη χρονική εξέλιξη των

οποίων µπορούµε να οδηγηθούµε σε συµπεράσµατα σχετικά µε τον χρόνο συσχετισµού nc της

στοχαστικής διαδικασίας. Στην παρούσα µελέτη, ϑα χρησιµοποιηθεί κυρίως η πρώτη επιλογή.

� Η αρχική κατανοµή των ταχυτήτων του δειγµατικού συνόλου, επιλέγεται συνήθως σταθερή,

uoi = uo, i = 1, . . . ,NIC. Με αυτό τον τρόπο, η αρχική ταχύτητα uo της συλλογής συστηµάτων

αντιµετωπίζεται ως παράµετρος του συστήµατος και µπορεί να µελετηθεί η εξάρτησή του απο

αυτήν.

� Το πλήθος των συνολικών εϕαρµογών NOI, (Number of Iterations) της επαναληπτικής διαδικα-

σίας που ορίζουµε (και η οποία πάντα περιλαµβάνει την εϕαρµογή της S.U.M.sin στο δειγµατικό

σύνολο) µπορεί να είναι µικρό ή µεγάλο, ανάλογα µε το στόχο κάθε κώδικα προγραµµατισµού.

Υπάρχει ακόµη ένα πλήθος λεπτοµερειών που ένας έµπειρος προγραµµατιστής ϑεωρεί δεδοµένες

και ϱυθµίζει αυθόρµητα κατά το ‘‘στήσιµο’’ ενός κώδικα, οι οποίες όµως εξειδικεύονται στον εκάστοτε

κώδικα.33

4.2.5 Στατιστική µελέτη της απλοποιηµένης απεικόνισης Ulam µε τη χρήση υπολογιστικών µεθόδων

Σε αυτό το τελευταίο µέρος της τέταρτης ενότητας, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των αριθµητι-

κών υπολογισµών των στατιστικών µεγεθών f1(u, n), B(uo; n), D(uo; n), ⟨u⟩(n) και σ2(n). Σηµειώνεται

οτι οι πληροϕορίες που περιέχει η µελέτη της χρονικής εξέλιξης των ⟨u⟩ και σ2 για τη στατιστική συµπε-

ϱιϕορά του συστήµατος, είναι µέρος των πληροϕοριών που αποκτούµε µε την αντίστοιχη µελέτη των

συντελεστών µεταϕοράς και διάχυσης. Τα τέσσερα αυτά µεγέθη συνδέονται µέσω των εξισώσεων

µέσης τιµής και διακύµανσης στοχαστικής µεταβλητής που αποδείξαµε στις δυο τελευταίες παραγρά-

φους του ενιαίου παραρτήµατος Στατιστικής. Θα έλεγε κανείς, οτι η πλήρης εικόνα που περιέχεται στη

χρονική εξέλιξη της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας f1(u, n) αναλύεται µέσω των B και D, ενώ

τα µεγέθη ⟨u⟩ και σ2 περέχουν µια περισσότερο εποπτική περιγραϕή της στατιστικής συµπεριϕοράς

της στοχαστικής διαδικασίας. Στην περίπτωση της απλοποιηµένης απεικόνισης Ulam µε ηµιτονοειδή

διέγερση, ϑα παρουσιαστεί η µελέτη και των πέντε αυτών µεγεθών. ΄Οπως ϑα δούµε, µερικά απο τα

διαγράµµατα στα οποία παριστάνεται η χρονική εξέλιξη των f1, B, D, ⟨u⟩ και σ2, κυρίως αυτά των B και

σ2, αναδεικνύουν φαινόµενα που παρατηρούνται κατά τη µελέτη των υπόλοιπων µεγεθών, επαληθεύ-

οντας τη µεταξύ τους σχέση. Για αυτό στις απεικονίσεις που ϑα µελετήσουµε στην επόµενη ενότητα,

η παρουσίαση των αντίστοιχων διαγραµµάτων ϑα παραλείπεται (διατηρούµε τη χρονική εξέλιξη της

µέσης ταχύτητας του δειγµατικού συνόλου, για εποπτικούς λόγους).

33
Εξάλλου, δεν ‘‘βλέπω’’ κανέναν έµπειρο προγραµµατιστή στο δωµάτιο ⌣̈.
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SUM
(1)

sin [M = 100]

Απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam ενός βήµατος, µε ηµιτονοειδή διέγερση

Φασικό Πορτρέτο

Σχήµα 7

Το φασικό πορτρέτο που απεικονίζεται στο επάνω σχήµα, αντιστοιχεί στην απεικόνιση (S.U.M.sin)

και κατασκευάστηκε ολοκληρώνοντας αριθµητικά ένα σύνολο NIC περίπου 20 αρχικών συνθηκών,

για πλήθος επαναλήψεων NOI απο 5000 µέχρι 40 000. Η τιµή της παραµέτρου M =100 επιλέχθηκε

µεγάλη, προκειµένου η ‘‘διάρκεια’’ των φαινοµένων που εξελίσσονται στον χώρο των φάσεων να

να επιτρέπει στις επιπτώσεις τους να γίνουν αισθητές. Με αυτό τον τρόπο αυξάνονται οι πιθανότητες

εντοπισµού των µηχανισµών στους οποίους οϕείλονται. Η επιλογή αυτή ϑα φανεί περισσότερο

χρήσιµη κατά τη µελέτη µεγεθών για τα οποία γνωρίζουµε (ή αναµένουµε) λίγα, λόγω της έλλειψης

ϑεωρητικών αποτελεσµάτων.

Απο την αναλυτική (και αριθµητική) µελέτη της απλοποιηµένης απεικόνισης Ulam που έχει προη-

γηθεί, γνωρίζουµε δυο χαρακτηριστικές τιµές ταχύτητας, που χωρίζουν τον χώρο των φάσεων σε

τρείς περιοχές. Στο επάνω φασικό πορτρέτο, η περιοχή καθολικής στοχαστικότητας εντοπίζεται στην

περιοχή ταχυτήτων 0 < u . 12, γεγονός που έρχεται σε συµϕωνία µε τη ϑεωρητική πρόβλεψη που

αποδίδει, µέσω της σχέσης us =
√

πM/2 και για M =100, την τιµή us ≃ 12.53 στο όριο στοχαστικής

µετάβασης. Η πρώτη καµπύλη ΚΑΜ εµϕανίζεται σε τιµή ταχύτητας περίπου 27.5. Η τιµή του απόλυτου

ορίου επιτάχυνσης ub για αυτή την τιµή του M, προκύπτει ϐάσει του σχήµατος 5 ub ≃ 27.3, συµϕωνία

η οποία δεν µας εκπλήσσει, διότι και οι δυο τιµές προέρχονται απο αριθµητικές µεθόδους (για την

ακρίβεια, την ίδια).
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Στο σχήµα διακρίνονται συντονισµοί 1ης τάξης, περιόδου 1 και 2 , καθώς επίσης και υψηλότερης

τάξης (2ης, σηµειωµένοι µε κόκκινο χρώµα). ΄Ενας απο αυτούς είναι περιόδου 8 και εντοπίζεται στη

νησίδα 1ης τάξης του ευσταθούς σταθερού σηµείου (u,θ) = (1004 ,0) και ένας δεύτερος περιόδου 4,

περιβάλλει το ευσταθές σταθερό σηµείο (u,θ) = (1006 ,0).
Το συγκεκριµένο φασικό πορτρέτο ‘‘τυχαίνει’’ να επιβεβαιώνει την ύπαρξη χαοτικών περιοχών και

σε περιοχές τιµών ταχύτητας µεγαλύτερες του απολύτου ορίου επιτάχυνσης ub. Το γεγονός αυτό

αναϕέρεται ως τυχαίο, λόγω του οτι σύµϕωνα µε µια όµορϕη περιγραϕή του προτύπου δόµησης των

συντονισµών διαρκώς αυξανόµενης τάξης στον χώρο των φάσεων, απο τους Lieberman και Lichten-

berg ([4], p.175), η πιθανότητα εντοπισµού µιας χαοτικής περιοχής µέσα σε µια περιοχή κανονικών

τροχιών αν και πεπερασµένη, είναι µικρή. ∆ιαδοχικές µεγεθύνσεις της περιοχής αναδεικνύουν πιο

λεπτοµερείς δοµές ‘‘οργάνωσης’’, στις οποίες όµως οι χαοτικές περιοχές καταλαµβάνουν όλο και

λιγότερο χώρο.
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Τα τέσσερα επάνω σχήµατα, αναπαριστούν τη χρονική εξέλιξη της συνάρτησης πυκνότητας πι-

ϑανότητας f1(u, t). Κάθε ένα απο αυτά, αντιστοιχεί στην κατανοµή ταχυτήτων στα συστήµατα του

δειγµατικού συνόλου, κατά τη χρονική στιγµή t. Λόγω της ανεξάρτητης εξέλιξης της ταχύτητας των

σωµατιδίων, το πλήθος n των επαναλήψεων της (S.U.M.sin) που αντιστοιχεί σε χρόνο t, είναι δια-

φορετικό για κάθε σωµατίδιο. Η αντιστοίχιση µεταξύ του χρόνου t και του απαιτούµενου πλήθους

εϕαρµογών της επαναληπτικής διαδικασίας n για κάθε σωµατίδιο, έγινε µε τη χρήση της σχέσης (6),

για X(t)− X(to) = L = 1 και µε κατάλληλη προσαρµογή του κώδικα προγραµµατισµού. Η επαναληπτι-

κή διαδικασία υπολογισµού της f1 ορίστηκε ϐάσει της σχέσης (71). Το δειγµατικό σύνολο αποτελείται

απο NIC =100 000 αρχικές συνθήκες (σηµεία του χώρου των φάσεων\σωµατίδια) µε την ίδια τα-

χύτητα uo = 3 και οµοιόµορϕα (τυχαία) κατανεµηµένες φάσεις ϑ ∈ [0 , 1). Το διάστηµα ταχυτήτων

[0 , 30] (χονδρικά η περιοχή στοχαστικότητας του χώρου των φάσεων 0 < u < ub) διαιρέθηκε σε
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1000 τµήµατα, εύρους dugrid = 0.03. Ο κώδικας εϕαρµόστηκε τέσσερεις φορές, για την κατασκευή

των στιγµιοτύπων t = 1, 10, 100 και 1000, όπως αναγράϕεται σε κάθε ένα απο τα σχήµατα.

Αναϕερόµενοι στα συστήµατα του δειγµατικού συνόλου ως σωµατίδια που ξεκινούν τις τροχιές

τους εντός της περιοχής καθολικής στοχαστικότητας του χώρου των φάσεων της S.U.M.sin, απο τα

τέσσερα στιγµιότυπα της κατανοµής ταχυτήτων, προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα:

� ΄Ηδη απο τη χρονική στιγµή t = 1, η κατανοµή των ταχυτήτων αποκτά πεπερασµένο εύρος

(διακύµανση). Η συµµετρία της γύρω απο την αρχική ταχύτητα uo = 3, δηλώνει οτι τα σωµατίδια

υϕίστανται µειώσεις και αυξήσεις της ταχύτητάς τους, µε την ίδια πιθανότητα.

� Η κατανοµή των ταχυτήτων κατά τη χρονική στιγµή t = 10, δείχνει οτι ενώ ένα πλήθος σωµατιδίων

ξεπέρασαν το όριο στοχαστικής µετάβασης us ≃ 12.53 εισχωρώντας στην περιοχή τοπικής

στοχαστικότητας, το µεγαλύτερο ποσοστό τους διατηρήθηκε σε µικρές ταχύτητες.

� Στο επόµενο στιγµιότυπο t = 100, η κατανοµή διευρύνεται περαιτέρω και κάποια σωµατίδια

πλησιάζουν τον µεγάλο συντονισµό 1ης τάξης του σταθερού σηµείου (u,θ) = (1004 , 0). Ταυ-

τόχρονα όµως, γίνεται αισθητή η αύξηση του πλήθους των σωµατιδίων µε ταχύτητες u . 2 που

ξεκίνησε απο το προηγούµενο στιγµιότυπο t = 10. Η αύξηση αυτή οϕείλεται στην ύπαρξη

νησίδων συντονισµού στην περιοχή τοπικής στοχαστικότητας, µεγέθους αυξανόµενου µε την

ταχύτητα. Ο χώρος που διατίθεται τη δεδοµένη χρονική στιγµή t = 100 στα σωµατίδια χωρίζεται

σε δυο περιοχές, η µια εκ των οποίων περιέχει ένα µεγάλο πλήθος, µη προσβάσιµων απο

τα σωµατίδια καταστάσεων. Απλουστευτικά µιλώντας, η περιοχή ταχυτήτων us < u . 20 είναι

‘‘λιγότερο πιθανή’’ απο οτι η περιοχή καθολικής στοχαστικότητας.

Η συµµετοχή των νησίδων συντονισµού στη διαµόρϕωση της κατανοµής ταχυτήτων, εξαρτάται

και απο τις δυο διαστάσεις τους. Παρόλο που εµείς παρατηρούµε ένα ιστόγραµµα ταχυτήτων

και το εύρος µιας νησίδας κατά τη διεύθυνση του άξονα u ενδέχεται να είναι µικρό, ‘‘απα-

γορεύοντας’’ την πρόσβαση των σωµατιδίων σε ένα αντίστοιχα µικρό διάστηµα ταχυτήτων, η

έκταση της νησίδας κατά τη διεύθυνση του άξονα των φάσεων ϑ, εκϕράζει το πλήθος των

τρόπων µε τους οποίους το συγκεκριµένο διάστηµα ‘‘απαγορεύεται’’. Για αυτό αναϕερόµαστε

σε περιοχή απαγορευµένων καταστάσεων και όχι απλώς ταχυτήτων. Το εύρος των νησίδων

συντονισµού κατά τον άξονα των φάσεων έχει και µια δεύτερη σηµαντική επίπτωση, η οποία ϑα

συζητηθεί µε αϕορµή τη µελέτη της χρονικής εξέλιξης του συντελεστή διάχυσης.

� Στο τελευταίο στιγµιότυπο t = 1000, τα σωµατίδια εισχωρούν στην περιοχή του µεγάλου συντο-

νισµού του σταθερού σηµείου (u,θ) = (1004 , 0), φτάνοντας πρακτικά στο απόλυτο όριο επιτά-

χυνσης ub. Οι µεταβολές στη µορϕή της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας f1 απο εδώ και

πέρα, δεν είναι σηµαντικές (αυτό, ϑα επαληθευθεί κατά τη µελέτη των συντελεστών µεταϕο-

ϱάς και διάχυσης). Η πρώτη καµπύλη ΚΑΜ για τη συγκεκριµένη τιµή της παραµέτρου M =100
ϑα ϐρίσκεται πάντα στην περιοχή γύρω απο την τιµή ub = 27.3, εµποδίζοντας τη διέλευση των

σωµατιδίων σε περιοχές µεγαλύτερων ταχυτήτων.

΄Ενα τελευταίο σχόλιο σχετικά µε τον εντοπισµό της αύξησης του πλήθους των σωµατιδίων στην

µικρή περιοχή ταχυτήτων u . 2. Παρόλο που στην περιοχή καθολικής στοχαστικότητας του σχήµατος

7 δεν παρατηρούνται νησίδες συντονισµού, αυτές υπάρχουν. Υψηλότερης τάξης συντονισµοί κατα-

νέµονται πυκνά µέσα σε κάθε περιοχή χαοτικών τροχιών, έχοντας τις επιπτώσεις που περιγράψαµε

πιο πάνω. Η διαϕορά τους απο τους χαµηλότερης τάξης συντονισµούς (. . . , 2ης, 1ης), έγκειται στο

γεγονός οτι το µέγεθός τους σε συνδυασµό µε την ‘‘οµογένεια’’ του προτύπου κατανοµής τους,

επιτρέπουν προσεγγίσεις όπως αυτή της οµοιόµορϕης κατανοµής φάσεων (§ 4.2.2 και 4.2.3) και τον

ορισµό κριτηρίων στοχαστικότητας. Προϕανώς, η περιοχή ταχυτήτων u . 2, λόγω της καταστροϕής

των νησίδων συντονισµών αυθαίρετα υψηλών τάξεων, διατίθεται ‘‘σχεδόν’’ ολόκληρη στις χαοτικές

τροχιές των σωµατιδίων.
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Τα σχήµατα 9 και 10 απεικονίζουν τη χρονική εξέλιξη του συντελεστή µεταϕοράς B(uo; n) και

του συντελεστή διάχυσης D(uo; n) αντίστοιχα. Για την κατασκευή τους χρησιµοποιήθηκε δειγµατικό

σύνολο NIC =1000 αρχικών συνθηκών\σωµατιδίων και η επαναληπτική διαδικασία που ορίστηκε ϐάσει

των σχέσεων (73) και (74), εϕαρµόστηκε NOI =10 000 φορές. Οι αρχικές ταχύτητες των σωµατιδίων

αντιµετωπίστηκαν ως µια ενιαία παράµετρος απο την οποία εξαρτώνται οι B και D και για αυτό το

λόγο ο κώδικας εϕαρµόστηκε πέντε και επτά φορές, αντίστοιχα. Σε κάθε µια απο τις εϕαρµογές

του, στα NIC σωµατίδια δόθηκαν ίδιες αρχικές ταχύτητες, κατάλληλα επιλεγµένες σε χαρακτηριστικές

περιοχές του χώρου των φάσεων, µε στόχο την ανάδειξη µηχανισµών που καθορίζουν την εξέλιξη

του συστήµατος. Οι αρχικές φάσεις των συστηµάτων επιλέχθηκαν σε κάθε περίπτωση οµοιόµορϕα

(τυχαία) κατανεµηµένες στο διάστηµα [0 , 1).

Το πρώτο πράγµα που παρατηρείται στα σχήµατα 9 και 10, είναι η εξάρτηση των συντελεστών B

και D απο την αρχική ταχύτητα των σωµατιδίων. Μετά την πρώτη επανάληψη, κατά την οποία σύµϕωνα

µε τις ϑεωρητικές προβλέψεις για ∆n = 1 ισχύει B(uo; 1) = 0 και D(uo; 1) = 1
2 ∀uo, το δειγµατικό

σύνολο που αντιστοιχεί σε κάθε διαϕορετικό uo ανεξαρτητοποιείται απο τα υπόλοιπα και ακολουθεί τη

δική του εξέλιξη. Η εξάρτηση αυτή αρχίζει να εξασθενεί µετά απο περίπου 1000 επαναλήψεις, λόγω

του οτι σε αυτό το χρονικό διάστηµα, η πλειοψηϕία των σωµατιδίων (ανεξαρτήτως uo) έχει επισκεϕθεί

(εν γένει περισσότερες απο µια φορές) τις διαθέσιµες περιοχές του χώρου των φάσεων.34 Η

διάκριση µεταξύ αρχικών ταχυτήτων δηλαδή, καταργείται.

Η εκθετική µείωση των συντελεστών B και D µε το ‘‘χρόνο’’, δηλώνει τη σταδιακή αποκατάσταση

ισορροπίας της κατανοµής ταχυτήτων, επιβεβαιώνοντας το σχόλιο που έγινε κατά τη µελέτη της f1(u, n).
΄Οταν τα σωµατίδια ‘‘εξερευνήσουν’’ όλο τον διαθέσιµο χώρο ταχυτήτων, οι κινήσεις µεταϕοράς και

διάχυσης αναστέλλονται. Η ισορροπία που αποκαθίσταται για κάθε σύνολο NIC σωµατιδίων εξαρτάται

απο την περιοχή ταχυτήτων απο όπου ξεκίνησαν, αλλά ο χρόνος αποκατάστασής της είναι ο ίδιος,

ανεξάρτητα απο την αρχική ταχύτητά τους, εϕόσον αυτή ϐρίσκεται στο διάστηµα 1 < u < ub.

Αυτό που έµεινε να σχολιαστεί, είναι η συµπεριϕορά των συντελεστών B και D στο ενδιάµεσο

χρονικό διάστηµα. Αϕού δηλαδή οι καµπύλες των σχηµάτων 9 και 10 διαχωριστούν λόγω διαϕοράς

στις αρχικές ταχύτητες και λίγο πριν αρχίσουν την εκθετική πτώση τους.

Οι ϑεωρητικές σχέσεις (67) και (68), κάνοντας την υπόθεση οµοιόµορϕης κατανοµής φάσεων,

για ∆n = 1 αποδίδουν στους συντελεστές B και D σταθερές τιµές. Θεωρώντας οτι η απόκλιση απο

το πείραµα οϕείλεται στην λάθος επιλογή του ∆n, µπορούµε να δοκιµάσουµε να επιλύσουµε τις

σχέσεις αυτές µε αριθµητική ολοκλήρωση, για µεγαλύτερες τιµές του ∆n. Σε αυτή την περίπτωση,

διαπιστώνουµε οτι η ϑεωρία έρχεται σε συµϕωνία µε το πείραµα. Αυτό σηµαίνει οτι η εξάρτηση των B

και D απο τις αρχικές ταχύτητες, επαληθεύεται. Το πρόβληµα των ϑεωρητικών σχέσεων (67) και (68)

όµως, δεδοµένης της υπόθεσης οµοιόµορϕης κατανοµής φάσεων, είναι οτι δεν επιβεβαιώνουν την

εξάρτηση των συντελεστών µεταϕοράς και διάχυσης απο το ‘‘χρόνο’’, λόγω του οτι το n απαλείϕεται

απο αυτές, µαζί µε την άγνωστη συνάρτηση πυκνότητας δεσµευµένης πιθανότητας f2. Η µόνη ‘‘ελπί-

δα’’ συµϕωνίας ϑεωρίας και πειράµατος, είναι η περίπτωση στην οποία οι συντελεστές B και D είναι

πράγµατι σταθεροί στο χρόνο. ΄Οταν κάτι τέτοιο δεν επαληθεύεται πειραµατικά και, στα ‘‘χρονικά’’

διαστήµατα κατά τα οποία αυτό συµβαίνει, η υπόθεση οµοιόµορϕης κατανοµής φάσεων καταρρέει,

οδηγώντας τη ϑεωρία σε σϕάλµα.

Τα σχήµατα 9 και 10 δείχνουν οτι στο υπό µελέτη σύστηµα, τα ‘‘χρονικά’’ διαστήµατα κατά τα οποία

οι συντελεστές B και D µπορούν µα ϑεωρηθούν έστω και κατά προσέγγιση σταθεροί, αν υπάρχουν,

είναι πολύ µικρά για να εντοπιστούν. Η υπόθεση οµοιόµορϕης κατανοµής φάσεων εποµένως, δεν

ισχύει. Για το λόγο αυτό, δεν ϑα επιχειρήσουµε να υπολογίσουµε τον χρόνο συσχετισµού nc. Ση-

µειώνουµε οτι η κατάρρευση της υπόθεσης οµοιόµορϕης κατανοµής φάσεων, όταν αναϕερόµαστε

34
Το γεγονός αυτό, αν προς στιγµήν αγνοήσουµε την ύπαρξη απαγορευµένων περιοχών ταχυτήτων, προκαλεί κατά

κάποιο τρόπο την ‘‘ισοκατανοµή’’ των ταχυτήτων κάθε δειγµατικού συνόλου. Μπορεί µάλιστα να ϑεωρηθεί, οτι το εµβαδό

της περιοχής κατά την οποία η συνάρτηση κατανοµής ταχυτήτων για t = 1000, αποκλίνει απο µια κανονική κατανοµή,

αποτελεί ένα µέτρο του µεγέθους των νησίδων συντονισµού που αποµονώνουν περιοχές του χώρου των φάσεων.
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στις περιοχές εκθετικής πτώσης των B και D, αποδίδεται στην επέκταση των νησίδων συντονισµού

στη διεύθυνση του άξονα των φάσεων, δηλαδή στον δυναµικό χαρακτήρα της συµπεριϕοράς της

στοχαστικής διαδικασίας, ανεξάρτητα απο το είδος κίνησης του παλλόµενου τοίχου. Η ‘‘δυσκολία’’

σταθεροποίησης των συντελεστών B και D στα ενδιάµεσα ‘‘χρονικά’’ διαστήµατα οϕείλεται παρ΄ όλα

αυτά, στην ηµιτονοειδή διέγερση του παλλόµενου τοίχου. Η συνάρτηση sawtooth για παράδειγµα,

επιτρέπει την ισχύ της υπόθεσης οµοιόµορϕης κατανοµής φάσεων µε πολύ περισσότερη ακρίβεια,

για αυτό και χρησιµοποιείται στις παρουσιάσεις της σχετικής ϑεωρίας ([4], p. 289).

Χρονική Εξέλιξη Μέσης Ταχύτητας και ∆ιακύµανσης
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Τα δυο διαγράµµατα του σχήµατος 11, αναπαριστούν τη χρονική εξέλιξη της µέσης ταχύτητας και

της διακύµανσης. Οι επαναληπτικές διαδικασίες υπολογισµού των ⟨u⟩(n) και σ2(n) ϐασίστηκαν στις

σχέσεις (75) και (76) και εϕαρµόστηκαν σε δειγµατικά σύνολα NIC =10 000 συστηµάτων\σωµατιδίων.

΄Οπως και στην περίπτωση των συντελεστών B και D, οι αρχικές ταχύτητες των σωµατιδίων ϑεωρήθηκαν

παράµετροι απο τις οποίες εξαρτώνται τα δυο µεγέθη. Γράϕουµε λοιπόν ⟨u⟩(uo; n) και σ2(uo; n).
Κάθε κώδικας εϕαρµόστηκε τρείς φορές, για τις τιµές uo = 3, 15 και 27 αρχικής ταχύτητας σωµατιδίων

και µε συνολικό πλήθος επαναλήψεων NOI =50 000. Και σε αυτή την περίπτωση, ενώ τα σωµατίδια

κάθε δείγµατος είχαν την ίδια αρχική ταχύτητα, οι φάσεις τους ήταν τυχαία κατανεµηµένες στο διάστηµα

[0 , 1).
Αυτό που παρατηρείται, σε συµϕωνία µε τα συµπεράσµατα της µελέτης των συντελεστών µετα-

φοράς και διάχυσης, είναι οτι πράγµατι το σύστηµα οδεύει προς µια κατάσταση ισορροπίας, για κάθε

τιµή αρχικής ταχύτητας 1 < uo < ub. ΄Οταν µάλιστα οι αρχικές ταχύτητες είναι αρκετά µικρότερες απο

το απόλυτο όριο επιτάχυνσης ub, όλα τα δειγµατικά σύνολα καταλήγουν στην ίδια κατάσταση ισορροπί-

ας. Σηµειώνουµε εδώ, οτι το σύνολο σωµατιδίων µε αρχικές ταχύτητες uo = 27 ≃ ub, παρουσιάζεται

προκειµένου να δειχθεί οτι οι περιορισµοί που υϕίστανται οι χαοτικές τροχιές ενός δυναµικού συστή-

µατος δεν αϕορούν µόνο στην απαγόρευση της διέλευσής τους απο µια Ϲώνη συντονισµού σε µια

άλλη, αλλά και στη µετακίνησή τους απο µια περιοχή µιας Ϲώνης συντονισµού σε µια άλλη. Στην πρώτη

περίπτωση ο περιορισµός τίθεται απο τις κλειστές καµπύλες ΚΑΜ που οριοθετούν τις Ϲώνες συντονι-

σµού και στη δεύτερη απο της νησίδες συντονισµών χαµηλής τάξης, εντός µιας Ϲώνης συντονισµού.

Η διαϕορά µεταξύ των δυο περιπτώσεων, είναι οτι οι τροχιές που περιορίζονται απο νησίδες είναι

δυνατόν να εγκλωβιστούν σε µια περιοχή για πολύ µεγάλο ‘‘χρονικό’’ διάστηµα, διατηρώντας όµως

πάντα µια πεπερασµένη πιθανότητα διαϕυγής απο αυτήν, ενώ η πιθανότητα διαϕυγής τους απο µια

Ϲώνη συντονισµού, είναι µηδέν.
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Μιλώντας πιο συγκεκριµένα και αναϕερόµενοι σε σωµατίδια µε αρχικές ταχύτητες 1 < u ≪ ub,

η µέση ταχύτητά τους συγκλίνει σε µια τιµή λίγο µικρότερη απο το όριο στοχαστικής µετάβασης

us ≃ 12.53 και η διακύµανση περίπου στην τιµή 50. Ο ϱυθµός µε τον οποίο συγκλίνει η µέση τα-

χύτητα είναι µικρότερος απο τον ϱυθµό σύγκλισης της διακύµανσης, παρατήρηση η οποία ισχύει και

στην περίπτωση των συντελεστών µεταϕοράς και διάχυσης, αναϕερόµενη στον ϱυθµό εκθετικής

µείωσής τους. Η οµοιότητα στη συµπεριϕορά των τεσσάρων µεγεθών B, D, ⟨u⟩ και σ2 οϕείλεται

φυσικά στις σχέσεις (107) και (110) που τα συνδέουν. Η µέση τιµή του συντελεστή µεταϕοράς (είναι

το µέγεθος που υπολογίσαµε, σχήµα 9) αντιστοιχεί στο ϱυθµό µεταβολής της µέσης ταχύτητας, κατά

συνέπεια καθώς B→ 0, ⟨u⟩ → us. Ο ϱυθµός µεταβολής της διακύµανσης εξαρτάται και απο τους δυο

συντελεστές B και D. ∆εδοµένου όµως οτι, για την περιοχή ταχυτήτων που µελετάµε, ο συντελεστής

µεταϕοράς είναι ϑετικός και φθίνει ταχύτερα απο οτι ο D, συµπεραίνουµε οτι ο ϱυθµός σύγκλισης

της διακύµανσης σ2 → 50 καθορίζεται µε επικρατή όρο τον µέσο συντελεστή διάχυσης (σχήµα 10),

είναι δηλαδή µικρότερος.

Κλείνοντας την παρούσα ενότητα, δίνουµε µια εποπτική περιγραϕή του τρόπου µε τον οποίο τα

µεγέθη B, D, ⟨u⟩ και σ2 διαµορϕώνουν τη µορϕή της κατανοµής ταχυτήτων f1, στο χρόνο. ΄Οπως

αναϕέρεται στο τέλος του ενιαίου παραρτήµατος Στατιστικής, η µέση ταχύτητα ⟨u⟩ αντιστοιχεί στη ϑέση

του ‘‘µεγίστου’’ της κατανοµής ταχυτήτων και η διακύµανση σ2 στο ‘‘εύρος’’ της.35 Οι µεταβολές

αυτών των µεγεθών και κατ΄ επέκταση οι διάϕορες του µηδενός τιµές των συντελεστών µεταϕοράς

και διάχυσης δηλαδή, δηλώνουν αντίστοιχα µετακινήσεις της κατανοµής f1 παράλληλα στον άξονα των

ταχυτήτων u και µεταβολές στο εύρος της (διάστηµα τιµών ταχύτητας που ‘‘καλύπτει’’). ΄Οσον αϕορά

στην επίτευξη ισορροπίας απο το σύστηµα, αυτή αποδίδεται στο µηδενισµό των B και D ή αντίστοιχα

στη σύγκλιση των ⟨u⟩ και σ2 σε µια σταθερή τιµή. Το συµπέρασµα που προκύπτει ϐάσει αυτών των

παρατηρήσεων, είναι οτι για την ανάλυση της πλήρους εικόνας της στατιστικής συµπεριϕοράς του

συστήµατος που περιέχεται στη συνάρτηση κατανοµής ταχυτήτων f1, αρκεί η µελέτη ενός απο κάθε

Ϲεύγος µεγεθών B, D και ⟨u⟩, σ2. Τα δυο µεγέθη που επιλέγονται για τη στατιστική περιγραϕή των

συστηµάτων που ϑα µελετηθούν στη συνέχεια, είναι ο συντελεστής διάχυσης και η µέση ταχύτητα.

35
Οι αντιστοιχίσεις αυτές έχουν περισσότερο νόηµα, όταν αναϕέρονται σε κανονικές κατανοµές.
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5 Αριθµητική µελέτη µερικών παραλλαγών

της απλοποιηµένης απεικόνισης Ulam

΄Οπως διαπιστώθηκε στην τελευταία παράγραϕο 4.2.5 της προηγούµενης ενότητας, η στοχαστική

διαδικασία που ορίστηκε για την απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam SUM.sin ≡ SUM
(1)

sin ενός ϐήµατος

και µε ηµιτονοειδή διέγερση, περιγράϕει ένα σύστηµα το οποίο οδηγείται σε µια κατάσταση ισορ-

ϱοπίας. Σε αυτή την κατάσταση, η καµπύλη κατανοµής ταχυτήτων παύει να µεταβάλλεται τόσο ως

προς τη ϑέση της επί του άξονα u, όσο και ως προς το εύρος της. Η µέση ταχύτητα ⟨u⟩ συγκλίνει

σε µια καθορισµένη τιµή για ένα µεγάλο πλήθος αρχικών συστηµάτων (µε 1 < u < ub) και η µέση

απόκλιση των ταχυτήτων απο αυτή την τιµή, παίρνει επίσης σταθερή τιµή. Αυτό σηµαίνει οτι αν οι

δυο αυτές τιµές είναι µικρές, η πιθανότητα εύρεσης σωµατιδίων πολύ µεγάλων ταχυτήτων, είναι µη-

δέν. Η ανεπάρκεια του µηχανισµού επιτάχυνσης που περιγράϕεται απο την απεικόνιση (S.U.M.sin),

αποδίδεται πρωτευόντως στην ύπαρξη καµπυλών ΚΑΜ που ορίζουν Ϲώνες συντονισµού 1ης τάξης

και δευτερευόντως στην ύπαρξη νησίδων συντονισµού χαµηλών τάξεων, οι οποίες παρόλο που δεν

αποµονώνουν απόλυτα περιοχές του χώρου των φάσεων, περιορίζουν τις χαοτικές τροχιές για ικανά

µεγάλα χρονικά διαστήµατα.

Αυτό που ϑα εξετάσουµε στη συνέχεια, είναι το ενδεχόµενο καταστροϕής των καµπυλών ΚΑΜ

ή ακόµη και των νησίδων συντονισµού του χώρου των φάσεων της SUM
(1)

sin , παρεµβαίνοντας στην

απεικόνιση ουσιαστικά µε δυο τρόπους. Οι παρεµβάσεις που ϑα περιγραϕούν στη συνέχεια είναι

διαδοχικά αυξανόµενης πολυπλοκότητας, επιτρέποντας όµως στο µοντέλο που περιγράϕουν να συ-

νεχίσει να αποτελεί µοντέλο Fermi-Ulam. Προκειµένου να µελετηθούν οι επιπτώσεις τους στον χώρο

των φάσεων της SUM
(1)

sin , οι δυο τρόποι παρέµβασης ϑα γίνουν αϕορµή κατασκευής τριών απεικο-

νίσεων, οι οποίες ϑα µελετηθούν αριθµητικά ως προς τη στατιστική τους συµπεριϕορά, όπως ακριβώς

η απεικόνιση SUM
(1)

sin και ανεξάρτητα απο το αν ο αρχικός στόχος έχει επιτευχθεί.

5.1 Ποιοτικές και ποσοτικές παρεµβάσεις στην απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam

� Απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam πολλαπλών βηµάτων, µε ηµιτονοειδή διέγερση

Η πρώτη παρέµβαση στην απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam, οδηγεί αρχικά στην απεικόνιση SUM
(2)

sin

που ήδη συναντήσαµε, κατά τη µελέτη της γραµµικής ευστάθειας των τροχιών περιόδου 2 της SUM
(1)

sin

(§ 4.1.2.1, σχέση 57), µε µια ϐασική διαϕορά. Πρόκειται για την απεικόνιση εκείνη, κάθε εϕαρµογή

της οποίας συνίσταται απο δυο διαδοχικές επαναλήψεις της SUM
(1)

sin , που γίνονται µε διαϕορετική

τιµή της παραµέτρου M. Η αναλυτική έκϕραση αυτής της απλοποιηµένης απεικόνισης δυο ϐηµάτων,

είναι η

un+2 =

∣∣∣∣|un + sin(2πθn)|+ sin

[
2π

(
ϑn +

M1
|un + sin(2πθn)|

)]∣∣∣∣
ϑn+2 = ϑn +

M1
|un + sin(2πθn)|

+ M2
un+2

(mod. 1),

(77)

και τη συµβολίζουµε ως SUM
(2)

sin [M1 , M2].

Στην ίδια λογική, κατασκευάζουµε µια δεύτερη απεικόνιση, την οποία ϑα ονοµάσουµε απλοποιηµέ-

νη απεικόνιση πέντε ϐηµάτων και ϑα συµβολίσουµε ως SUM
(5)

sin [Mi , i = 1, . . . , 5]. Το περιεχόµενο

των επαναλήψεων αυτής της απεικόνισης, είναι ευνόητο. Η αναλυτική της έκϕραση παραλείπεται για

επίσης ευνόητους λόγους.
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� Απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam ενός βήµατος, µε ηµιτονοειδή διέγερση

και τυχαία επιλεγµένη τιµή της παραµέτρου Μ, σε κάθε επανάληψη

Με τον δεύτερο τρόπο παρέµβασης στην SUM
(1)

sin , η απεικόνιση παραµένει ενός ϐήµατος, αλλά

σε κάθε επανάληψή της, η τιµή της παραµέτρου M επιλέγεται ‘‘τυχαία’’ απο ένα διάστηµα τιµών

[MA , MB]. Η απεικόνιση συµβολίζεται ως SUM
(1!)

sin [random Ms ∈ [MA , MB]].

Οι λεπτοµέρειες των συγκεκριµένων εϕαρµογών στις παραπάνω απεικονίσεις, καταγράϕονται

στις λεζάντες των διαγραµµάτων που προκύπτουν απο την αριθµητική µελέτη της στατιστικής συµ-

περιϕοράς των συστηµάτων που περιγράϕουν. Εδώ, απλώς αναϕέρεται η, κατά κάποιο τρόπο,

‘‘αρχικοποίηση’’ των απεικονίσεων.

� Τα συστήµατα που ϑα µελετηθούν µε ϐάση την απεικόνιση SUM
(2)

sin [M1 , M2], είναι τρία :

� SUM
(2)

sin [87 , 100],

� SUM
(2)

sin [11 , 100] και

� SUM
(2)

sin [10 , 20].

Η λογική πίσω απο την επιλογή τιµών της παραµέτρου M, είναι η εξής: Στην απλοποιηµένη απει-

κόνιση Ulam που ήδη µελετήθηκε αριθµητικά, η τιµή της παραµέτρου M ήταν 100. Επιλέγοντας

M1 = 87 και M2 = 100, εξετάζουµε αρχικά τη συµπεριϕορά της απεικόνισης δυο ϐηµάτων, για

δεύτερη τιµή της παραµέτρου κοντά στην αρχική τιµή M = 100. Στη συνέχεια δοκιµάζουµε να

αυξήσουµε το εύρος του διαστήµατος [M1 , M2], ϑέτοντας όπου M1 = 11. Η µελέτη ολοκλη-

ϱώνεται, µε τη διερεύνηση του κάτω ορίου αυτού του διαστήµατος. Αυτή τη φορά δηλαδή,

M1 = 10 και M2 = 20.

� Το σύστηµα που µελετάται ϐάσει της απεικόνισης SUM
(5)

sin [Mi , i = 1, . . . , 5] είναι ένα, µε τιµές

παραµέτρων M1 < M2 < M3 < M4 < M5, εντός του διαστήµατος [10 , 100]:

� SUM
(5)

sin [13 , 37 , 59 , 71 , 96].

� Για τη µελέτη της απεικόνισης SUM
(1!)

sin [random Ms ∈ [MA , MB]], χρησιµοποιούµε τρία συστή-

µατα, διερευνώντας το διάστηµα που µελετάται και µέσω της απλοποιηµένης απεικόνισης Ulam

δυο ϐηµάτων:

� SUM
(1!)

sin [random Ms ∈ [90 , 100]],

� SUM
(1!)

sin [random Ms ∈ [10 , 100]] και

� SUM
(1!)

sin [random Ms ∈ [10 , 20]].
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5.2 Χώροι των ϕάσεων και υπολογισµός της χρονικής εξέλιξης στατιστικών µεγεθών,

µε τη χρήση υπολογιστικών µεθόδων

5.2.1 Απλοποιηµένες απεικονίσεις Ulam δυο και πέντε βηµάτων

SUM
(2)

sin [M1 = 87 , M2 = 100]

Φασικό Πορτρέτο
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Σχήµα 12: Παράµετροι συστήµατος: NIC = 1 , (uo , ϑo) = (0.5 , 0.4) , NOI = 100 000.
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One-Step Map: M=90
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One-Step Map: M=100
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Στιγµιότυπα Κατανοµής Ταχυτήτων
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Σχήµα 13: Παράµετροι συστήµατος:

NIC = 100 000 , (uo , ϑo) = (5 , randomphases) , NOI(t) = 1, 10, 100, 1000,

Vmin = 0, Vmax = 40 , dugrid =
Vmax − Vmin

1000 .

Χρονική Εξέλιξη Μέσης Ταχύτητας και Συντελεστή ∆ιάχυσης
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Σχήµα 14: Παράµετροι συστήµατος:

(uo , ϑo) = ([5, 19, 31] , randomphases)

NIC = 10 000 , NOI(n) = 50 000.
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Σχήµα 15: Παράµετροι συστήµατος:

(uo , ϑo) = (5 , randomphases)

NIC = 1000 , NOI(n) = 50 000.
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SUM
(2)

sin [M1 = 11 , M2 = 100]

Φασικό Πορτρέτο
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Σχήµα 16: Παράµετροι συστήµατος: NIC = 1 , (uo , ϑo) = (0.5 , 0.4) , NOI = 100 000.
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One-Step Map: M=10 
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Στιγµιότυπα Κατανοµής Ταχυτήτων
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Σχήµα 17: Παράµετροι συστήµατος:

NIC = 100 000 , (uo , ϑo) = (2 , randomphases) , NOI(t) = 1, 10, 100, 1000,

Vmin = 0, Vmax = 25 , dugrid =
Vmax − Vmin

1000 .

Χρονική Εξέλιξη Μέσης Ταχύτητας και Συντελεστή ∆ιάχυσης
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Σχήµα 18: Παράµετροι συστήµατος:

(uo , ϑo) = ([2, 11, 100] , randomphases)

NIC = 10 000 , NOI(n) = 50 000.
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Σχήµα 19: Παράµετροι συστήµατος:

(uo , ϑo) = (2 , randomphases)

NIC = 1000 , NOI(n) = 50 000.
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SUM
(2)

sin [M1 = 10 , M2 = 20]
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Σχήµα 20: Παράµετροι συστήµατος: NIC = 1 , (uo , ϑo) = (0.5 , 0.4) , NOI = 100 000.
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One-Step Map: M=10 
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Στιγµιότυπα Κατανοµής Ταχυτήτων

0 5 10 15 20
10-4

10-3

10-2

10-1

100

101

t=1

f 1(u
,t)

u
 

 

0 5 10 15 20
10-4

10-3

10-2

10-1

100

101

 

 

f 1(u
,t)

u

t=10

0 5 10 15 20
10-4

10-3

10-2

10-1

100

101
 

 

f 1(u
,t)

u

t=100

0 5 10 15 20
10-4

10-3

10-2

10-1

100

101

 

 

f 1(u
,t)

u

t=1000

Σχήµα 21: Παράµετροι συστήµατος:

NIC = 100 000 , (uo , ϑo) = (2 , randomphases) , NOI(t) = 1, 10, 100, 1000,

Vmin = 0, Vmax = 20 , dugrid =
Vmax − Vmin

1000 .

Χρονική Εξέλιξη Μέσης Ταχύτητας και Συντελεστή ∆ιάχυσης
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Σχήµα 22: Παράµετροι συστήµατος:

(uo , ϑo) = ([3, 7, 12] , randomphases)

NIC = 10 000 , NOI(n) = 50 000.
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Σχήµα 23: Παράµετροι συστήµατος:

(uo , ϑo) = (3 , randomphases)

NIC = 1000 , NOI(n) = 50 000.
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SUM
(5)

sin [M1 = 13 , M2 = 37 , M3 = 59 , M4 = 71 , M5 = 96]

Φασικό Πορτρέτο
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Σχήµα 24: Παράµετροι συστήµατος: NIC = 1 , (uo , ϑo) = (0.5 , 0.4) , NOI = 100 000.
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Στιγµιότυπα Κατανοµής Ταχυτήτων
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Σχήµα 25: Παράµετροι συστήµατος:

NIC = 100 000 , (uo , ϑo) = (4 , randomphases) , NOI(t) = 1, 10, 100, 1000,

Vmin = 0, Vmax = 45 , dugrid =
Vmax − Vmin

1000 .

Χρονική Εξέλιξη Μέσης Ταχύτητας και Συντελεστή ∆ιάχυσης
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Σχήµα 26: Παράµετροι συστήµατος:

(uo , ϑo) = ([4, 18, 34] , randomphases)

NIC = 10 000 , NOI(n) = 50 000.
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Σχήµα 27: Παράµετροι συστήµατος:

(uo , ϑo) = (4 , randomphases)

NIC = 1000 , NOI(n) = 50 000.
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5.2.2 Απλοποιηµένες απεικονίσεις Ulam ενός βήµατος,

µε ‘‘τυχαία’’ επιλεγµένη τιµή της παραµέτρου Μ, σε κάθε επανάληψη

SUM
(1!)

sin [ random M’s ∈ [90 , 100] ]

Φασικό Πορτρέτο
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Σχήµα 28: Παράµετροι συστήµατος: NIC = 1 , (uo , ϑo) = (0.5 , 0.4) , NOI = 100 000.
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Στιγµιότυπα Κατανοµής Ταχυτήτων
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Σχήµα 29: Παράµετροι συστήµατος:

NIC = 100 000 , (uo , ϑo) = (7 , randomphases) , NOI(t) = 1, 10, 100, 1000,

Vmin = 0, Vmax = 300 , dugrid =
Vmax − Vmin

10 000 .

Χρονική Εξέλιξη Μέσης Ταχύτητας και Συντελεστή ∆ιάχυσης
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Σχήµα 30: Παράµετροι συστήµατος:

(uo , ϑo) = ([7, 24, 55] , randomphases)

NIC = 10 000 , NOI(n) = 100 000.
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Σχήµα 31: Παράµετροι συστήµατος:

(uo , ϑo) = (7 , randomphases)

NIC = 1000 , NOI(n) = 1 000 000.
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SUM
(1!)

sin [ random M’s ∈ [10 , 100] ]

Φασικό Πορτρέτο
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Σχήµα 32: Παράµετροι συστήµατος: NIC = 1 , (uo , ϑo) = (0.5 , 0.4) , NOI = 100 000.
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Στιγµιότυπα Κατανοµής Ταχυτήτων
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Σχήµα 33: Παράµετροι συστήµατος:

NIC = 100 000 , (uo , ϑo) = (7 , randomphases) , NOI(t) = 1, 10, 100, 1000,

Vmin = 0, Vmax = 500 , dugrid =
Vmax − Vmin

10 000 .

Χρονική Εξέλιξη Μέσης Ταχύτητας και Συντελεστή ∆ιάχυσης
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Σχήµα 34: Παράµετροι συστήµατος:

(uo , ϑo) = ([7, 80, 160] , randomphases)

NIC = 10 000 , NOI(n) = 100 000.
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Σχήµα 35: Παράµετροι συστήµατος:

(uo , ϑo) = (7 , randomphases)

NIC = 1000 , NOI(n) = 1 000 000.
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SUM
(1!)

sin [ random M’s ∈ [10 , 20] ]

Φασικό Πορτρέτο
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Σχήµα 36: Παράµετροι συστήµατος: NIC = 1 , (uo , ϑo) = (0.5 , 0.4) , NOI = 100 000.
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Σχήµα 37: Παράµετροι συστήµατος:

NIC = 100 000 , (uo , ϑo) = (7 , randomphases) , NOI(t) = 1, 10, 100, 1000,

Vmin = 0, Vmax = 300 , dugrid =
Vmax − Vmin

10 000 .

Χρονική Εξέλιξη Μέσης Ταχύτητας και Συντελεστή ∆ιάχυσης
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Σχήµα 38: Παράµετροι συστήµατος:

(uo , ϑo) = ([7, 60, 100] , randomphases)

NIC = 10 000 , NOI(n) = 100 000.
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Σχήµα 39: Παράµετροι συστήµατος:

(uo , ϑo) = (7 , randomphases)

NIC = 1000 , NOI(n) = 1 000 000.
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5.3 Συζήτηση αποτελεσµάτων

Η αριθµητική µελέτη του χώρου των φάσεων των τεσσάρων απλοποιηµένων απεικονίσεων Ulam

πολλαπλών ϐηµάτων, δείχνουν οτι οι απεικονίσεις διατηρούν τόσο τις καµπύλες ΚΑΜ που ορίζουν

Ϲώνες συντονισµού 1ης τάξης, όσο και τις αντίστοιχες νησίδες. ΄Ενα δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό

των χώρων των φάσεών τους, είναι οτι οι συντονισµοί δεν κατανέµονται συµµετρικά ως προς το µέσο

του διαστήµατος φάσεων [0 , 1). Μειώνοντας την αυστηρότητα του ϐασικού στόχου µας, συγκρίνουµε

τον χώρο των φάσεων κάθε απεικόνισης µε αυτόν της απεικόνισης SUM
(1)

sin . Αυτό που παρατηρούµε,

είναι οτι σε δυο απεικονίσεις, την SUM
(2)

sin [87 , 100] και την SUM
(5)

sin [Mi , i = 1, . . . , 5], οι καµπύλες

ΚΑΜ έχουν µετατοπιστεί σε µεγαλύτερες ταχύτητες, ενώ στις άλλες δυο, την SUM
(2)

sin [11 , 100] και

την SUM
(2)

sin [10 , 20], σε µικρότερες.

Η χρονική εξέλιξη των στατιστικών µεγεθών f1(u,t), ⟨u⟩(uo;n) και D(n) έρχεται να συµπληρώσει

µια εικόνα, σύµϕωνα µε την οποία οι πέντε απεικονίσεις (συµπεριλαµβανοµένης και της SUM
(1)

sin ),

τοποθετούνται σε µια διαδοχή ϐελτιούµενου ϐαθµού προσέγγισης του αρχικού στόχου. Ο πίνακας 9

περιέχει τις πέντε απεικονίσεις σε αυτή τη σειρά διαδοχής, µαζί µε µερικά προσεγγιστικά αποτελέ-

σµατα ϐάσει των οποίων σχηµατίζεται.

Πίνακας 9: Προσεγγιστική σύγκριση ανάµεσα στις απλοποιηµένες απεικονίσεις Ulam δυο και πέντε ϐηµάτων,

για διάϕορες τιµές των παραµέτρων Mi.

όριο

στοχαστικής

µετάβασης

us
≃

απόλυτο

όριο

επιτάχυνσης

ub ≃ vmax

≃

σύγκλιση

µέσης

ταχύτητας

⟨u⟩max(n = 50 000)
≃

εκθετική πτώση

συντ. διάχυσης

∆D(n = 50 000)
τάξεις µεγέθους

≃
SUM

(2)
sin [10 , 20] 4.9 17 7.25 3

SUM
(2)

sin [11 , 100] 14 21 8.73 3

SUM
(1)

sin [100] 12.7 27.3 12 2.5

SUM
(2)

sin [87 , 100] 13 36 17.3 2.5

SUM
(5)

sin [Mi , i = 1, . . . , 5] 23 37 17.43 2.5

Για κάθε ένα απο τα µεγέθη f1, ⟨u⟩ και D δεν ϑα γίνουν ξεχωριστά σχόλια, ισχύουν όσα α-

ναϕέρονται στη στατιστική µελέτη της απεικόνισης SUM
(1)

sin . Αυτό που φαίνεται συγκρίνοντας τα

διαγράµµατα της χρονικής εξέλιξης αυτών των µεγεθών για τις πέντε απεικονίσεις, είναι οτι το εύρος

του διαστήµατος [M1 , M2] δεν επιδρά στη συµπεριϕορά µιας απλοποιηµένης απεικόνισης Ulam δυο

ϐηµάτων. Τουλάχιστον όχι ανεξάρτητα απο τις τιµές των άκρων του M1 και M2. Παρατηρούµε οτι ενώ

το εύρος των διαστηµάτων [10 , 20] και [87 , 100] είναι σχεδόν το ίδιο, οι δυο αντίστοιχες απεικονίσεις

ϐρίσκονται σε ϑέσεις που απέχουν στη διαδοχή του πίνακα 9. Αυτό σηµαίνει οτι η προσθήκη ενός

ϐήµατος µικρής παραµέτρου διαταραχής M σε µια απεικόνιση ενός ϐήµατος µεγάλης παραµέτρου M,

αναστέλλει τη συµπεριϕορά του αρχικού συστήµατος. Η πρώτη καµπύλη ΚΑΜ της SUM
(2)

sin [11 , 100],

ϐρίσκεται σε χαµηλότερες τιµές ταχυτήτων απο οτι η αντίστοιχη καµπύλη της SUM
(1)

sin [100]. Αντίθετα,

η προσθήκη ϐήµατος µεγάλης τιµής παραµέτρου M, ενισχύει τη δυνατότητα στοχαστικής επιτάχυνσης

των συστηµάτων της απεικόνισης SUM
(2)

sin [87 , 100].

Στην περίπτωση της απεικόνισης πέντε ϐηµάτων, η κατάσταση αλλάζει. Αυτό που ϑα περίµενε κα-

νείς απο αυτό το σύστηµα, είναι να εµϕανίσει συµπεριϕορά παρόµοια µε αυτή της SUM
(2)

sin [11 , 100].

Το εύρος των αντίστοιχων διαστηµάτων [M1 , M2] και [M1 , M5] είναι περίπου το ίδιο και οι τρείς ενδιά-

µεσες τιµές M2, M3 και M4 κατανέµονται σε όλο το διάστηµα ταχυτήτων [10 , 100). Παρ΄ όλα αυτά, η

απεικόνιση SUM
(5)

sin [Mi , i = 1, . . . , 5] παρουσιάζει τη µέγιστη δυνατότητα επιτάχυνσης των συστηµά-

των της. Το γεγονός αυτό, µας οδηγεί στο σχολιασµό των απεικονίσεων που προέκυψαν ϐάσει του

δεύτερου τρόπου παρέµβασης.
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Στον χώρο των φάσεων των απεικονίσεων SUM
(1!)

sin [random Ms ∈ [MA , MB]], δεν εµϕανίζονται

ούτε καµπύλες ΚΑΜ, ούτε νησίδες συντονισµού χαµηλής τάξης. Η παρατήρηση αυτή ισχύει ακόµη

και στην περίπτωση που η επαναληπτική διαδικασία που ορίσαµε εϕαρµοστεί NOI = 1 000 000 φορές

αντί 100 000. Με τις τρείς αυτές απεικονίσεις, ο αρχικός µας στόχος έχει επιτευχθεί. Παρ΄ όλα αυτά,

µεταξύ τους υπάρχουν διαϕορές, ϐάσει των οποίων µπορούµε να κατασκευάσουµε έναν πίνακα

παρόµοιο µε τον πίνακα 9.

Πίνακας 10: Προσεγγιστική σύγκριση ανάµεσα στις απλοποιηµένες απεικονίσεις Ulam ενός ϐήµατος, µε

‘‘τυχαία’’ επιλεγµένη τιµή της παραµέτρου M σε κάθε επανάληψη.

όριο

στοχαστικής

µετάβασης

us
≃

απόλυτο

όριο

επιτάχυνσης

ub ≃ vmax

≃

τιµή

µέσης

ταχύτητας

⟨u⟩(n = 50 000)
≃

εκθετική πτώση

συντ. διάχυσης

∆D(n = 50 000)
τάξεις µεγέθους

≃
SUM

(1!)
sin [90− 100] − − 45.27 2

SUM
(1!)

sin [10− 20] − − 44.5 1.5

SUM
(1!)

sin [10− 100] − − 122.44 0.5

Αυτό που πρέπει να τονιστεί σχετικά µε τον πίνακα 10, είναι οτι η στήλη του συντελεστή διάχυσης

δεν έχει κανένα νόηµα να συγκριθεί µε την αντίστοιχη στήλη του πίνακα 9. Στην περίπτωση των

απεικονίσεων SUM
(1!)

sin [random Ms ∈ [MAMB]], οι µεταβολές του D παρατηρήθηκαν για ‘‘χρονικό’’

διάστηµα NOI = 1 000 000.

Η καταστροϕή των καµπυλών ΚΑΜ και των νησίδων συντονισµού 1ης τάξης, έχει ως συνέπεια

την αύξηση της µέσης ταχύτητας ενός συνόλου αρχικών συστηµάτων ϐάσει κάποιου νόµου δύναµης

(∝ nα, α < 1) και την σταθερού ϱυθµού αύξηση της µέσης απόκλισης των ταχυτήτων των σωµατι-

δίων απο την εκάστοτε µέση τιµή. Αυτό σηµαίνει οτι η πιθανότητα εύρεσης σωµατιδίων µε πολύ

µεγάλες ταχύτητες αυξάνει µε το πλήθος των επαναλήψεων. ΄Οσον αϕορά στο εύρος του διαστή-

µατος [MA , MB] απο το οποίο επιλέγονται οι ‘‘τυχαίες’’ τιµές της παραµέτρου για κάθε ϐήµα, σε

αυτή την περίπτωση φαίνεται να παίζει καθοριστικό ϱόλο. Τα διαγράµµατα χρονικής εξέλιξης των f1,

⟨u⟩ και D (ή ο πίνακας 10), δείχνουν οτι η δυνατότητα στοχαστικής επιτάχυνσης των απεικονίσεων

SUM
(1!)

sin [random Ms ∈ [MA , MB]], αυξάνει µε το εύρος του [MA , MB]. Παράλληλα υπάρχει η έν-

δειξη, οτι εάν το εύρος του [MA , MB] πρόκειται να είναι µικρό, τότε η απεικόνιση περιγράϕει έναν

αποτελεσµατικότερο µηχανισµό επιτάχυνσης, όταν τα MA και MB έχουν µικρές τιµές.
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Επιµέρους Παραρτήµατα ∆υναµικής

Α΄ Ορισµός της ϕάσης ϕ, modulo Φ ή 1.

Η εµϕάνιση της συνάρτησης G = G(φ) και της παραγώγου της G′ = G′(φ) στις αναλυτικές εκ-

φράσεις των απεικονίσεων (E.U.M.) και (S.U.M.i) επιτρέπει ενός είδους τροποποίησή τους, η οποία

σχετίζεται µε τον ορισµό της µεταβλητής φ και µε την περιοδικότητα της G.

∆εδοµένου οτι η G είναι περιοδική συνάρτηση περιόδου Φ, το ίδιο ϑα είναι και η παράγωγός της

G′. Ισχύουν δηλαδή οι σχέσεις

G(φ) = G(φ + κΦ) και G′(φ) = G′(φ + κΦ) ∀φ, όπου κ ∈ Z.

Οι σχέσεις αυτές δηλώνουν οτι η συµπεριϕορά καθεµιάς απο τις συναρτήσεις G και G′ στα ίσα

διαστήµατα τιµών της φάσης [φo + κΦ , φo + (κ + 1)Φ ), ∀φo, είναι η ίδια. Η ιδιότητα αυτή των G και

G′ επιτρέπει τον ορισµό της φάσης φ modulo γ, όπου γ=Φ ή 1. Η µέθοδος εϕαρµογής αυτής της

τροποποίησης, περιγράϕεται συνοπτικά ως

φ (mod.γ) →


γ = Φ, φ = Φ · f · t [rad], φ ∈ [0,Φ).

γ = 1, φ = Φ · ϑ [rad], όπου ϑ = f · t [καθαρός αριθµός], ϑ ∈ [0,1).

(78)

� Στην πρώτη περίπτωση (γ=Φ), οι απεικονίσεις (E.U.M.a,b) και (S.U.M.i) δεν υϕίστανται κάποια

µετατροπή. Απλώς η εξίσωση διαϕοράς που αντιστοιχεί στη φάση συνοδεύεται απο την έκ-

φραση (mod.Φ), δηλώνοντας οτι φ ∈ [0,Φ).

� Στη δεύτερη περίπτωση (γ=1), στις απεικονίσεις (E.U.M.a,b) και (S.U.M.i) εϕαρµόζεται η αλλα-

γή µεταβλητής φ → ϑ και η εξίσωση διαϕοράς που αντιστοιχεί στη ‘‘νέα’’ φάση συνοδεύεται

απο την έκϕραση (mod.1), δηλώνοντας οτι ϑ ∈ [0,1).

Με τον ορισµό της φάσης (mod.γ), το όρισµα καθεµιάς απο τις συναρτήσεις G και G′ δεν επιτρέπεται

πια να πάρει τιµές µεγαλύτερες του γ. Θεωρώντας ότι η φάση φ αυξάνεται µε συνεχή τρόπο από την

τιµή 0, µόλις φτάσει στην τιµή γ µηδενίζεται ασυνεχώς, συνεχίζει την αύξησή της κ.ο.κ. Η τροποποίηση

αυτή εξυπηρετεί πρακτικούς, δηλαδή υπολογιστικούς σκοπούς. Αν η αύξηση µιας µεταβλητής σε

αυθαίρετα µεγάλες τιµές µπορεί να αποτραπεί µε έναν τόσο απλό τρόπο και χωρίς καµία επίδραση

στη συµπεριϕορά του συστήµατος, δεν υπάρχει λόγος να την επιτρέψουµε.

Η εϕαρµογή των παραπάνω γίνεται µόνο για την απλοποιηµένη απεικόνιση Ulam, µε γ = 1 στην

παράγραϕο 3.2.1, όπου η S.U.M. ‘‘επανακανονικοποιείται’’ προκειµένου η αναλυτική της έκϕραση να

απλοποιηθεί και να έρθει σε συµϕωνία µε το συµβολισµό της διεθνούς ϐιβλιογραϕίας.

Β΄ Τα διατηρητικά συστήµατα, ως αντικείµενο µελέτης της Μη Γραµµικής ∆υναµικής.

Η Μη Γραµµική ∆υναµική, είναι ο κλάδος της ∆υναµικής που µελετά µη ολοκληρώσιµα36 δυναµικά

συστήµατα. Το όνοµά του οϕείλεται στο γεγονός οτι ένα σύστηµα, εν γένει καθίσταται µη ολο-

κληρώσιµο, εξαιτίας της συµµετοχής µη γραµµικών όρων στην απεικόνιση (συνεχή ή διακριτή) που το

περιγράϕει. ΄Οταν κάτι τέτοιο συµβαίνει, οι µη γραµµικοί όροι που ευθύνονται για την αποµάκρυνση του

συστήµατος απο την ολοκληρωσιµότητα, αποκαλούνται διαταρακτικοί όροι. Το είδος της διαταραχής

καθορίζεται απο αυτούς τους όρους και ο ‘‘βαθµός συµµετοχής’’ τους ορίζει την ισχύ της διαταραχής

36
Ο όρος ολοκληρώσιµο σύστηµα προέρχεται από τα συνεχή δυναµικά συστήµατα και δηλώνει ότι το σύστηµα επιλύεται

µε τετραγωνισµούς, η λύση του δηλαδή υπάρχει και έχει τη µορϕή ολοκληρωµάτων γνωστών συναρτήσεων. Η ερµηνεία

του όρου µη ολοκληρώσιµο σύστηµα, είναι προϕανής.
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και ελέγχεται απο µια παράµετρο που εισάγεται στην απεικόνιση ως συντελεστής σε κάθε έναν απο

αυτούς. Η παράµετρος αυτή ονοµάζεται παράµετρος διαταραχής, συνήθως συµβολίζεται µε ϵ και

όταν είναι επαρκώς µικρή, ϵ ≪ 1, το σύστηµα χαρακτηρίζται ως σχεδόν ολοκληρώσιµο.

Εξαιτίας κυρίως των Χαµιλτονιανών συστηµάτων, τα οποία περιγράϕουν ένα µεγάλο πλήθος φυ-

σικών συστηµάτων και, ως συµπλεκτικά είναι και διατηρητικά37 , ένα µεγάλο µέρος της ϑεωρίας της

Μη Γραµµικής ∆υναµικής, αναϕέρεται στα διατηρητικά συστήµατα. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιεί η

Μη Γραµµική ∆υναµική προκειµένου να διευρύνει και να εµβαθύνει το πεδίο έρευνάς της γύρω απο

τα διατηρητικά συστήµατα, προέρχονται απο τοµείς των Μαθηµατικών που αϕορούν τόσο σε συνεχή,

όσο και σε διακριτά συστήµατα.

Οι µέθοδοι µαθηµατικής ανάλυσης διακριτών απεικονίσεων, ϑα µπορούσαν να έχουν ως αν-

τικείµενο µελέτης µόνο τα φυσικά συστήµατα που εξαρχής περιγράϕονται απο διακριτά δυναµικά

συστήµατα. Η µέθοδος που ανέπτυξε ο Poincaré για τη µελέτη της ασυµπτωτικής συµπεριϕοράς

των συνεχών διατηρητικών38 συστηµάτων όµως, επεξέτεινε το πεδίο εϕαρµογών των παραπάνω

µεθόδων, στα συνεχή συστήµατα (αϕού πρώτα µετατραπούν σε διακριτά, ϐρεθεί δηλαδή η αντίστοιχη

απεικόνιση Poincaré).

Η διεύρυνση την µελέτης των συνεχών διατηρητικών συστηµάτων µε τη µετατροπή τους σε δια-

κριτές απεικονίσεις, ακολούθησε και την αντίστροϕη πορεία. Βάσει µεθόδων που έχουν αναπτυχθεί,

ένα διακριτό διατηρητικό σύστηµα είναι δυνατόν να µετατραπεί σε συνεχές και µελέτη του να γίνει µε

τη χρήση µεθόδων της ϑεωρίας των συνεχών Χαµιλτονιανών συστηµάτων ([4] και υποσηµείωση �8).

Παρόλο που ο τοµέας των Μαθηµατικών στον οποίο εντάσσεται η κάθε µέθοδος που χρησιµο-

ποιείται για τη µελέτη ενός δυναµικού συστήµατος είναι σαϕής, αυτού του είδους η διάκριση µεταξύ

τους δεν είναι κάτι στο οποίο δίνεται έµϕαση εντός των πλαισίων της Μη Γραµµικής ∆υναµικής. Η

ευρεία χρήση των συνεχών Χαµιλτονιανών συστηµάτων µάλιστα, δηµιουργεί µια τάση ένταξης κάθε

εϕαρµοζόµενης µεθόδου, στη ϑεωρία αυτών των συστηµάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτε-

λούν τα τρία ϑεωρήµατα που ϑεµελιώνουν τη Μη Γραµµική ∆υναµική. Το ϑεώρηµα Poincaré-Birkhoff

των περιοδικών σηµείων, το ϑεώρηµα Kolmogorov-Arnold-Moser ή ΚΑΜ και το ϑεώρηµα (Poincaré)-

Smale-Birkhoff των οµοκλινικών σηµείων, αναϕέρονται και τα τρία, σε διακριτές απεικονίσεις. Το

πρώτο µάλιστα, προϋποθέτει οτι οι απεικονίσεις είναι διατηρητικές και το δεύτερο, στη συχνότερα

συναντούµενη µορϕή του, επίσης. Επαναλαµβάνεται όµως. Ο τοµέας των Μαθηµατικών στον οποίο

εντάσσεται κάθε µέθοδος και κάθε ϑεώρηµα που χρησιµοποιεί η Μη Γραµµική ∆υναµική, είναι σαϕής.

Η παραπάνω, κατά κάποιο τρόπο ‘‘εννοιολογική πλαισίωση’’, µάλλον εξηγεί τους λόγους για τους

οποίους η µελέτη ενός διακριτού δυναµικού συστήµατος, αυτού που περιγράϕει το µοντέλο Fermi-

Ulam εν προκειµένω, διευκολύνεται όταν αυτό είναι διατηρητικό. Αυτό που επίσης γίνεται σαϕές,

είναι οτι το γεγονός οτι η µορϕή της απεικόνισης S.U.M. (27) οδήγησε στην άµεση ταυτοποίησή της

µε τη διαταραγµένη στροϕική απεικόνιση (28), είναι κάθε άλλο παρά τυχαίο. Η απεικόνιση (S.U.M.ii)

37
Ο Ιακωβιανός πίνακας της απεικόνισης που περιγράϕει ένα Χαµιλτονιανό σύστηµα (συνεχές ή διακριτό) είναι συµ-

πλεκτικός, έχει δηλαδή ορίζουσα ίση µε τη µονάδα. Σύµϕωνα όµως µε την υποσηµείωση �16, το αντίστροϕο δεν ισχύει

απαραίτητα, µε εξαίρεση τα διδιάστατα συστήµατα, στα οποία η συµπλεκτική συνθήκη ανάγεται στη συνθήκη (30).
38

Η εϕαρµογή της µεθόδου του Poincaré σε ένα συνεχές σύστηµα προϋποθέτει οτι είναι διατηρητικό, προκειµένου να

εξασϕαλίσει την ισχύ του ϑεωρήµατος επαναληπτικότητας του Poincaré, σύµϕωνα µε το οποίο

σχεδόν κάθε τροχιά ενός συστήµατος που διατηρεί κάποιο µέτρο
39

ορισµένο στο χώρο φάσεών του και έχει

πεπερασµένο αντίστοιχο ολικό µέτρο, οδηγεί το σύστηµα άπειρες φορές αλλά πάντα µετά από ένα επαρκώς

µεγάλο χρονικό διάστηµα τ > 0 (χρόνος επανόδου του συστήµατος), σε κατάσταση η οποία ϐρίσκεται

αυθαίρετα κοντά (εντός ανοιχτής περιοχής αυθαίρετα µικρής ‘‘ακτίνας’’ ε > 0) σε κάποια προηγούµενη,

‘‘αρχική’’ κατάσταση της ίδιας τροχιάς. [7].

39
Ο όρος µέτρο, αναϕέρεται στο µέγεθος που στην αγγλική ορολογία ονοµάζεται measure. Αποϕεύγοντας έναν

αυστηρό ορισµό που προϋποθέτει γνώσεις τοπολογίας, η έννοια του µέτρου σε ένα σύνολο Μ (πχ. έναν τοπολογικό χώρο)

περιλαµβάνει τον ορισµό ενός κανόνα µέσω του οποίου, σε κάθε υποσύνολο A ⊂ M µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά,

ανατίθεται ένας ϑετικός αριθµός. Ο αριθµός αυτός ονοµάζεται µέτρο του αντίστοιχου υποσυνόλου. Η διάσταση, το µήκος,

το εµβαδό και ο όγκος, αποτελούν παραδείγµατα µέτρων που ορίζονται σε κατάλληλα υποσύνολα του R
n
.
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είναι αποτέλεσµα της επιτυχούς προσπάθειας των Lichtenberg και Lieberman, να περιγράψουν το

µοντέλο Fermi-Ulam απο ένα διακριτό σύστηµα για το οποίο γνωρίζουµε πολλά, ακριβώς επειδή είναι

Χαµιλτονιανό40.

Γ΄ Αξιοπιστία των συµπερασµάτων της γραµµικής θεωρίας.

Οι µέθοδοι της γραµµικής ϑεωρίας εϕαρµόζονται σε µη γραµµικά συστήµατα, είτε αυτά είναι ολο-

κληρώσιµα είτε όχι, παρόλο που στην πρώτη περίπτωση κάτι τέτοιο αποτελεί περισσότερο διευκόλυνση

παρά αναγκαιότητα, λόγω της ύπαρξης γενικής λύσης του συστήµατος. Στη συνοπτική περιγραϕή της

παραγράϕου 4.1.2.1, δεν αναϕέρεται τίποτα σχετικά µε την εγκυρότητα των συµπερασµάτων στα

οποία µας οδηγεί η εϕαρµογή αυτών των µεθόδων στο υπό µελέτη σύστηµα. Τα ϑεωρήµατα που

παρέχουν τις συνθήκες ικανής προσέγγισης του µη γραµµικού συστήµατος από το προσαρτηµένο

γραµµικό είναι δυο, το ϑεώρηµα Hartman-Grobman και το ϑεώρηµα ευσταθούς πολλαπλότητας και

αναϕέρονται µόνο στα (ασταθή) υπερβολικά σηµεία. Αντί της επίκλησης των δυο αυτών ϑεωρηµά-

των, η αξιοπιστία των συµπερασµάτων της γραµµικής ϑεωρίας, ϑα ϐασιστεί εδώ κυρίως σε ποιοτικού

χαρακτήρα επιχειρήµατα, διαϕορετικά για την περίπτωση ολοκληρώσιµου και µη ολοκληρώσιµου συ-

στήµατος.

Ο χώρος των φάσεων ενός διατηρητικού, ολοκληρώσιµου µη γραµµικού συστήµατος, δύναται να

περιέχει ελλειπτικά, υπερβολικά και παραβολικά περιοδικά σηµεία. Η µη γραµµικότητα του συστήµατος

εκδηλώνεται στις αναλλοίωτες καµπύλες περιοχών των περιοδικών του σηµείων, οι οποίες εµϕανί-

Ϲονται παραµορϕωµένες συγκρινόµενες µε τις αντίστοιχες ενός γραµµικού συστήµατος. Η παρα-

µόρϕωση αυτή, ενώ εντείνεται κατά την αποµάκρυνση από το εκάστοτε περιοδικό σηµείο, ϑεωρείται

αµελητέα σε µια επαρκώς µικρή περιοχή του. Εϕόσον λοιπόν στην άµεση γειτονιά ενός περιοδι-

κού σηµείου, το ολοκληρώσιµο µη γραµµικό σύστηµα προσεγγίζει τη συµπεριϕορά ενός γραµµικού

συστήµατος, η µη γραµµική ευστάθεια του σηµείου συµπίπτει µε τη γραµµική του ευστάθεια.

Στην περίπτωση που το παραπάνω σύστηµα είναι σχεδόν ολοκληρώσιµο, το είδος της ευστάθειας

των περιοδικών σηµείων που περιέχει ο χώρος των φάσεών του και η ορθότητα των σχετικών προβλέ-

ψεων της γραµµικής ϑεωρίας, προκύπτουν ως συµπεράσµατα των τριών ϑεµελιωδών ϑεωρηµάτων

της Μη Γραµµικής ∆υναµικής. Σύµϕωνα µε το ϑεώρηµα Poincaré-Birkhoff, ο χώρος των φάσεων

ενός σχεδόν ολοκληρώσιµου συστήµατος περιέχει ελλειπτικά και υπερβολικά περιοδικά σηµεία, αλλά

όχι παραβολικά. Επίσης, ϑεωρώντας ότι η γραµµικοποίηση ενός συστήµατος µπορεί να ειδωθεί ως

‘‘τοπική κατάργηση της διαταραχής’’, το ϑεώρηµα ΚΑΜ εξασϕαλίζει ότι οι αναλλοίωτες καµπύλες της

περιοχής του (ενός) σταθερού ελλειπτικού σηµείου του προσαρτηµένου γραµµικού συστήµατος, κάτω

από τη συγκεκριµένη τοπική διαταραχή, διατηρούνται. Το ϑεώρηµα (Poincaré)-Birkhoff-Smale τέλος,

ενώ αναϕέρεται σε µια ευρύτερης κλίµακας ακραία συµπεριϕορά των ασυµπτωτικών καµπυλών ενός

υπερβολικού σηµείου, η οποία οϕείλεται στη διαταραχή, ϑεωρεί ότι η τοπολογία του χώρου σε µια

αυθαίρετα µικρή περιοχή του περιοδικού σηµείου, παραµένει η ίδια. Η µη γραµµική ευστάθεια των

περιοδικών σηµείων του υπό µελέτη συστήµατος εποµένως, συµπίπτει και σε αυτή την περίπτωση και,

εξαιρώντας τα παραβολικά σηµεία, µε τη γραµµική τους ευστάθεια.

∆΄ 1ης, 2ης, . . . , k τάξης συντονισµοί.

Τα περιοδικά σηµεία που προβλέπει το ϑεώρηµα Poincaré-Birkhoff, οργανώνονται µε εναλλασ-

σόµενη ευστάθεια (ένα ελλειπτικό σηµείο διαδέχεται ένα υπερβολικό κ.ο.κ.), σχηµατίζοντας στις πε-

ϱιοχές των περατωµένων τροχιών του χώρου των φάσεων ενός σχεδόν ολοκληρώσιµου συστήµατος,

40
Η απεικόνιση Poincaré ενός ολοκληρώσιµου συνεχούς Χαµιλτονιανού συστήµατος (µη αυτόνοµου ενός ϐαθµού ε-

λευθερίας ή ίσοδύναµα αυτόνοµου δυο ϐαθµών ελευθερίας), έχει τη µορϕή της ολοκληρώσιµης στροϕικής απεικόνισης

(29). Η απεικόνιση Poincaré του αντίστοιχου διαταραγµένου συστήµατος, έχει τη µορϕή της διαταραγµένης στροϕικής

απεικόνισης (28).
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τις οµώνυµες αλυσίδες. Μεταξύ δυο ή περισσότερων αλυσιδών Poincaré-Birkhoff , παρεµβάλλονται

οι αναλλοίωτες καµπύλες που προβλέπει το ϑεώρηµα ΚΑΜ. Οι περιοχές που ορίζουν στο χώρο των

φάσεων οι καµπύλες ΚΑΜ ανά δυο, ονοµάζονται Ϲώνες συντονισµού. Μέσα σε κάθε Ϲώνη συντο-

νισµού, οι χαοτικές τροχιές, τη δοµή των οποίων περιγράϕει το ϑεώρηµα (Poincaré)-Birkhoff-Smale,

συνυπάρχουν µε κανονικές τροχιές. Η οργάνωση των τελευταίων µέσα στις Ϲώνες συντονισµού, ο-

δηγεί στο σχηµατισµό επιπλέον αλυσιδών Poincaré-Birkhoff, για τις οποίες ισχύουν όσα αναϕέρθηκαν

πιο πάνω.

Μέσα απο αυτή τη µέθοδο κατανοµής των τροχιών αναδύεται ένα δοµικό πρότυπο, επαναλαµ-

ϐανόµενο σε διαρκώς µειούµενες κλίµακες του χώρου φάσεων. Αναϕερόµαστε σε αυτό το δοµικό

πρότυπο αποκαλώντας το συντονισµό, και διακρίνουµε τους συντονισµούς σε τάξεις, ανάλογα µε

το επίπεδο οργάνωσης του χώρου των φάσεων (κλίµακα) στο οποίο ϐρίσκονται. Κατά σύµβαση, οι

αλυσίδες Poincaré-Birkhoff41 που, υπό την επίδραση της διαταραχής, πήραν τη ϑέση των µη αποµονω-

µένων περιοδικών τροχιών (παραβολικών σηµείων) του αδιατάρακτου συστήµατος, ανήκουν σε 1ης

τάξης συντονισµούς και τα περιοδικά τους σηµεία ονοµάζονται πρωτεύοντα ή 1ης τάξης περιοδικά

σηµεία. Οι 2ης τάξης συντονισµοί συνιστούν το επόµενο επίπεδο οργάνωσης εντός των 1ης τάξης

συντονισµών, κ.ο.κ.

Προκειµένου λοιπόν να είµαστε σε ϑέση να διακρίνουµε τα πειροδικά σηµεία της (S.U.M.sin)

σε πρωτεύοντα, δευτερεύοντα . . . , πρέπει να γνωρίζουµε τις περιοδικές τροχιές του αντίστοιχου

αδιατάρακτου συστήµατος.

Ε΄ Γραϕική αναπαράσταση των τροχιών περιόδου 2 που δεν υπολογίζονται αναλυτικά.

Κατά την επίλυση του συστήµατος 47 στην παράγραϕο 4.1.2.1, η 2η απο τις δυο περιπτώσεις

λύσεων που προέκυψαν εγκαταλείϕθηκε και όσα 2-περιοδικά υπολογίστηκαν, αϕορούσαν στην 1η

λύση. Η µορϕή στην οποία αϕέθηκε η 2η λύση, είναι η

2η ΛΥΣΗ:

2ϑ∗1 = k−m+ M
u∗1

u∗1 + sin(2πθ∗1) =
M

m− M
u∗1

k = 0, ± 1, ± 2, . . .

(79)

και ο λόγος για τον οποίο εγκαταλείϕθηκε είναι προϕανής. Το σύστηµα (79) οδηγεί σε πεπλεγµένης

µορϕής εξισώσεις, ως προς όποια απο τις δυο µεταβλητές u∗1, ϑ∗1 και εάν επιχειρήσουµε να το

λύσουµε.

Παρόλο που η αναλυτική εύρεση της λύσης του συστήµατος (79) δεν είναι δυνατή, µπορούµε να

αποκτήσουµε µια εποπτεία αυτής. Λύνοντας τις δυο εξισώσεις ως προς ϑ∗1, το σύστηµα (79) παίρνει

τη µορϕή

ϑ∗1 = ϑ∗1a(u
∗
1) =

k−m+ M
u∗1

2

ϑ∗1 = ϑ∗1b(u
∗
1) =

1
2π

· arcsin

 M

m− M
u∗1

− u∗1

 ,

(80)

41
ή αλυσίδες νησίδων αν αναϕερόµαστε στις νέες καµπύλες ΚΑΜ που αποµονώνουν τις περιοχές των ελλειπτικών

σηµείων Poincaré-Birkhoff µιας Ϲώνης συντονισµού, απο τη χαοτική της περιοχή.
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απο την οποία προκύπτει οτι ϑα πρέπει να ισχύει∣∣∣∣∣∣∣
M

m− M
u∗1

− u∗1

∣∣∣∣∣∣∣ ≤ 1. (81)

∆ίνοντας στις παραµέτρους M,m και k κατάλληλες τιµές, σχεδιάζουµε τις γραϕικές παραστάσεις

των συναρτήσεων ϑ∗1 = ϑ∗1a(u
∗
1) και ϑ∗1 = ϑ∗1b(u

∗
1), στο επίπεδο (u,θ). Τα 2-περιοδικά σηµεία της

απλοποιηµένης απεικόνισης Ulam (4), ϑα είναι οι τοµές των δυο γραϕικών παραστάσεων.

Στο σχήµα 40 παρουσιάζονται αυτές οι γραϕικές παραστάσεις, για M = 10, m = 8 και k = 3. Για

αυτές τις τιµές των παραµέτρων, το ‘‘επιτρεπτό’’ σύνολο τιµών της ταχύτητας u∗1, ϐάσει της σχέσης

(81), είναι u∗1 ∈ (0 , 0.4037) ∪ (2.0963 , 3.0963). Οι τιµές των M,m και k επιλέχθηκαν έτσι ώστε να

είναι συµβατές µε τις συνθήκες που αντιστοιχούν στην περίπτωση α < m (πίνακας 8) της 1ης λύσης

του συστήµατος 47. ∆εδοµένου οτι η 1η και η 2η λύση έχουν µια κοινή εξίσωση, στο σχήµα 40 έχει

σχεδιαστεί και η ευθεία

u∗1 =
M

m− k− 1
2

, (82)

που αποτελεί την πρώτη εξίσωση της 1ης λύσης. Η τοµή της µε τη γραϕική παράσταση της δεύτερης

εξίσωσης στα συγκεκριµένα σηµεία, επαληθεύει την αναλυτική λύση που δώσαµε στην παράγραϕο

4.1.2.1.

Σχήµα 40: Γραϕική αναπαράσταση των τροχιών περιόδου 2 της απλοποιηµένης απεικόνισης Ulam. Οι

συναρτήσεις ϑ∗1 = ϑ∗1a(u
∗
1), ϑ∗1 = ϑ∗1b(u

∗
1) (σχέσεις 80) και u∗1 =M/(m− k− 1/2), σχεδιάστηκαν για τιµές

των παραµέτρων M = 10, m = 8 και k = 3. Το σχήµα επιβεβαιώνει την ύπρξη 2-περιοδικών σηµείων που δεν

υπολογίζονται αναλυτικά και επαληθεύει τους αναλυτικούς υπολογισµούς της παραγράϕου 4.1.2.1. Οι δυο

οµάδες λύσεων, δεν συµπίπτουν.

Το συµπέρασµα που προκύπτει, είναι οτι στη 2η λύση αντιστοιχούν 2-περιοδικά σηµεία, για διά-

φορες τιµές των M,m και k. Τα σηµεία αυτά µπορούν να υπολογιστούν µε αριθµητικές µεθόδους

επίλυσης µη γραµµικών συστηµάτων αλγεβρικών εξισώσεων και κατόπιν αυτού, να διερευνηθεί η

ευστάθειά τους.
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Ενιαίο Παράρτηµα Στατιστικής

� Μερικές εισαγωγικές έννοιες της Θεωρίας Πιθανοτήτων,

αναϕερόµενες σε στοχαστικές διαδικασίες.

Οι µέθοδοι της Στατιστικής εϕαρµόζονται σε στοχαστικές διαδικασίες, µε στόχο την περιγραϕή της

χρονικής εξέλιξης των µέσων τιµών, µεγεθών που τις χαρακτηρίζουν. Με τον όρο στοχαστική διαδικα-

σία (ή στοχαστική ανέλιξη) εννοούµε την περιγραϕή ενός συστήµατος που εξελίσσεται πιθανοκρατικά,

απο ένα σύνολο

{Xti : ti ∈ T , i ∈ Z} (83)

στοχαστικών (ή τυχαίων) µεταβλητών Xti , όπου T ένα σύνολο δεικτών που αντιστοιχούν σε χρονικές

στιγµές, το οποίο µπορεί να αποτελεί σύνολο διακριτών ή συνεχών τιµών.

Οι στοχαστικές µεταβλητές Xti αποτελούν συναρτήσεις Xti : S → Rd [5], απο το ίδιο σύνολο S που

αποτελεί το πεδίο ορισµού τους και ονοµάζεται δειγµατικός χώρος της στοχαστικής διαδικασίας, στον

Rd που αποτελεί το σύνολο τιµών των στοχαστικών µεταβλητών και έχει διαστάσεις d, όσες το πλήθος

των ανεξάρτητων µεταβλητών που περιγράϕουν κάθε κατάσταση του συστήµατος (οι Xti δηλαδή,

είναι εν γένει διανυσµατικές συναρτήσεις). Οι αριθµητικές τιµές των Xti (ή των συνιστωσών τους)

συµβολίζονται µε xti και µπορούν να συνιστούν υποσύνολο του Rd συνεχών ή διακριτών τιµών. Στην

πρώτη περίπτωση οι στοχαστικές µεταβλητές χαρακτηρίζονται διακριτές και στη δεύτερη συνεχείς.

Κάθε κατάσταση της στοχαστικής διαδικασίας (83) τη χρονική στιγµή ti, περιγράϕεται απο µια τιµή

xti της στοχαστικής µεταβλητής Xti και πραγµατοποιείται\παρατηρείται µε κάποια πιθανότητα. Αυτό

σηµαίνει οτι σε κάθε στοχαστική µεταβλητή αντιστοιχεί µια κατανοµή πιθανοτήτων πραγµατοποίησης

των τιµών της. Η ανάθεση πιθανοτήτων στις στις τιµές των Xti γίνεται µέσω συναρτήσεων πιθανότη-

τας fDti
: Rd → [0,1], στην περίπτωση διακριτών (Discrete) στοχαστικών µεταβλητών και συναρτήσεων

πυκνότητας πιθανότητας fCti : R
d → [0,∞) στην περίπτωση συνεχών (Continuous) στοχαστικών µετα-

ϐλητών. Η πιθανότητα παρατήρησης µιας τιµής xti στην πρώτη περίπτωση είναι

PD,i(xti) = fDti
(xti), µε fDti

≥ 0 και

∑
j

(
fDti

)
j
= 1, (84)

ενώ στην περίπτωση συνεχών στοχαστικών µεταβλητών ορίζεται ως πιθανότητα παρατήρησης µιας

τιµής xti εντός του διαστήµατος [xi , xi + dxi] και δίνεται απο τη σχέση

dPC,i(xi) = fCti (xi)dxi, µε fCti ≥ 0 και

∫
fDti

dxi = 1 , ενώ xti ∈ [xi , xi + dxi]. (85)

∆εδοµένου οτι ασχολούµαστε µε στοχαστικές διαδικασίες, οι παρατηρήσεις οποιασδήποτε τιµής

δυο ή περισσότερων στοχαστικών µεταβλητών Xti , δεν αποτελούν αµοιβαίως αποκλειόµενα γεγονότα.

Αντίθετα, η ‘‘ταυτόχρονη’’42 παρατήρηση δυο ή περισσότερων τιµών µιας στοχαστικής µεταβλητής Xti ,

συνίσταται απο αµοιβαίως αποκλειόµενα γεγονότα.

Εστιάζοντας απο εδώ και πέρα σε στοχαστικές διαδικασίες που περιγράϕονται απο συνεχείς

στοχαστικές µεταβλητές, παραλείπουµε τον δείκτη (Cti )
43 και ορίζουµε τη συνάρτηση πυκνότητας

κοινής (ή απο κοινού) πιθανότητας fn(xn ; . . . ; xk ; xk−1 ; . . . ; x1), έτσι ώστε η έκϕραση

fn(xn ; . . . ; xk ; xk−1 ; . . . ; x1) dxn · · · dxk dxk−1 · · · dx1 (86)

42
αναϕερόµαστε σε µια µόνο επανάληψη της στοχαστικής διαδικασίας ή ένα πείραµα.

43
αντικαθιστώντας τον µε τον δείκτη (n) που αναϕέρεται στο πλήθος των στοχαστικών µεταβλητών απο τις οποίες εξαρτάται

η συνάρτηση πυκνότητας κοινής πιθανότητας. Το ίδιο ϑα ισχύει και για την συνάρτηση πυκνότητας δεσµευµένης πιθανότητας

που ϑα ορίσουµε παρακάτω. Η εξάρτηση αυτών των συναρτήσεων απο το χρόνο, δηλώνεται προς το παρόν εµµέσως, απο

την παρουσία των µεταβλητών xn , xn−1 . . . στο όρισµά τους, για λόγους απλοποίησης του συµβολισµού. Λίγο παρακάτω

ϑα δηλωθεί άµεσα, σύµϕωνα µε έναν απο τους συνηθισµένους συµβολισµούς της διεθνούς ϐιβλιογραϕίας.
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να περιγράϕει την πιθανότητα παρατήρησης µιας τιµής xtn της Xtn στο διάστηµα [xn , xn + dxn] τη

χρονική στιγµή tn και µιας τιµής xtk (k < n) της Xtk στο διάστηµα [xk , xk + dxk] τη χρονική στιγµή tk
κ.ο.κ. (όπου φυσικά η αντιστοίχιση κάθε Xti στη χρονική στιγµή ti είναι περιττή, λόγω του ορισµού

της στοχαστικής διαδικασίας 83). Ορίζουµε επίσης τη συνάρτηση πυκνότητας δεσµευµένης (ή υπό

συνθήκη) πιθανότητας fn(xn ; . . . ; xk | xk−1 ; . . . ; x1), έτσι ώστε η έκϕραση

fn(xn ; . . . ; xk | xk−1 ; . . . ; x1) dxn · · · dxk (87)

να περιγράϕει την πιθανότητα παρατήρησης τιµών xtn , . . . , xtk για τις στοχαστικές µεταβλητές

Xtn , . . . , Xtk στα διαστήµατα [xn , xn + dxn] , . . . , [xk , xk + dxk] αντίστοιχα, δεδοµένου οτι για

τις στοχαστικές µεταβλητές Xtk−1
, . . . , Xt1 πραγµατοποιήθηκαν τιµές xtk−1

, . . . , xt1 , εντός των

αντίστοιχων διαστηµάτων [xk−1 , xk−1 + dxk−1] , . . . , [x1 , x1 + dx1].
Οι δυο συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας που ορίζουν την κοινή και τη δεσµευµένη πιθανότητα

µέσω των σχέσων (86) και (87) αντίστοιχα, συνδέονται µέσω της σχέσης

fn(xn ; . . . ; xk ; xk−1 ; . . . ; x1) = fn(xn ; . . . ; xk | xk−1 ; . . . ; x1) · fk−1(xk−1 ; . . . ; x1). (88)

Τα τρία αξιώµατα της Θεωρίας Πιθανοτήτων έχουν µέχρι στιγµής απλώς υπονοηθεί, µέσω των

σχέσεων (84) και (85). Σύµϕωνα µε το πρώτο απο αυτά, οι συναρτήσεις P (ή f) είναι ϑετικά ορισµέ-

νες σε όλο το σύνολο τιµών των Xti . Το δεύτερο αξίωµα δηλώνει οτι το υποσύνολο του Rd απο το

οποίο παίρνει τιµές µια στοχαστική µεταβλητή, έχει πιθανότητα παραγµατοποίησης ίση µε τη µονάδα

(εναλλακτικά, οι παρατηρήσιµες τιµές µιας στοχαστικής µεταβλητής, ανήκουν µε ϐεβαιότητα στο σύ-

νολο των αµοιβαίως αποκλειόµενων ‘‘γεγονότων’’ της). Το τρίτο αξίωµα της Θεωρίας Πιθανοτήτων,

αποδίδει στις πιθανότητες P την ιδιότητα της αριθµήσιµης προσθετικότητας. Σύµϕωνα µε το αξίωµα

αυτό, η πιθανότητα πραγµατοποίησης ενός συνόλου αµοιβαίως αποκλειόµενων γεγονότων, ισούται

µε το άθροισµα των πιθανοτήτων πραγµατοποίησης καθενός απο αυτά. Τα δυο τελευταία αξιώµατα

συνοψίζονται σε µια σχέση, την
∑

j(fD)j = 1 για την περίπτωση διακριτής και την
∫
fCdx = 1 για την

περίπτωση συνεχούς στοχαστικής µεταβλητής.

Μια σηµαντική συνέπεια του τρίτου αξιώµατος της Θεωρίας Πιθανοτήτων, εϕαρµοσµένη σε µια

στοχαστική διαδικασία της µορϕής (83), οδηγεί στη σχέση

fn−(k−1)(xn ; . . . ; xk) =

∫
xk−1

· · ·
∫
x1

fn(xn ; . . . ; xk ; xk−1 ; . . . ; x1) dxk−1 · · · dx1, (89)

η οποία δηλώνει οτι η ‘‘άθροιση’’ ως προς όλα τα αµοιβαίως αποκλειόµενα γεγονότα µιας στοχαστικής

µεταβλητής Xti (ως προς όλες τις τιµές της δηλαδή), απαλείϕει τη συγκεκριµένη µεταβλητή ([10],
chap.3).

Απο τη σχέση (89) προκύπτει οτι∫
xn

· · ·
∫
x1

fn(xn ; . . . ; x1) dxn · · · dx1 = 1 (90)

και σε συνδυασµό µε τη σχέση (88), ισχύει επίσης∫
xn

· · ·
∫
xk

fn(xn ; . . . ; xk | xk−1 ; . . . ; x1) dxn · · · dxk = 1. (91)

Μια στοχαστική διαδικασία που ορίζεται πλήρως απο τη γνώση όλων των κοινών πιθανοτήτων

f1(xn) dxn

f2(xn ; xn−1) dxn dxn−1

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

fn(xn ; xn−1 ; . . . ; x1) dxn dxn−1 · · · dx1,

(92)



� Στοχαστικές διαδικασίες Markov – Η εξίσωση Chapman-Kolmogorov. 81

ονοµάζεται διαχωρίσιµη ([10], [11]). Απο τη σχέση (89), προκύπτει οτι κάθε συνάρτηση πυκνότητας

πιθανότητας στην παραπάνω διαδοχή πιθανοτήτων, υπονοεί την προηγούµενή της. Το σύνολο αυτών

των συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας, σύµϕωνα µε την περιγραϕή των Wang και Uhlenbeck,

‘‘σχηµατίζει ένα είδος ιεραρχίας, το οποίο περιγράϕει τη στοχαστική διαδικασία διαδοχικά µε περισ-

σότερη λεπτοµέρεια’’.

� Στοχαστικές διαδικασίες Markov – Η εξίσωση Chapman-Kolmogorov.

Θεωρώντας µια ειδική περίπτωση της σχέσης (89), της µορϕής

fn−1(xn ; . . . ; xk+1 ; xk−1 ; . . . ; x1) =

∫
xk

fn(xn ; . . . ; xk+1 ; xk ; xk−1 ; . . . ; x1) dxk

και µε κατάλληλη εϕαρµογή της σχέσης (88), προκύπτει οτι

fn−1(xn ; . . . ; xk+1 | xk−1 ; . . . ; x1) =

∫
xk

fn(xn ; . . . ; xk+1 ; xk | xk−1 ; . . . ; x1) dxk.

Η τελευταία αυτή σχέση, λόγω του οτι ισχύει

fn(xn ; . . . ; xk+1 ; xk | xk−1 ; . . . ; x1) =

=
fn(xn ; . . . ; xk+1 ; xk ; xk−1 ; . . . ; x1)

fk−1(xk−1 ; . . . ; x1)

=
fn(xn ; . . . ; xk+1 | xk ; xk−1 ; . . . ; x1) · fk(xk ; xk−1 ; . . . ; x1)

fk−1(xk−1 ; . . . ; x1)

= fn(xn ; . . . ; xk+1 | xk ; xk−1 ; . . . ; x1) · fk(xk | xk−1 ; . . . ; x1),

γίνεται

fn−1(xn ; . . . ; xk+1 | xk−1 ; . . . ; x1) =

=

∫
xk

fn(xn ; . . . ; xk+1 | xk ; xk−1 ; . . . ; x1) · fk(xk | xk−1 ; . . . ; x1) dxk. (93)

Η σχέση (93) απλοποιείται σηµαντικά, ϑεωρώντας οτι η στοχαστική διαδικασία (83), είναι διαδικασία

Markov, ικανοποιεί δηλαδή την ιδιότητα Markov. Η ιδιότητα Markov αναϕέρεται στο συσχετισµό µεταξύ

διαδοχικών στοχαστικών µεταβλητών που περιγράϕουν µια διαδικασία και χαρακτηρίζει τη δεύτερη

απλούστερη στοχαστική διαδικασία.44 Η ιδιότητα Markov περιγράϕεται απο τη σχέση

fn(xn ; . . . ; xk+1 | xk ; . . . ; x1) = fn(xn ; . . . ; xk+1 | xk), (94)

δηλώνοντας οτι η εξέλιξη µιας στοχαστικής διαδικασίας Markov, απο µια χρονική στιγµή tk+1 και µετά,

εξαρτάται µόνο απο την κατάστασή της κατά τη χρονική στιγµή tk.

Σε µια διαδικασία Markov, οι διαδοχικές στοχαστικές µεταβλητές συχετίζονται, όσον αϕορά στις

παρατηρούµενες τιµές τους, ανά δυο και όλες οι απαραίτητες πληροϕορίες για τον καθορισµό

της χρονικής εξέλιξης της διαδικασίας, περιέχονται στις συναρτήσεις πυκνότητας κοινής πιθανότητας

f2(xn ; xn−1) των σχέσεων (92), [11]. Πράγµατι, αποδεικνύεται οτι κάθε συνάρτηση πυκνότητας κοινής

44
Η απλούστερη στοχαστική διαδικασία είναι εκείνη στην οποία όλες οι στοχαστικές µεταβλητές Xti είναι µεταξύ τους ανε-

ξάρτητες. Για την συνάρτηση πυκνότητας κοινής πιθανότητας µιας τέτοιας διαδικασίας, ισχύει : fn(xn ; . . . ; x1) =
∏

j f1(xj).
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πιθανότητας fn µπορεί να εκϕραστεί ως προς τις συναρτήσεις πυκνότητας κοινής πιθανότητας f2, µε

µια σχέση της µορϕής

fn(xn ; . . . ; x1) =
f2(xn ; xn−1) · f2(xn−1 ; xn−2) · · · f2(x2 ; x1)

f1(xn−1) · f1(xn−2) · · · f1(x2)
, [10]. (95)

Εϕαρµόζοντας την ιδιότητα Markov σε όλους τους όρους της σχέσης (93), προκύπτει

fn−(k−2)(xn ; . . . ; xk+1 | xk−1) =

∫
xk

fn−(k−1)(xn ; . . . ; xk+1 | xk) · f2(xk | xk−1) dxk

και αν περιοριστούµε στις πληροϕορίες που εξορισµού µας δίνει µια στοχαστική διαδικασία Markov,

οδηγούµαστε στη σχέση

f2(xk+1 | xk−1) =

∫
xk

f2(xk+1 | xk) · f2(xk | xk−1) dxk, (96)

που είναι γνωστή µε το όνοµα εξίσωση Chapman-Kolmogorov .
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Η εξίσωση Chapman-Kolmogorov µπορεί, µε τη χρήση της σχέσης (88), να γραϕεί στη µορϕή

f2(xk+1 ; xk−1) =

∫
xk

f2(xk+1 | xk) · f2(xk ; xk−1) dxk,

δίνοντας τη συνάρτηση πυκνότητα κοινής, αντί δεσµευµένης πιθανότητας. Ολοκληρώνοντας ως προς

xk−1, ϐάσει της σχέσης (89) προκύπτει οτι

f1(xk+1) =

∫
xk

f2(xk+1 | xk) · f1(xk) dxk

και εισάγοντας ϱητά την εξάρτηση των συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας απο το χρόνο,

f1(xk+1 , tk+1) =

∫
xk

f2(xk+1 , tk+1 | xk , tk) · f1(xk , tk) dxk. (97)

Απο τη σχέση αυτή µπορούµε, κάνοντας κάποιες προσεγγίσεις, να υπολογίσουµε τη συνάρτηση

πυκνότητας πιθανότητας f1(x,t) που περιγράϕει τη στοχαστική διαδικασία (83), δεδοµένου οτι γνωρί-

Ϲουµε την συνάρτηση πυκνότητας δεσµευµένης πιθανότητας f2.

Η εξίσωση (97) αναϕέρεται σε δυο καταστάσεις της στοχαστικής διαδικασίας, κατά τις χρονι-

κές στιγµές tk και tk+1. Η f2(xk+1 , tk+1 | xk , tk) µπορεί να ϑεωρηθεί οτι περιγράϕει την πιθανό-

τητα µετάβασης µεταξύ αυτών των δυο καταστάσεων (συχνά, αποκαλείται συνάρτηση πιθανότητας

µετάβασης). Αν η µετάβαση αυτή αντιστοιχεί σε χρονικό διάστηµα ∆t = tk+1 − tk και (πιθανο-

κρατικά) σε µεταβολή ∆x = xk+1 − xk του µεγέθους που περιγράϕουν οι στοχαστικές µεταβλη-

τές Xti , τότε σύµϕωνα µε τις συναρτήσεις που περιέχει η εξίσωση (97), η τιµή της Xtk κατά τη

χρονική στιγµή tk = t µπορεί να ϑεωρηθεί οτι ϐρίσκεται µε κάποια πιθανότητα εντός του διαστή-

µατος [xk , xk + ∆x] = [xk+1 − ∆x , xk+1] ≡ [x− ∆x , x] και η τιµή της Xtk+1
κατά τη χρονική στιγµή

tk+1 = t+ ∆t, εντός του διαστήµατος [xk+1 , xk+1 + ∆x] ≡ [x , x+ ∆x].
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Βάσει αυτών των συλλογισµών45 , η εξίσωση (97) γράϕεται διαδοχικά

f1(x,t+ ∆t) =

∫
(x−∆x)

f2(x , t+ ∆t | x− ∆x , t) · f1(x− ∆x , t) d(x− ∆x)

⇒ f1(x,t+ ∆t) =

∫
(−∆x)

f2(x , t+ ∆t | x− ∆x , t) · f1(x− ∆x , t) d(−∆x)

⇒ f1(x,t+ ∆t) =

∫
(∆x)

f2(x , t+ ∆t | x− ∆x , t) · f1(x− ∆x , t) d(∆x). (98)

Μέχρι αυτό το σηµείο δεν υπήρξε λόγος να διευκρινίσουµε τις διαστάσεις του Rd. Απο εδώ και

πέρα, για την απλοποίηση των πράξεων, ϑα ϑεωρήσουµε οτι οι τιµές των στοχαστικών µεταβλητών

είναι ϐαθµωτές ποσότητες. Θεωρούµε επίσης, οτι το χρονικό διάστηµα ∆t είναι αρκετά µικρό σε

σχέση µε τους χρόνους παρατηρήσεων της στοχαστικής διαδικασίας, έτσι ώστε πρακτικά, το σύνολο

T των µετρητών χρόνου της (83) να είναι συνεχές. Παρ΄ όλα αυτά, το χρονικό διάστηµα ∆t ϑεωρείται

επαρκώς µεγάλο, ως προς τους χαρακτηριστικούς χρόνους (χρόνος ‘‘µνήµης’’) του συστήµατος,

προκειµένου η διαδικασία να ικανοποιεί την ιδιότητα Markov (εξάρτηση µεταβολής ∆x, µόνο απο την

κατάσταση x και απο καµία προηγούµενη). Οι µεταβολές ∆x τέλος, ϑεωρούνται πολύ µικρότερες απο

τις τιµές των Xti , έτσι ώστε οι στοχαστικές µεταβλητές να είναι πράγµατι συνεχείς.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, αναπτύσσουµε σε σειρά Taylor ως προς ∆t το αριστερό µέλος της

(98) και κρατώντας µόνο όρους 1ης τάξης, προκύπτει

f1(x , t+ ∆t) = f1(x , t) +
∂f1
∂t

∆t+ . . . (99)

Η ολοκληρώσιµη ποσότητα του δεύτερου µέλους της (98) αναπτύσσεται επίσης σε σειρά Taylor, ως

προς (−∆x) και σε αυτή την περίπτωση κρατώντας όρους µέχρι και 2ης τάξης, προκύπτει

f2(x , t+ ∆t | x− ∆x , t) · f1(x− ∆x , t) =

= f2(x+ ∆x , t+ ∆t | x , t) · f1(x , t)+

+
∂(f2f1)

∂x
(−∆x) +

1

2

∂2(f2f1)

∂x2
(−∆x)2 + . . . (100)

Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (99) και (100) στην (98),

f1(x , t) +
∂f1
∂t

∆t =

∫
∆x

f2(x+ ∆x , t+ ∆t | x , t) · f1(x , t) d(∆x)+

+

∫
∆x

∂(f2f1)

∂x
(−∆x) d(∆x)

+

∫
∆x

1

2

∂2(f2f1)

∂x2
(−∆x)2 d(∆x) , (101)

όπου το πρόσηµο των (−∆x) ϑεωρείται απορροϕηµένο απο τα όρια ολόκλήρωσης, [12], ([14], app.3).

Ο πρώτος όρος του δεξιού µέλους αυτής της εξίσωσης, ϑεωρώντας οτι η στοχαστική διαδικασία

είναι οµογενής στο χρόνο (στάσιµη) και στο χώρο και δεδοµένου οτι η f1(x,t) δεν εξαρτάται απο το

∆x, µπορεί να γραϕεί

f1(x,t) ·
∫

∆x

f2(∆x , ∆t | 0,0) d(∆x)

45
Η απουσία δεικτών απο εδώ και στο εξής, οϕείλεται στη χρήση µεθόδων Ανάλυσης. Οποτεδήποτε εστιάσουµε σε µια

δεδοµένη χρονική στιγµή, ϑα αναϕερόµαστε προϕανώς στην αντίστοιχη στοχαστική µεταβλητή.
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και συνεπώς (σχέση 91) να ισούται µε f1(x,t). Ο δεύτερος όρος γράϕεται διαδοχικά

∂

∂x

[
f1(x,t)

∫
∆x

f2(x+ ∆x , t+ ∆t | x , t) (−∆x) d(∆x)

]
=

− ∂

∂x

[
f1(x,t)

∫
∆x

(∆x) f2(x+ ∆x , t+ ∆t | x , t) d(∆x)

]
και ο τρίτος ισούται µε

1

2

∂2

∂x2

[
f1(x,t)

∫
∆x

(∆x)2 f2(x+ ∆x , t+ ∆t | x , t) d(∆x)

]
.

Θέτοντας όπου

B(x , t , ∆t) =
1

∆t

∫
(∆x)

(∆x) f2(x+ ∆x , t+ ∆t | x , t) d(∆x) (102)

και

D(x , t , ∆t) =
1

∆t

∫
(∆x)

(∆x)2 f2(x+ ∆x , t+ ∆t | x , t) d(∆x), (103)

η εξίσωση (101) παίρνει τη µορϕή

∂f1
∂t

= −∂(f1 · B)
∂x

+
1

2

∂2(f1 · D)
∂x2

, (104)

µε την οποία είναι γνωστή ως εξίσωση Fokker-Planck, εξίσωση διάχυσης ή εµπρόσθια εξίσωση Kolmo-

gorov . Η εξίσωση Fokker-Planck αποτελεί την αναλυτική έκϕραση του νόµου που διέπει την εξέλιξη

της πυκνότητας πιθανότητας f1(x,t) στον χώρο καταστάσεων µιας διαδικασίας διάχυσης και στο χρόνο.

Με τον όρο διαδικασία διάχυσης εννοούµε κάθε στοχαστική διαδικασία Markov συνεχών στοχαστικών

µεταβλητών και µετρητή χρόνου.

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα διαδικασίας διάχυσης, είναι η κίνηση Brown, υπό ορισµένες

προϋποθέσεις. Η κίνηση µικρών αντικειµένων που αιωρούνται σε ένα υγρό, οϕείλεται στις αλλεπάλ-

ληλες συγκρούσεις τους µε τα ϑερµικώς κινούµενα µόριά του. Τα αιωρούµενα αντικείµενα Brown

ϑεωρούνται επαρκώς ϐαρύτερα απο τα µόρια του υγρού, έτσι ώστε οι µεταβολές των ταχυτήτων τους

να είναι πολύ µικρότερες απο τις τιµές τους και οι αποστάσεις που διανύουν µεταξύ των συγκρούσεων

πολύ µεγαλύτερες απο τις αποστάσεις των διαδοχικών παρατηρούµενων ϑέσεών τους. Υπό αυτές

τις συνθήκες και µε την επίτευξη παρατηρήσεων\µετρήσεων ανά κατάλληλα χρονικά διαστήµατα,

η κίνηση Brown πληροί τις προϋποθέσεις µιας διαδικασίας διάχυσης (συνεχείς ανεξάρτητες στοχα-

στικές µεταβλητές και συνεχής χρόνος). Στην απλή περίπτωση που περιγράϕεται απο την εξίσωση

Fokker-Planck, µια τροχιά (στον χώρο καταστάσεων) ενός αντικειµένου Brown, είναι το αποτέλεσµα

της σύνθεσης δυο διαϕορετικών ειδών κίνησης. Η µια απο αυτές οϕείλεται στη ϱοή του υγρού

(µεταϕορά) και η άλλη στις µετατοπίσεις που προκαλούν οι συγκρούσεις µε τα µόρια του υγρού.

Η ϐασική διαϕορά µεταξύ τους, είναι οτι η δεύτερη, δεν είναι ποτέ δυνατό να επαναληϕθεί µε τον

ίδιο ακριβώς τρόπο. Η κίνηση Brown δηλαδή, είναι το αποτέλεσµα της υπέρθεσης µιας τυχαίας (ή

χαοτικής) συνιστώσας κίνησης, σε µια ‘‘κανονική’’.

Οι συναρτήσεις B(x , t , ∆t) και D(x , t , ∆t) ονοµάζονται συντελεστής µεταϕοράς και συντελε-

στής διάχυσης αντίστοιχα και όπως ϑα δούµε στη συνέχεια, περιγράϕουν τα δυο ειδη ‘‘κινήσεων’’ που

συνθέτουν την εξέλιξη µιας διαδικασίας διάχυσης. Ο συντελεστής µεταϕοράς B σχετίζεται µε την,

κατά κάποιο τρόπο µαζική εξέλιξη της στοχαστικής διαδικασίας που ονοµάζεται µεταϕορά και ο συν-

τελεστής διάχυσης D µε τις επιµέρους διακυµάνσεις που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία. Λαµβάνοντας

υπόψη οτι η f1(x,t) αναθέτει µια εξελισσόµενη στο χρόνο κατανοµή πιθανοτήτων παρατήρησης, στις
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τιµές στοχαστικών µεταβλητών και λόγω των ορισµών των συντελεστών B και D απο τις σχέσεις (102)

και (103) ως στατιστικά µεγέθη που συµµετέχουν στην εξίσωση Fokker-Planck, το πρότυπο εξέλιξης

της f1(x,t), αναµένεται να διαµορϕώνεται απο αυτούς.

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας f1(x,t), µελετάται κυρίως µέσω των κεντρικών ορµών της

1ης και 2ης τάξης. Η 1ης τάξης ορµή της f1(x,t) είναι η µέση τιµή µιας στοχαστικής µεταβλητής X (οι

δείκτες παραλείπονται σύµϕωνα µε όσα εξηγούνται στην υποσηµείωση �45) και δίνεται απο τη σχέση

[5]

E[X] = ⟨x⟩ =
∫

x f1(x,t) dx. (105)

Η 2ης τάξης ορµή της f1(x,t) ονοµάζεται διακύµανση της στοχαστικής µεταβλητής απο τη µέση τιµή

της και δίνεται απο τη σχέση

Var[X] = σ2 = E[(X− ⟨x⟩)2] =
∫

(x− ⟨x⟩)2 f1(x,t) dx. (106)

Μέσω της εξίσωσης Fokker-Planck µπορούµε να οδηγηθούµε σε εξισώσεις που περιγράϕουν

τη χρονική εξέλιξη των κεντρικών ορµών της f1(x,t) και την εξάρτηση αυτής της εξέλιξης απο τους

συντελεστές µεταϕοράς και διάχυσης. Τόσο οι ορµές ⟨x⟩ και σ2, όσο και οι συντελεστές B και D, α-

ποτελούν παραµέτρους ενός στατιστικού µοντέλου µελέτης µιας διαδικασίας διάχυσης. Η ϑεµελίωση

ενός τέτοιου µοντέλου συνεπώς, προϋποθέτει τον σαϕή συσχετισµό όλων αυτών των µεγεθών µεταξύ

τους (εϕόσον υπάρχει) και µε την εξίσωση Fokker-Planck. Οι αποδείξεις των δυο εξισώσεων που

αναϕέρθηκαν πιο πάνω, ϐασίζονται εξολοκλήρου στο ϐιβλίο του Stefan Heinz µε τίτλο ‘‘Mathematical

Modeling’’ [15].

� Εξίσωση µέσης τιµής στοχαστικής µεταβλητής – Ερµηνεία συντελεστή µεταϕοράς.

Πολλαπλασιάζοντας την εξίσωση Fokker-Planck (104) µε x και ολοκληρώνοντας ως προς x και

σε ολόκληρο το υποσύνολο Y του R που αποτελεί το σύνολο τιµών στοχαστικών µεταβλητών X,

ακολουθούµε την εξής πορεία πράξεων:∫
x
∂f1
∂t

dx = −
∫

x
∂(f1 B)

∂x
dx+

1

2

∫
x
∂2(f1 D)

∂x2
dx

= −
∫

∂(x f1 B)

∂x
dx+

∫
∂x

∂x
(f1 B) dx+

1

2

∫
∂

∂x

[
x
∂(f1 D)

∂x

]
dx− 1

2

∫
∂(f1 D)

∂x
dx

= −
[
x f1 B

]
Y︸ ︷︷ ︸

=0

+

∫
(f1 B) dx+

1

2

[
x
∂(f1 D)

∂x

]
Y︸ ︷︷ ︸

=0

−1

2

[
f1 D

]
Y︸ ︷︷ ︸

=0

Ο µηδενισµός των τριών όρων στην τελευταία παράσταση οϕείλεται στο οτι η f1 µηδενίζεται στο

σύνορο του συνόλου Y.

Η εξίσωση στη συνέχεια γίνεται

∂

∂t

[ ∫
x f1 dx

]
=

∫
B f1 dx

⇒ d⟨x⟩
dt

= ⟨B⟩, (107)

όπου η µερική παράγωγος αντικαταστάθηκε απο ολική, λόγω του οτι οι µέση τιµή ⟨x⟩ εξαρτάται µόνο

απο το χρόνο.
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� Εξίσωση διακύµανσης στοχαστικής µεταβλητής – Ερµηνεία συντελεστή διάχυσης.

Για την απόδειξη της εξίσωσης διακύµνανσης στοχαστικής µεταβλητής X ακολουθούµε την ίδια

διαδικασία µε πριν, µε τη διαϕορά οτι η εξίσωση Fokker-Planck αυτή τη φορά πολλαπλασιάζεται µε

x2. Η πορεία πράξεων είναι η εξής:∫
x2

∂f1
∂t

dx = −
∫

x2
∂(f1 B)

∂x
dx+

1

2

∫
x2

∂2(f1 D)

∂x2
dx

= −
∫

∂(x2 f1 B)

∂x
dx+ 2

∫
x f1 B dx+

1

2

∫
∂

∂x

[
x2

∂(f1 D)

∂x

]
dx−

∫
x
∂(f1 D)

∂x
dx

= −
[
x2 f1 B

]
Y︸ ︷︷ ︸

=0

+2

∫
(x f1 B) dx+

1

2

[
x2

∂(f1 D)

∂x

]
Y︸ ︷︷ ︸

=0

−
∫

∂(x f1 D)

∂x
dx+

∫
f1 D dx

⇒ ∂

∂t

[ ∫
x2 · f1 dx

]
= 2

∫
(x · B) · f1 dx−

[
x f1 D

]
Y︸ ︷︷ ︸

=0

+

∫
D · f1 · dx

⇒ d⟨x2⟩
dt

= 2⟨x · B⟩+ ⟨D⟩. (108)

Χρησιµοποιώντας τώρα τη γνωστή σχέση

σ2 = ⟨x2⟩ − ⟨x⟩2

µεταξύ µέσης τιµής και διακύµανσης που συνεπάγεται οτι ισχύει

d⟨x2⟩
dt

=
dσ2

dt
+

d⟨x⟩2

dt
,

η σχέση (108) γίνεται

dσ2

dt
= 2⟨x · B⟩+ ⟨D⟩ − d⟨x2⟩

dt

και τέλος, λόγω της εξίσωσης µέσης τιµής (107),

dσ2

dt
= 2⟨x · B⟩+ ⟨D⟩ − 2⟨x⟩ · ⟨B⟩. (109)

Ξεκινώντας απο τη µέση τιµή του γινοµένου των αποκλίσεων (x− ⟨x⟩) και (B− ⟨B⟩), οδηγούµαστε

σε µια σχέση για τον όρο ⟨x · B⟩ της (109), µέσω του οποίου αυτή απλοποιείται αναδεικνύοντας

σαϕέστερα το περιεχόµενό της. Ισχύει λοιπόν

⟨ (x− ⟨x⟩) · (B− ⟨B⟩) ⟩= ⟨ x · B− x · ⟨B⟩ − ⟨x⟩ · B+ ⟨x⟩ · ⟨B⟩ ⟩

= ⟨x · B⟩ − ⟨x⟩ · ⟨B⟩ − ⟨x⟩ · ⟨B⟩+ ⟨x⟩ · ⟨B⟩

και πολλαπλασιάζοντας επί 2,

2⟨x · B⟩ = 2⟨ (x− ⟨x⟩) · (B− ⟨B⟩) ⟩+ 2⟨x⟩ · ⟨B⟩.

Αντικαθιστώντας τώρα στη σχέση (109), προκύπτει τελικά οτι

dσ2

dt
= 2⟨ (x− ⟨x⟩) · (B− ⟨B⟩) ⟩+ ⟨D⟩. (110)
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Οι σχέσεις (107) και (110) στις οποίες καταλήξαµε, επαληθεύουν τόσο την ύπαρξη δυο µηχανισµών

εξέλιξης (µεταϕορά και διάχυση) µιας στοχαστικής διαδικασίας Markov που υπακούει στην εξίσωση

Fokker-Planck, όσο και τον συσχετισµό των συντελεστών B και D µε αυτούς τους µηχανισµούς. Το

γεγονός οτι η µέση τιµή ⟨B⟩ του συντελεστή µεταϕοράς καθορίζει τη χρονική εξέλιξη της µέσης

τιµής ⟨x⟩, η οποία, απλουστευτικά µιλώντας, αντιστοιχεί στη µετακίνηση του ‘‘µεγίστου’’ της κατανοµής

f1(x,t) κατά την εξέλιξη της διαδικασίας, διακιολογεί την ονοµασία του και καθιστά σαϕή τον τρόπο µε

τον οποίο ο B επιδρά στη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της στοχαστικής διαδικασίας.

Οµοίως, η παρουσία της µέσης τιµής ⟨D⟩ του συντελεστή διάχυσης στην εξίσωση διακύµανσης,

δηλώνει οτι η χρονική εξέλιξη της διακύµανσης σ2 καθορίζεται, αν και όχι αποκλειστικά, απο αυτόν.

Οι µεταβολές της διακύµανσης κατά την εξέλιξη µιας στοχαστικής διαδικασίας, αντιστοιχούν σε µετα-

ϐολές του εύρους της συνάρτησης κατανοµής f1(x,t) µε το χρόνο και χαρακτηρίζουν µια διαδικασία

διάχυσης, εξού και η ονοµασία του συντελεστή D. Σηµειώνεται οτι οι ϑετικές ή αρνητικές τιµές της

µέσης τιµής του συντελεστή µεταϕοράς B, αποτελούν την εκδήλωση ‘‘εκρηκτικών µηχανισµών’’ ή

‘‘µηχανισµών απωλειών’’ της στοχαστικής διαδικασίας αντίστοιχα.
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