
 
 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Φασματική ανάλυση τροχιών και 

διάκριση μεταξύ κανονικής και χαοτικής 

εξέλιξης. 

 

 

 

Βοσκού Ανδρέας 

 

Επιβλέπων Καθηγητής:  Γ.Βουγιατζής  Αναπληρωτής  Καθηγητής 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016 



2 
 

 

 

 

Ευχαριστώ θερμά  τον καθηγητή μου Δρ. Γεώργιο Βουγιατζή, για τις πολύτιμες 

συμβουλές του,  την καθοδήγηση και την βοήθεια του στην ολοκλήρωση της 

παρούσας εργάσίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Περίληψη 
Η διπλωματική αυτή εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μεθόδων διάκρισης 

κανονικής και χαοτικής συμπεριφοράς βασισμένων στην φασματική ανάλυση και 

την εφαρμογή τους στο πρόβλημα των τριών  σωμάτων. Αρχικά  γίνεται σύντομη 

περιγραφή των βασικών αρχών της θεωρίας μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων 

και χάους και της ανάλυσης Fourier. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στο φάσμα 

ισχύος ως  πηγής πληροφορίας για την εξέλιξη μια τροχιάς και των ενδεικτικών 

φασματικών χαρακτηριστικών κάθε συμπεριφοράς. Ακολουθεί η παρουσίαση 

μερικών μεθοδολογιών διάκρισης κανονικής και χαοτικής συμπεριφοράς 

βασισμένων στη φασματική ανάλυση. Παρουσιάζονται μεθοδολογίες που 

αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της πτυχιακής  εργασίας καθώς και  προυπάρχουσες . Εν 

συνεχεία γίνεται εφαρμογή σε τροχιές που προκύπτουν  απο την αριθμητική 

επίλυση Χαμιλτονιανού συστήματος 2 βαθμών ελευθερίας και τα αποτελέσματα  

συγκρίνονται με τα αναμενόμενα όπως αυτά υποδεικνύονται   από τις τομές 

Poincare. Στο τελευταίο μέρος, εφαρμόζοντας τις μεθοδολογίες φασματικής 

ανάλυσης  γίνεται μελέτη των τροχιών–λύσεων του προβλήματος των 3 σωμάτων 

και συγκεκριμένα που σχετίζονται με το εξωηλιακό πλανητικό σύστημα HD82943. Οι 

συμπεριφορές που προβλέπουν οι δείκτες φασματικής ανάλυσης  συγκρίνονται με 

τις αντίστοιχες προβλέψεις του Γρήγορου δείκτη Lyapunov (FLI).Τέλος βάση των  

αποτελεσμάτων γίνεται τελική αξιολόγηση της ποιότητας των δεικτών  ως προς την 

ορθότητα, και την ταχύτητα τους.  

Abstract 

This senior thesis aims to develop methods of discrimination between regular and 

chaotic behavior based on Fourier spectral analysis, and apply them in Hamiltonian 

systems and the planetary three-body problem. It starts with a brief description of 

the basic principles of nonlinear dynamical systems and chaos theory. It is followed 

by a reference to the power spectrum as an information source, and with a 

presentation of some discrimination methodologies based on spectral analysis. The 

presented methodologies are either introduced in literature or are new and 

introduced in this thesis. Then we apply the methods in orbits resulting from the 

numerical solution of a Hamiltonian system of 2 degrees of freedom and the results 

are compared with the topological picture given by the Poincare sections. In the last 

part by applying the spectral analysis methodologies, we study the obits-solutions of 

the three-body problem which are associated with the evolution of the extra solar 

system HD82943. The behavior reveled by the spectral indices are compared with 

the corresponding provisions of the fast Lyapunov indicator. After all, based on the 

results we evaluate the quality of indicators with respect to the accuracy and CPU 

speed. 
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Κεφάλαιο 1 - Δυναμικά Συστήματα 

Εισαγωγή 

Ως δυναμικό σύστημα χαρακτηρίζεται κάθε σύστημα αποτελούμενο από ένα 

πεπερασμένο πλήθος ανεξάρτητων χρονικά μεταβαλλόμενων μεταβλητών 

𝑥𝑖(𝑡), 𝑖 = 1, . . , 𝑛 που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η κατάσταση του συστήματος για 

μια δεδομένη στιγμή t χαρακτηρίζεται πλήρως από τις τιμές όλων των μεταβλητών 

που το συνθέτουν . Το πλήθος n των μεταβλητών ορίζει την διάσταση του 

συστήματος ενώ ο n διαστάσεων χώρος που ορίζεται από τις μεταβλητές 

ονομάζεται χώρος καταστάσεων. Η χρονική εξέλιξη των μεταβλητών και κατ 

επέκταση του συστήματος σαν σύνολο περιγράφεται μέσω εξισώσεων που για μια 

δεδομένη κατάσταση του συστήματος στη χρονική στιγμή 𝑡 προσδιορίζουν την 

κατάσταση την στιγμή 𝑡 + 𝛿𝑡. Η φύση της παραμέτρου του χρόνου μπορεί να είναι 

συνεχής η να αποτελεί ένα διακριτό μέγεθός. Το δυναμικό σύστημα στις 2 

περιπτώσεις χαρακτηρίζεται ως συνεχές ή διακριτό αντίστοιχα. Η εξέλιξη ενός 

συνεχούς δυναμικού συστήματος n διαστάσεων περιγράφεται από ένα σύνολο n 

διαφορικών εξισώσεων της ακόλουθης μορφής 

 

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
  =  𝑓1(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, 𝑡)                                             (1.1) 

𝑑𝑥2

𝑑𝑡
  =  𝑓2(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, 𝑡) 

. . . ..  

𝑑𝑥𝑛

𝑑𝑡
  =  𝑓𝑛(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, 𝑡) 

 

Οι αντίστοιχες σχέσεις για ένα διακριτό σύστημα είναι: 

 

𝑥1[𝑘 + 1] =  𝑓1(𝑥1[𝑘], 𝑥2[𝑘], … , 𝑥𝑛[𝑘], 𝑘)                              (1.2) 

𝑥2[𝑘 + 1] =  𝑓2(𝑥1[𝑘], 𝑥2[𝑘], … , 𝑥𝑛[𝑘], 𝑘) 

. . . . . ..  

𝑥𝑛[𝑘 + 1] =  𝑓𝑛(𝑥1[𝑘], 𝑥2[𝑘], … , 𝑥𝑛[𝑘], 𝑘) 
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Η συνεχής καμπύλη που ενώνει τα σημεία του χώρου των φάσεων από τα οποία 

διέρχεται ένα συνεχές δυναμικό σύστημα καθώς αυτό εξελίσσεται στον χρόνο 

ονομάζεται τροχιά του συστήματος. Τροχιά για ένα διακριτό σύστημα ορίζεται η 

αριθμήσιμη ακολουθία των αντίστοιχων σημείων του χώρου των φάσεων. Η φορά 

της τροχιάς καθορίζεται  από την κατεύθυνση διαγραφής της κατά τη θετική ροή 

του χρόνου. 

     

Διάγραμμα 1: α) εικόνα συνεχούς τροχιάς β) εικόνα διακριτής τροχιάς 

Συνεχή Δυναμικά Συστήματα 

Οι συναρτήσεις 𝑓𝑖   𝑖 = 1,2, . . , 𝑛 στο δεξί μέλος των εξισώσεων (1,2,3) ορίζουν το 

δυναμικό πεδίο του συστήματος το οποίο καθορίζει την φορά κίνησης της τροχιάς 

μέσα στον χώρο των καταστάσεων . Οι συναρτήσεις f ορίζονται πάντα στο χώρο 

(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛, 𝑡)  o οποίος καλείται εκτεταμένος χώρος των φάσεων Θεωρώντας πως 

οι συναρτήσεις f και οι παράγωγοι τους ορίζονται και είναι συνεχείς πάντα μέσα σε 

ένα ανοιχτό υποσύνολο του (𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛, 𝑡)  εξασφαλίζεται η ύπαρξη και η 

μοναδικότητα των λύσεων του συστήματος αρχικών τιμών. Για κάθε αρχικές 

συνθήκες δηλαδή τις αρχικές τιμές των μεταβλητών του συστήματος για την 

μηδενική χρονική στιγμή 𝑡0𝑥𝑖(𝑡0) = 𝑥𝑖0 αντιστοιχεί μια συγκεκριμένη μερική λύση 

(τροχιά) του συστήματος. Τα σημεία (𝑥1(𝑡). . . 𝑥𝑛(𝑡), 𝑡) που προκύπτουν από κάθε 

λύση ορίζουν στον εκτεταμένο χώρο των φάσεων την ολοκληρωτική καμπύλη. 

Αν οι συναρτήσεις f  δεν εξαρτώνται από τον χρόνο δηλαδή 
𝜕𝑓

𝜕𝑡
= 0 τότε το σύστημα 

χαρακτηρίζεται αυτόνομο και το διανυσματικό πεδίο είναι σταθερό στο χώρο τον 

καταστάσεων ο οποίος καλείται και χώρος των φάσεων. Η φασική καμπύλη είναι 

πάντα εφαπτόμενη στο διανυσματικό πεδίο και θα εξαρτάται αποκλειστικά και 

μόνο από την αρχική θέση του συστήματος. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει 

πως από κάθε σημείο του χώρου των φάσεων περνάει μια μόνο τροχιά και πως 

κάθε τροχιά δεν μπορεί να τέμνει τον εαυτό της. Το σύνολο των φασικών καμπύλων 

ενός δυναμικού συστήματος ονομάζεται φασικό διάγραμμα και η ποιοτική μορφή 

του είναι χαρακτηριστική για κάθε σύστημα. Η εποπτική εικόνα του φασικού 

διαγράμματος είναι δυνατή πρακτικά μόνο για συστήματα 2 διαστάσεων. 



6 
 

Χαμιλτιονιανά Συστήματα 

 

Χαμιλτονιανό σύστημα είναι ένα δυναμικό σύστημα το οποίο περιγράφεται πλήρως 

από μια συνάρτηση Χάμιλτον (ή αλλιώς  Χαμιλτονιανή) της μορφής   

𝛨(𝑝1, 𝑝2 … 𝑝𝑛, 𝑞1, 𝑞2 … 𝑞𝑛, 𝑡). Αν σε ένα σύστημα η Χαμιλτονιανή δεν εξαρτάται 

άμεσα από το χρόνο δηλαδή 𝛨(𝑝1, 𝑝2 … 𝑝𝑛, 𝑞1, 𝑞2 … 𝑞𝑛) το σύστημα είναι αυτόνομο 

Τα Χαμιλτιονιανά συστήματα αποτελούν έναν μεγάλο κλάδο των δυναμικών 

συστημάτων με συγκεκριμένη μαθηματική θεωρία και σημαντικές εφαρμογές 

κυρίως σε θέματα θεωρητικής Φυσικής  

Η δυναμική εξέλιξη ενός Χαμιλτονιανού συστήματος n βαθμών ελευθερίας 

περιγράφεται πλήρως  από ένα σύνολο 2n γενικευμένων μεταβλητών  

𝑞𝑖, 𝑝𝑖 ∈ 𝑅 ,   𝑖 = 1,2, … , 𝑛                                                                                                  (1.3) 

και   2n διαφορικών εξισώσεων της μορφής  

  𝑞�̇� =
𝜕𝐻

𝜕𝑝𝑖
,    𝑝�̇� = −

𝜕𝐻

𝜕𝑞𝑖
 ,   𝑖 = 1,2, … , 𝑛                                                               (1.4)  (1.5) 

Οι μεταβλητές qi,pi 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 καλούνται συζυγείς κανονικές μεταβλητές 

(γενικευμένες συντεταγμένες και γενικευμένες ορμές, αντίστοιχα). Αν η 

Χαμιλτονιανή είναι ανεξάρτητη από μια μεταβλητή η μεταβλητή αυτή καλείται 

αγνοήσιμη συντεταγμένη και από τις ποιό πάνω εξισώσεις εύκολα προκύπτει πως η 

συζυγής μεταβλητή της είναι σταθερά.  

Ολοκληρώσιμα Συστήματα 

Αν ένα Χαμιλτονιανό σύστημα N βαθμών ελευθερίας διαθέτει N ανεξάρτητα 

καθολικά ολοκληρώματα της κίνησης   

𝛪𝑖 = 𝛪𝑖(𝑞1 … 𝑞𝑗 , 𝑝1 … 𝑝𝑗), 𝑖 = 1,2, . . 𝑁                                         (1.6) 

[𝛪𝑖 , 𝛪𝑗] = 0  ∀𝑖, 𝑗                                                         (1.7)       

όπου  [𝐼𝑖, 𝐼𝑗] = ∑ (
𝜕𝐼𝑖

𝜕𝑞𝑛

𝜕𝐼𝑗

𝜕𝑝𝑛
−

𝜕𝐼𝑗

𝜕𝑞𝑛

𝜕𝐼𝑖

𝜕𝑝𝑛
)

𝑁

𝑛=1
 οι αγκύλες Poisson 

τότε λέμε ότι το σύστημα είναι ολοκληρώσιμο κατά Liouville 

Για κάθε ολοκληρώσιμο Χαμιλτονιανό σύστημα 𝛨(𝑝1 … 𝑝𝑛, 𝑞1 … 𝑞𝑛) μπορούμε να 

ορίσουμε έναν κανονικό μετασχηματισμό στο χώρο φάσεων σε νέες μεταβλητές 

𝐽1, 𝐽2 , οι οποίες ονομάζονται δράσεις, και τις συζυγείς τους 𝑤1 και 𝑤2, οι οποίες 

ορίζονται με mod 2π και ονομάζονται μεταβλητές γωνίας. Οι μεταβλητές γωνίας 

αποτελούν αγνοήσιμες συντεταγμένες και η ολοκληρώσιμη συνάρτηση Χάμιλτον 

γράφεται ως 𝛨(𝐽1, 𝐽2 … 𝐽𝑛).  
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Οι εξισώσεις του συστήματος στις μεταβλητές δράσης γωνίας  θα είναι  

𝑗�̇� =
𝜕𝐻

𝜕𝑤𝑖
= 0,    𝑤𝑖̇ = −

𝜕𝐻

𝜕𝑗𝑖
= 𝜔𝑖(𝐽1, … 𝐽𝑛),   𝑖 = 1,2, … , 𝑛        (1.8)(1.9) 

Και οι λύσεις τους 

𝑗𝑖 =  𝑐𝑖   ,𝑤𝑖 = 𝜔𝑖𝑡 + 𝑏𝑖 𝑖 = 1,2, … , 𝑛                (1.10)(1.11)  

Οι ποσότητες 𝑐𝑖     είναι  σταθερές που εξαρτώνται από τις αρχικές συνθήκες και 

συνεπώς το ίδιο και οι ποσότητες 𝜔𝑖 = 𝜔𝑖(𝐽1 … 𝐽𝑛) οι οποίες ονομάζονται 

συχνότητες της κίνησης. Κάθε ολοκληρώσιμο σύστημα μπορεί πάντα να επιλυθεί 

αρκεί να προσδιοριστεί ο κατάλληλος κανονικός μετασχηματισμός της πιό πάνω 

μορφής. 

Στις μεταβλητές δράσης-γωνίας, οι φασικές καμπύλες για 2 βαθμούς ελευθερίας θα 

βρίσκονται πάντα πάνω στην συμπαγή πολλαπλότητα του δισδιάστατου τόρου. Οι 

δράσεις J1, J2 αντιστοιχούν στις δύο ακτίνες των κύκλων οι οποίοι ορίζουν τον τόρο, 

ενώ οι γωνίες w1 και w2 , οι οποίες αυξάνονται γραμμικά, απεικονίζουν την θέση της 

τροχιάς πάνω στην επιφάνεια του τόρου. Οι τροχιές, λοιπόν, μπορούν να 

περιγραφούν ως περιελίξεις πάνω στο τόρο όπως φαίνεται στο σχήμα που 

ακολουθεί. 

 

 

Διάγραμμα 2: Τροχιές πάνω σε δισδιάστατο τόρο [7] 

 

Αν,
𝜔1

𝑘1
=

𝜔2

𝑘2
= ⋯ =

𝜔𝑛

𝑘𝑛
όπου   𝑘𝑖  , 𝑖 = 1,2 … 𝑛 ακέραιοι πρώτοι ακέραιοι μεταξύ τους, 

τότε η τροχιά είναι περιοδική με περίοδο   𝛵 = 2𝜋
  𝑘𝑖  

𝜔𝜄
 . Αν όμως ο λόγος των 

συχνοτήτων δεν είναι ρητός, τότε η τροχιά είναι ημιπεριοδική και θα περιελίσσεται 

στον τόρο χωρίς να κλείσει ποτέ και χωρίς να μπορεί να τέμνει τον εαυτό της. 

Ο λόγος ,
𝜔𝑖

𝜔𝑗
  𝑖, 𝑗 = 1,2 … 𝑛, ονομάζεται αριθμός περιστροφής (rotation number) και 

χαρακτηρίζει τον εκάστοτε τόρο του ολοκληρώσιμου συστήματος. Οι τόροι με ρητό 

αριθμό περιστροφής ονομάζονται συντονισμένοι τόροι. Ξεκινώντας από ένα 

οποιοδήποτε σημείο ενός συντονισμένου τόρου θα έχουμε περιοδική κίνηση. 
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Μη ολοκληρώσιμα συστήματα 

 

Σε ένα αυτόνομο Χαμιλτονιανό σύστημα η συνάρτηση του Χάμιλτον αποτελεί κατά 

κανόνα το μόνο ολοκλήρωμα της κίνησης .Tα ολοκληρώσιμα συστήματα είναι πολύ 

σπάνια και αν αφαιρέσουμε τις τετριμμένες περιπτώσεις, αυτά που  έχουν βρεθεί 

περιορίζονται κυρίως μόνο σε συστήματα με δύο βαθμούς ελευθερίας και φυσικά 

αυτόνομα συστήματα ενός βαθμού ελευθερίας τα οποία είναι όλα ολοκληρώσιμα. 

Αν και τα συστήματα με φυσικό ενδιαφέρον είναι κατά κανόνα μη ολοκληρώσιμα 

πολλές φορές είναι δυνατή η μελέτη τους με τη χρίση μιας μικρής διαταραχής πάνω 

σε ένα ολοκληρώσιμο σύστημα.  

Έστω ένα ολοκληρώσιμο σύστημα 𝛨0(𝑝1 … 𝑝𝑛, 𝑞1 … 𝑞𝑛) ,o χώρος των φάσεων 

αποτελείται από αναλλοίωτους δισδιάστατους τόρους πάνω στους οποίους 

περιελίσσονται οι τροχιές. Θεωρούμε τώρα έναν όρο 𝛨1(𝑝1 … 𝑝𝑛, 𝑞1 … 𝑞𝑛) που 

προστίθεται στην Χαμιλτονιανή, πολλαπλασιασμένη με μια μικρή παράμετρο ε. 

𝐻 = 𝛨0(𝑝1 … 𝑝𝑛, 𝑞1 … 𝑞𝑛) + ε𝛨1(𝑝1 … 𝑝𝑛, 𝑞1 … 𝑞𝑛)                  (1.12) 

Το σύστημα που προκύπτει καλείται διαταραγμένο σύστημα ή σύστημα κοντά στην 

ολοκληρωσιμότητα . 

Στο χώρο των φάσεων ενός μη ολοκληρώσιμου συστήματος υπάρχει πάντα μια 

περιοχή όπου η πρόβλεψη της κίνησης είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Οι κινήσεις 

σε αυτές τις περιοχές είναι χαοτικές και είναι αδύνατο να περιγραφούν με γνωστές 

συναρτήσεις. Σε ένα διαταραγμένο σύστημα της πιο πάνω μορφής οι περιοχές 

αυτές μεγαλώνουν εν γένει με το ε. Τα κύρια σημεία της δυναμικής του 

διαταραγμένου συστήματος δίνονται από τρία σημαντικά θεωρήματα, τα οποία 

περιγράφονται παρακάτω.   

Kolmogorov-Arnold-Mose 

Οι τόροι του ολοκληρώσιμου συστήματος, οι οποίοι βρίσκονται μακριά από 

συντονισμούς διατηρούνται στο διαταραγμένο σύστημα και απλώς 

παραμορφώνονται ελαφρά. Συγκεκριμένα προϋπόθεση  είναι να ικανοποιείται η 

συνθήκη 

|
𝜔𝑖

𝜔𝑗
−

𝑘𝑖

𝑘𝑗
| ≥  

𝐾(휀)

𝑘𝑗
5 2⁄

                                              (1.13)  

όπου Κ(ε) ποσότητα εξαρτώμενη  από τη διαταραχής και τείνει στο μηδέν καθώς      

ε->0.Όσο πιο μικρή είναι η διαταραχή τόσο περισσότεροι τόροι διατηρούνται. . Οι 

φασικές καμπύλες πάνω σε ένα τέτοιο τόρο τον γεμίζουν πυκνά και η κίνηση είναι 

ημιπεριοδική. 
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Διάγραμμα 3:Οι αναλλοίωτοι κύκλοι που βρίσκονται έξω από τις γειτονιές συντονισμών 
παραμορφώνονται κάτω από τη διαταραχή αλλά διατηρούνται ως κλειστές αναλλοίωτες 
καμπύλες [7] 

Poincaré-Birkhoff 

 

Συμφώνα με το θεώρημα Poincaré-Birkhoff, υπό την επίδραση της διαταραχής εΗ1, 

από το άπειρο σύνολο των περιοδικών τροχιών που φέρει ένας συντονισμένος 

τόρος μόνο ένας πεπερασμένος ζυγός αριθμός αυτών συνεχίζονται ως περιοδικές. 

Από τις περιοδικές τροχιές που επιβιώνουν οι μισές είναι ευσταθείς και η άλλες 

μισές ασταθείς. Η έννοια της ευστάθειας έχει να κάνει με την ροή των σημείων της 

τομής σε σχέση με τα περιοδικά σημεία. Στην περίπτωση της ευστάθειας 

παρατηρείται ο σχηματισμός νησίδων γύρω από τα σημεία της ευσταθούς 

περιοδικής τροχιάς. Στην περίπτωση αστάθειας, κοντά στα σημεία της περιοδικής 

τροχιάς, οι αναλλοίωτες καμπύλες της τομής Poincare έχουν την μορφή σάγματος 

δημιουργώντας ευσταθείς και ασταθείς πολλαπλότητες. Για πολύ μικρές 

διαταραχές, οι ευσταθείς και ασταθείς  πολλαπλότητες μαζί με τις νησίδες γύρω 

από τα ευσταθή περιοδικά σημεία σχηματίζουν τις λεγόμενες αλυσίδες Poincaré- 

Birkhoff. 

Ομόκλινο πλέγμα 

 

Στις ζώνες συντονισμού οι ασταθείς και οι ευσταθείς πολλαπλότητες των ασταθών 

περιοδικών σημείων τέμνονται εγκάρσια δημιουργώντας μια πολύπλοκη δομή που 

καλείται ομόκλινο πλέγμα. Η πολύπλοκη δομή που σχηματίζεται οδηγεί στην 

ευαίσθητη εξάρτηση των τροχιών από τις αρχικές συνθήκες και κατά συνέπεια στην 

χαοτική εξέλιξη. 
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Χάος 

Εν γένη κάθε μη ολοκληρώσιμο Χαμιλτονιανό σύστημα  πού δεν έχει ένα επαρκές  

πλήθος καθολικών ολοκληρωμάτων της κίνησης και παρουσιάζει περατομένες 

λύσεις έχει λύσεις για τις οποίες η χρονική εξέλιξη του συστήματος είναι 

ακανόνιστη και παρουσιάζει ομοιότητες με τυχαία εξέλιξη .Η συμπεριφορά αυτή 

του συστήματος χαρακτηρίζεται ως χαοτική. Για να χαρακτηριστεί η συμπεριφορά 

ενός συστήματος ως χαοτική, πρέπει να παρουσιάζει τις έξης ιδιότητες. 

1. ευαίσθητη εξάρτηση από τις αρχικές συνθήκες 

2. να είναι  τοπολογικά μεταβατικό 

 

Ευαισθησία στις αρχικές σημαίνει ότι μια περιοχή οποιουδήποτε σημείου 𝑥𝑜 

περιέχει τουλάχιστον ένα άλλο σημείο 𝑥𝑜̅̅ ̅ του οποίου η τροχιά μετά από το περάς 

πεπερασμένου χρόνου 𝑡1, ή μετά από έναν πεπερασμένο αριθμό επαναλήψεων 𝑛 

στην περίπτωση του διακριτού συστήματος, θα απέχει από την τροχιά του𝑥𝑜 

απόσταση μεγαλύτερη από έναν σταθερό αριθμό. Έτσι, όσο κοντά και αν 

ξεκινήσουν δύο τροχιές θα απομακρυνθούν τελικά η μια από την άλλη εκθετικά. Το 

γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην αριθμητική επίλυση ενός 

προβλήματος. Ο αριθμητικός υπολογισμός μιας τροχιάς, όσο ακριβής και αν είναι, 

μπορεί να διαφέρει αρκετά από την πραγματική τροχιά, μέσα στο όριο του 

υπολογιστικού σφάλματος. 

Τοπολογική μεταβατικότητα σημαίνει ότι το σύστημα θα εξελιχθεί με την πάροδο 

του χρόνου, έτσι ώστε κάθε συγκεκριμένη περιοχή ή ανοιχτό σύνολο του χώρου 

φάσεων τελικά θα συμπίπτει με οποιαδήποτε άλλη περιοχή 

 

Διάγραμμα 4: Παράδειγμα ακανόνιστης χαοτικής εξέλιξης  χαοτικής τροχιάς 
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Διάγραμμα 5:  Εκθετική απομάκρυνση χαοτικών τροχιών με γειτονικές αρχικές συνθήκες 

 

Εκθέτες Lyapunov (LCN,FLI) 

 

Χαρακτηριστικότερη ιδιότητα της χαοτικής συμπεριφοράς είναι η ευαίσθητη 

εξάρτηση από της αρχικές συνθήκες .Αν έχουμε 2 γειτονικές τροχιές  με αρχικές 

συνθήκες απόστασης δ(0) τότε καθώς εξελίσσονται στο χρόνο θα αποκλίνουν με 

εκθετικό τρόπο 𝛿(𝑡) ≈ 𝑒𝜆𝑡. Ο εκθέτης Lyapunov λ είναι ένας δείκτης ο οποίος  μας 

δίνει τον ρυθμό της εκθετικής απομάκρυνσης των γειτονικών τροχιών και 

υπολογίζεται από τη σχέση. 

𝜆 = lim
𝑡→∞

1

𝑡
log

𝛿(𝑡)

𝛿(0)
)                                                     (1.14) 

Αφού για ένα χαοτικό σύστημα έχουμε μόνο αριθμητικές  λύσεις για πεπερασμένο 

χρονικό διάστημα, στην πράξη υπολογίζουμε τον χαρακτηριστικό αριθμό Lyapunov 

(LCN). 

Έστω ένα δυναμικό σύστημα 2 διαστάσεων 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
  =  𝑓1(𝑥, 𝑦, 𝑡),

𝑑𝑦

𝑑𝑡
  =  𝑓2(𝑥, 𝑦, 𝑡) 

Και έστω  2  λύσεις     𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡) 𝜅𝛼𝜄  𝑥1(𝑡), 𝑦1(𝑡) με γειτονικές αρχικές συνθήκες  για 

τις οποίες  𝑥(0) − 𝑥1(0) = 𝜒(0)   𝜅𝛼𝜄    𝑦(0) − 𝑦1(0) =  ψ(0) και το διάνυσμα 

αρχικής απόκλισης 𝝆0 = (𝜒(0), ψ(0))μικρό. Στην συνέχεια ολοκληρώνουμε 

αριθμητικά  το σύστημα σε  χρονικό διάστημα 𝑡1 = 𝛥𝑡  και υπολογίζουμε τα 𝜒(𝑡1) , 

𝜓(𝑡1)  και 𝝆1 = (𝜒(𝑡1), ψ(𝑡1)) .Ακολούθως επανακανικοποιούμε τις αρχικές 

συνθήκες ως   𝜒(0) =  
𝜒(𝑡1)

|𝝆1|
 , ψ(0) =

𝜓(𝑡1)

|𝝆1|
  και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για 

πολλαπλά βήματα .Η διαδικασία φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.  



12 
 

 

 

Διάγραμμα 6: Διαδικασία υπολογισμού του χαρακτηριστικού αριθμού Lyapunov  [7] 
 

 Ο LCN υπολογίζεται από τη σχέση  

𝐿𝐶𝑁(𝑡𝑘) =
1

𝑡𝑘
∑ log

|𝝆𝒊|

|𝝆0|
                                         (1.15) 

k

i

 

Θεωρητικά για  κ → ∞    LCN(tk) = λ. Για μια κανονική τροχιά ο LCN δείχνει, καθώς 

αυξάνει ο χρόνος, να τείνει προς το μηδέν. Αντίθετα μια χαοτική τροχιά τείνει προς 

μια σταθερή θετική τιμή η οποία εκφράζει την ευαισθησία της τροχιάς στις αρχικές 

συνθήκες και συνεπώς την χαοτική της ιδιότητα. H τελική τιμή λ έχει μετράει τη 

μέση εκθετική απομάκρυνση των τροχιών γύρω από την τροχιά αναφοράς 

x(t), y(t)και συνεπώς πόσο ισχυρό είναι το χάος 

 Στην περίπτωση που θέλουμε να διακρίνουμε μόνο αν μια τροχιά είναι κανονική ή 

χαοτική τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον γρήγορο δείκτη Lyapunov (fast 

Lyapunov indicator, FLI), o οποίος προτάθηκε από τον C. Froeshle. Στηρίζεται στον 

ίδιο υπολογισμό με αυτόν του LCN μόνο που δεν προβαίνουμε σε 

επανακανονικοποίηση των διανυσμάτων απόκλισης. Αν και υπάρχουν διάφοροι 

ορισμοί του FLI, o πιο απλός είναι το μέτρο του διανύσματος απόκλισης ρ. 

𝐹𝐿𝐼 = log|𝝆𝒕| = log (√𝜒(𝑡)2 + 𝜓(𝑡)2)                        (1.16) 

Για μια κανονική τροχιά  ο FLI αυξάνει αλλά με αργό ρυθμό καθώς t ενώ για μια 

χαοτική τροχιά έχουμε μια ταχύτατη αύξηση. Συνεπώς μια μικρή τελική τιμή 

συνεπάγεται κανονική εξέλιξη ενώ μια μεγάλη τιμή χάος. 

 

 



13 
 

Τομές Poincare 

Έστω ένα χαμηλτονιανό σύστημα 2 βαθμών ελευθερίας της μορφής  

 

𝑞1̇ =
𝜕𝐻

𝜕𝑝1
,    𝑝1̇  = −

𝜕𝐻

𝜕𝑞1
                                           (1.17) 

𝑞2̇ =
𝜕𝐻

𝜕𝑝2
,    𝑝2̇ = −

𝜕𝐻

𝜕𝑞2
 

𝛨(𝑝1, 𝑝2, 𝑞1, 𝑞2) =
1

2
(𝑝1

2 + 𝑝2
2) + 𝑉(𝑞1, 𝑞2)                               (1.18)        

Για το ποιο πάνω σύστημα υπάρχει το ολοκλήρωμα της ενέργειας και συνεπώς για 
κάθε τροχιά λύση πρέπει να ισχύει η ανισότητα 

𝐸 − 𝑉(𝑞1, 𝑞2) ≥ 0                                                 (1.19) 

η οποία ορίζει το κομμάτι του επιπέδου   𝑞1𝑞2 στον οποίο εξελίσσεται η τροχιά. Η 

καμπύλη που προκύπτει στην ορικακή περίπτωση  ΕV(x,y)=0 ονομάζεται καμπύλη 
μηδενικής ταχύτητας  Επίσης λόγο της διατήρησης της ενέργειας μπορούμε να 
ορίσουμε στον τετραδιάστατο χώρο φάσεων τρισδιάστατα υποσύνολα τα οποία 
αντιστοιχούν σε μια δεδομένη τιμή ενέργειας. Σε ένα τέτοιο υποσύνολο με ενέργεια 
𝐸0μια τροχιά μπορεί να σχεδιαστεί στον τρισδιάστατο χώρο που ορίζουν 3 από τις 4 
μεταβλητές. Για κάθε σημείο αυτού του χώρου και δεδομένης της τιμής της 
ενέργειας, η 4η μεταβλητή προκύπτει μέσω της διατήρησης της ενέργειας. Αν για 
παράδειγμα επιλέξουμε της απεικόνιση της τροχιάς στον τρισδιάστατο χώρο που 
ορίζουν οι 𝑞1, 𝑞2, 𝑝1 τότε η τέταρτη μεταβλητή  𝑝2 για κάθε σημείο προκύπτει από 
τη σχέση  

 

𝑝2 =  ±√(2 (𝐸0 −  𝑉(𝑞1, 𝑞2)) − 𝑝1
2)                                     (1.20) 

 Έστω ένα επίπεδο που τέμνει τον ποιο πάνω τρισδιάστατο χώρο. Η τροχιά του 

συστήματος θα τέμνει αυτό το επίπεδο σε διάφορα σημεία με θετική ή αρνητική 

διεύθυνση. Η ακολουθία των σημείων που τέμνει η τροχιά το επίπεδο  με μια 

ορισμένη διεύθυνση ( μια από τις δύο που προκύπτουν ) αποτελεί μια ακολουθία 
σημείων Poincaré ή απλά μια τομή Poincaré. Αν για παράδειγμα επιλέξουμε για 
απλότητα το επίπεδο 𝑞2 = 0 τότε η ακολουθία Poincare ορίζεται από το σύνολο των 
σημείων (𝑞1, 𝑝1)της τροχιάς που τέμνουν το 𝑞2 = 0  με  συγκεκριμένη φορά που 
καθορίζεται από το πρόσημο της ορμής 𝑝2 .  

 

 



14 
 

 
Διάγραμμα 7:α)Ημηπεριοδική  τροχιά στο χώρο φάσεων β) επίπεδο που τέμνει την τροχιά 

Κάθε σημείο του επιπέδου της τομής αντιπροσωπεύει συγκεκριμένες αρχικές 
συνθήκες. Συγκεκριμένα  𝑝1 𝜅𝛼𝜄 𝑞1  επιλέγονται ελεύθερα από το επίπεδο της τομής 
,  𝑞2 = 0  πάντα   ενώ τέλος το 𝑝2 δίνεται από την αρχή διατήρησης της ενέργειας με 
το πρόσημο με το οποίο ορίζουμε την τομή. Συνεπώς κάθε σημείο της τομής 
αντιστοιχεί σε μια μοναδική τροχιά. 
 

Οι τομές Poincare αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο στη μελέτη της συμπεριφοράς 

των τροχιών που προκύπτουν από τις λύσεις ενός Χαμιλτονιανού συστήματος 2 

βαθμών ελευθερίας για τις διάφορες αρχικές συνθήκες. Για ορισμένη τιμή της 

ενέργειας Ε μπορούμε να απεικονίσουμε και να μελετήσουμε όλες τις τροχιές που 

προκύπτουν από τις διάφορες αρχικές τιμές. Για πρακτικούς λόγους για τις αρχικές 

συνθήκες των οποίων οι τροχιές θα μελετηθούν επιλέγεται πάντα (𝑞2(0) = 0) και 

οι𝑞1(0), 𝑝1(0) επιβάλετε να βρίσκονται πάντα εντός της περιοχής που ορίζει η 

ανισότητα  

𝐸 −
1

2
𝑝1

2 − 𝑉(𝑞1, 0) ≥ 0                                            (1.21) 

Η εικόνα της τομής Poincare μια τροχιάς μας αποκαλύπτει την συμπεριφορά της 
τροχιάς. Μια περιοδική τροχιά σχηματίζει εντός του τρισδιάστατου χώρου μια 
κλειστή καμπύλη , συνεπώς η τροχιά τέμνει το επίπεδο σε συγκεκριμένα σημεία και 
οι τομές Poincare θα δίνουν μια πεπερασμένη ακολουθία σημείων. Οι 
ημιπεριοδικές τροχιές στον χώρο φάσεων είναι τοπολογικά ισοδύναμες με τόρους 
και γεμίζουν πυκνά έναν χώρο που αποτελεί υποσύνολο του τόπου που ορίζεται 
από την καμπύλη μηδενικής ταχύτητας . Οι τομές Poincare των ημιπεριοδικών 
τροχιών καλύπτουν πυκνά μια αναλλοίωτη καμπύλη που αντιπροσωπεύει τον 
αντίστοιχο τόρο στο χώρο φάσεων Τέλος οι χαοτικές τροχιές θα δώσουν μια 
διάσπαρτη κατανομή σημείων μέσα στη ζώνη του συντονισμού και κυρίως κοντά 
στις ασταθείς περιοδικές τροχιές.  
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Διάγραμμα 8 : Εικόνα τομής Poincare  Α ) Χαοτική εξέλιξη Β) Ημιπεριοδική εξέλιξη Γ) Περιοδική 
εξέλιξη (ένα μόνο σημείο στο κέντρο της νησίδας) 
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Κεφάλαιο 2-Ανάλυση Fourier 

Η ανάλυση Φουριέ είναι κλάδος των εφαρμοσμένων μαθηματικών που ασχολείται 

με την διάσπαση και ανάλυση συναρτήσεων ως άθροισμα απλούστερων 

περιοδικών τριγωνομετρικών συναρτήσεων καθώς και τη σύνθεση των 

συναρτήσεων από τις στοιχειώδεις περιοδικές συναρτήσεις. Επομένως κεντρική 

ιδέα στην ανάλυση Φουριέ είναι η προσπάθεια για κατανόηση των ιδιοτήτων μίας 

συνάρτησης (η οποία μπορεί να αναπαριστά μια τροχιά ή ένα σήμα) μέσω 

διάσπασής της σε γνωστά στοιχειώδη μέρη, διαδικασία γνωστή ως αποσύνθεση. Η 

ανάστροφη διαδικασία, δηλαδή η κατασκευή μίας συνάρτησης από γνωστές, 

βασικές περιοδικές συναρτήσεις, ονομάζεται σύνθεση. Με τον όρο ανάλυση Φουριέ 

αναφερόμαστε και στις δύο διεργασίες.  

Σειρές Fourier 

Κάθε περιοδική συνάρτηση μπορεί να αναπτυχθεί πλήρως ως μια σειρά ημιτόνων 
και συνημίτονων. Οι σειρές αυτές ονομάζονται σειρές Fourier και για συναρτήσεις 
περιόδου T=2L έχουν την γενική μορφή. 

𝑓(𝑡) =
𝑎0

2
+ ∑ [𝑎𝑛 cos (

𝑛𝜋𝑡

𝐿
) + 𝑏𝑛 sin (

𝑛𝜋𝑡

𝐿
)]               (2.1)

∞

𝑛=1

 

Oι όροι  α0,αn,bn υπολογίζονται μέσα από τις σχέσεις  

𝛼0 =
1

𝐿
∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡                                             

𝐿

−𝐿

(2.1) − (2.3)   

𝛼𝑛 =
1

𝐿
∫ 𝑓(𝑡) cos (

𝑛𝜋𝑡

𝐿
) 𝑑𝑡

𝐿

−𝐿

 

𝑏𝑛 =
1

𝐿
∫ 𝑓(𝑡)sin (

𝑛𝜋𝑡

𝐿
)𝑑𝑡

𝐿

−𝐿

 

 

Διάγραμμα 9: Προσέγγιση περιοδικού τετραγωνικού παλμού με σειρές Φουριέ  
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Μετασχηματισμοί Fourier  

Οι μετασχηματισμοί Fourier είναι μαθηματικές διεργασίες οι οποίοι  αποσυνθέτουν 

μία χρονοεξάρτώμενη συνάρτηση σε άθροισμα απείρων περιοδικών ημιτονοειδών 

και συνημιτονοειδών όρων. Το αποτέλεσμα του μετασχηματισμού είναι μία νέα 

συνάρτηση με πεδίο ορισμού το χώρο των συχνοτήτων η οποία περιγράφει το κατά 

πόσο συμμετέχει κάθε στοιχειώδες περιοδικός όρος στον σχηματισμό της αρχικής 

συνάρτησης.O ΜF μιας συνεχούς ποσότητας f(t) καλείται συνεχής ή απλά MF και ο 

ορισμοί για ευθύ και αντίστροφο αντίστοιχα  δίνονται από τις σχέσεις. 

𝐹(𝜔) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡                                               (2.4)
∞

−∞

 

𝑓(𝑡) =
1

2𝜋
∫ 𝐹(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡𝑑𝜔                                          (2.5)

∞

−∞

 

 
Το πεδίο τιμών των συναρτήσεων f(t) και F(ω) είναι οι μιγαδικοί αριθμοί 

(𝑓(𝑡), 𝐹(𝜔) 𝜖  𝐶) , η  εισερχόμενη συνάρτηση f(t) μπορεί να είναι  πραγματική ή 

μιγαδική  ενώ η παραγόμενη  F(ω) είναι εξ ορισμού μιγαδική .Η ποσότητα 

𝑃(𝜔) = 𝐹(𝜔)𝐹(𝜔)∗  𝜖  𝑅                                         (2.6) 

ονομάζεται φάσµα ισχύος  και εκφράζει την συνεισφορά της κάθε συχνότητας .Στην 

περίπτωση  𝑓(𝑡)𝜖 𝑅  τότε ισχύουν  

𝐹(−𝜔) =  𝐹(𝜔)∗και κατα συνέπεια  𝑃(𝜔) =  𝑃(−𝜔). 

 

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT)  

Ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier είναι η αντίστοιχη διεργασία όταν το προς 
ανάλυση μέγεθος δεν είναι μια συνεχής συνάρτηση αλλά μια αριθμήσιμη 
ακολουθία αριθμών με πεπερασμένο και αριθμήσιμο πλήθος όρων  . Το εξερχόμενο 
μέγεθος είναι επίσης ένα διακριτό σύνολο με ίσο πλήθος στοιχείων  το οποίο 
περιγράφει το φάσμα συχνοτήτων της αρχικής ακολουθίας  . Ομοίως με τους 
συνεχείς  μετασχηματισμούς Fourier υπάρχει και ο αντίστροφος διακριτός 
μετασχηματισμός Fourier (inverse DFT) ο οποίος συνθέτει την χρονοσειρά από την 
φασματική ακολουθία. Οι εξισώσεις σύνθεσης και ανάλυσης του Διακριτού 
Μετασχηματισμού Fourier είναι οι εξής:  

𝑋𝑘 =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑛𝑊𝑁

−𝑛𝑘   ,   𝑘 = 0,1, … 𝑁 − 1                 
𝑁−1

𝑛=0
(2.7) 

𝑥𝑛 = ∑ 𝑋𝑘𝑊𝑁
𝑛𝑘

𝑁−1

𝑘=0
,   𝑛 = 0,1, … 𝑁 − 1                          (2.8)  

                                               Όπου  𝑊𝑁 = 𝑒
−𝑖2𝜋

𝛮   𝜅𝛼𝜄 𝑊𝑁
𝑛𝑘 = 𝑒

−𝑖2𝜋

𝛮
𝑘𝑛 
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Οι παράγοντες κανονικοποίησης του διακριτού μετασχηματισμού Fourier και του 

αντίστροφου απαιτείται απλά να έχουν γινόμενο 1 /Ν και οι εκθετικοί όροι να έχουν 

αντίθετο πρόσιμο. Συνεπώς η μορφή των πιο πάνω εξισώσεων θα μπορούσε να 

διαφέρει φτάνει να ικανοποιούνται οι 2 όροι. 

Η ανεξάρτητη μεταβλητή k είναι ο δείκτης που αναφέρεται στη συχνοτική 

συνιστώσα με συχνότητα:  

𝜔𝜅 =
2𝜋𝑘

𝑁
                                                             (2.9)   

 

 Από τα προαναφερθέντα προκύπτει πως στη γενική περίπτωση η ελάχιστη μη 

μηδενική συχνότητα είναι η 𝜔1 =
2𝜋

𝑁
 και η μέγιστη συχνότητα 𝜔𝛮 = 2𝜋  . 

                                

Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου (DΤFT)  

Η χρησιμότητα των MF στην ανάλυση συνεχούς σήματος ή γενικά της χρονικής 
εξέλιξης μια παραμέτρου της μορφής f(t) είναι τεράστια. Η αναλυτική επίλυσή όμως 
των σχέσεων  καθώς και η γνώση της αναλυτικής έκφρασης της f(t)  συχνά δεν είναι 
δυνατή .Για αυτόν τον λόγο η αντιμετώπιση του προβλήματος γίνεται με 
δειγματοληψία σημείων από το συνεχές σήμα με σταθερό χρονικό βήμα Δt. 
Προσεγγίζοντας δηλαδή την συνεχή συνάρτηση f(t) με μία ακολουθία 
πεπερασμένων και διακριτών μεταξύ τους σημείων της f(t) της μορφής:  

 𝑥1, 𝑥2………𝑥𝑁  ό𝜋𝜊𝜐   𝑥𝑛 = 𝑓(𝑛 ∗ 𝛥𝑡)                                   (2.10)   

Έτσι ο συνεχής  μετασχηματισμός Fourier ανάγεται σε διακριτό και η σειρά που 
προέκυψε μετασχηματίζεται σε μια ακολουθία Ν όρων Χ1,Χ2...ΧN  που προσεγγίζει το 
συνεχές φάσμα με πεπερασμένη ακρίβεια. Συγκεκριμένα κάθε όρος Χk  αντιστοιχεί  
στην συχνότητα  

𝜔𝜅 =
2𝜋𝑘

𝑁 ∗ 𝛥𝑡
                                                             (2.11)   

Είναι προφανές πως η προσέγγιση του συνεχούς φάσματος γίνεται μόνο εντώς μια 
πεπερασμένης περιοχής του χώρου των συχνοτήτων με ελάχιστη μη μηδενική 

συχνότητα ε 𝜔1 =
2𝜋

𝛵
 και μέγιστη  𝜔𝛮 =

2𝜋

𝛥𝑡
 

 
 

 

Κατά αναλογία με τους συνεχείς ΜF το φάσμα ισχύος ορίζεται από την σχέση 
  

𝑃𝑘 = Xk𝑋𝑘
∗𝜖𝑅                                                    (2.12)   

Ενώ από τον ορισμό προκύπτει πώς  αν  𝑥𝑛 ∈ 𝑅  𝛾𝜄𝛼  𝑛 = 1,2, … , 𝑁 τότε𝑃𝑘 = 𝑃𝑁−𝑘 

και ο DFT είναι κατοπτρικά συμμετρικός γύρω από την συχνότητα 
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𝑘 = 𝑁/2 , 𝜔𝑁 2⁄ =
𝜋

𝛥𝑡
                                               (2.13) 

Η οποία καλείται συχνότητα Nyquist 

 
 
 

Διάγραμμα 10 : Δειγματοληψία από συνεχές σήμα με σταθερό βήμα Δt=1. 

Ιδιότητες  DFT 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες βασικές ιδιότητες των διακριτών 

μετασχηματισμών Fourier. 

Γραμμικότητα 

Ο DFT είναι ένας γραμμικός τελεστής.  

Αν 𝑥𝑛
1  DFT → 𝛸𝑘

1 και  𝑥𝑛
2 DFT → 𝛸𝑘

2, τότε  𝑎𝑥𝑛
1  +  𝑏𝑥𝑛

2DFT →   𝑎𝑋𝑘
1  +  𝑏𝑋𝑘

2  

 

Θεώρημα Parseval   

Αν 𝑋𝑘𝑌𝑘 휀ί𝜈𝛼𝜄 𝜊𝜄 𝐷𝐹𝑇 𝜏𝜔𝜈 𝜎휀𝜄𝜌ώ𝜈 𝑥𝑛 𝜅𝛼𝜄  𝑦𝑛 αντίστοιχα  τότε 

∑ 𝑥𝑛𝑦𝑛
∗ =

1

𝑁
∑ 𝑋𝑘𝑌𝑘

∗

𝑁−1

𝑘=0

𝛮−1

𝑛=0

                                       (2.14) 

 

 

Μια  ειδική περίπτωση του Parseval είναι το θεώρημα Plancherel 

∑ |𝑥𝑛 |2 =
1

𝑁
∑ |𝑋𝑘 |2                                      (2.15) 

𝑁−1

𝑘=0

𝛮−1

𝑛=0

 

0 1 2 3 4 5 

-1 

-0,5 

0 

0,5 

1 

1,5 
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Ορθογωνιότητα 

Οι  συναρτήσεις   𝑊𝑁
𝑛𝑘 = 𝑒

−𝑖2𝜋

𝛮
𝑘𝑛   σχηματίζουν μια ορθογώνια βάση όπου 

∑ 𝑊𝑁
𝑛𝑘 ∗ 𝑊𝑁

𝑛𝑘′∗
𝑁−1

𝑛=0

= ∑ 𝑒
𝑖2𝜋
𝛮

𝑘𝑛𝑒
−𝑖2𝜋

𝛮
𝑘′𝑛

𝑁−1

𝑛=0

= 𝑁𝛿𝑘𝑘′                     (2.16)  

𝛿𝑘𝑘′  𝜏𝜊 𝛿 𝜏𝜊𝜐 Kronecker. 

 

Μετατόπιση στο χρόνο  

Για µια ψηφιακή ακολουθία  𝑥𝑛  που μετατοπίζεται κατά 𝑚 σηµεία, ισχύει:  

𝑥𝑛 DFT → 𝑋𝑘 =>  𝑥𝑛−𝑚 DFT → 𝑋𝑘 𝑊𝑁
−𝑚𝑘 

 Δηλαδή    µετατόπιση στο χρόνο αντιστοιχεί σε µετατόπιση φάσεως. 

 

Αντιστροφή  

Αντιστροφή στο χρόνο αντιστοιχεί σε αντιστροφή στο πεδίο της συχνότητας  

𝑥𝑛 DFT → 𝑋𝑘 =>  𝑥−𝑛 DFT → 𝑋−𝑘 

 

Aliasing και Leakage  

 

Aliasing 

 

Έστω ένα συνεχές σήμα της μορφής  𝑥 = 𝑥(𝑡) με μέγιστη συχνότητα την  𝑓𝑚𝑎𝑥.  Αν 

κατά τη διαδικασία προσέγγισης του συνεχούς σήματος με μια διακριτή ακολουθία 

η δειγματοληψία γίνει με μια συχνότητα   𝑓 ≤ 2𝑓𝑚𝑎𝑥τοτε παρατηρείται μια 

αλλοίωση στην εικόνα του φάσματος στην μορφή μιας επικάλυψης μεταξύ των 

συχνοτήτων. Συνεπώς για την αποφυγή των φαινομένων aliasing απαιτείται η 

δειγματοληψία να γίνεται με συχνότητα 𝑓 > 2𝑓𝑚𝑎𝑥.      

Leakage 

 

Το φαινόμενο  Leakage είναι μια αλλοίωση που παρατηρείται στο φάσμα ισχύος 

μιας συνεχούς συνάρτησης της μορφής  𝑥 = 𝑥(𝑡) όταν αυτό προσεγγιστεί  με 

μετασχηματισμό Fourier διακριτού χρόνου .Το φαινόμενο οφείλεται πως η εν γένει 
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άπειρης χρονικής διάρκειας 𝑥(𝑡) προσεγγίζεται από ένα  πεπερασμένο πλήθος 

σημειών και άρα πεπερασμένης χρονικής διάρκειας Τ. Αποτέλεσμα είναι η 

εμφάνιση δευτερευόντων φασματικών γραμμών  (sidelobes) γύρω από τις βασικές 

κορυφές του φάσματος ισχύος . Το πρόβλημα περιορίζεται επιλέγοντας ως χρονική 

διάρκεια της δειγματοληψίας ένα ακέραιο πολλαπλάσιο της περιόδου της 

βασικότερης συχνότητας της συνάρτησης 𝑥(𝑡)  όταν αυτό είναι δυνατό. 

Εξομάλυνση επίσης επιτυγχάνεται με τον πολλαπλασιασμό των δειγμάτων που 

πάρθηκαν από την συνεχή συνάρτηση με ένα φίλτρο  ‘window function’. 

Φίλτρο Hann 

 

Το φίλτρο Hann είναι ένα παράδειγμα window function και εξομαλύνει την  

απότομη αποκοπή στο χρόνο και κατά συνέπεια περιορίζει την εμφάνιση του 

φαινομένου Leakage .Το φίλτρο Hann έχει την μορφή  

𝑤(𝑛) =
1

2
(1 − cos (

2𝜋𝑛

𝑁 − 1
))                                   (2.17) 

όπου Ν το συνολικό πλήθος όρων της σειράς 𝑥𝑛  που προκύπτει από την 

δειγματοληψία.  

H εφαρμογή του φίλτρου  γίνεται πολλαπλασιάζοντας κάθε όρο της σειράς 𝑥𝑛με το 

αντίστοιχο w(n) πριν από την εφαρμογή του DFT στη σειρά. 

 

Fast Fourier Transform 

 

Γενικά για την εφαρμογή των DFT σε μια χρονοσειρά  xn N όρων απαιτούνται 

συνολικά 𝛮2μιγαδκοί πολλαπλασιασμοί και (𝛮 − 1)𝛮 μιγαδικές προσθέσεις. Ο Fast 

Fourier Transform είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος εκμεταλλεύεται τις συμμετρίες 

μεταξύ των 𝑊𝑁
𝑘[𝑛], που παρουσιάζονται πιο κάτω ,με σκοπό την ουσιαστική μείωση 

του πλήθους των πράξεων που απαιτούνται για τον υπολογισμό των DFT. Λόγο της 

δομής του FFT που παρουσιάζεται στη συνέχεια ο  αριθμός Ν απαιτείται να  είναι 

της μορφής    𝛮 = 2𝑚 , 𝑚 ∈ 𝑁  έτσι ώστε να  πετυχαίνεται μέγιστη ταχύτητα 

εκτέλεσης του FFT και ο συνολικώς αριθμός πράξεων να είναι ο ελάχιστος. 

Για τις συναρτήσεις  𝑊𝑁
𝑛𝑘 = 𝑒

−𝑖2𝜋

𝛮
𝑘𝑛  ισχύουν 

1) Μιγαδική Συζυγής Συμμετρία  :  𝑊𝑁
(𝑁−𝑛)𝑘

= 𝑊𝑁
−𝑛𝑘 = (𝑊𝑁

𝑛𝑘)
∗
                 (2.18) 

2) Περιοδικότητα:  𝑊𝑁
𝑛𝑘 = 𝑊𝑁

(𝑛+𝑁)𝑘
= 𝑊𝑁

𝑛(𝑘+𝛮)
                                              (2.19)  
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Έστω  ο DFT μετασχηματισμός 

𝑋𝑘 = ∑ 𝑥𝑛𝑊𝑁
𝑛𝑘   ,   𝑘 = 0,1, … 𝑁 − 1

𝑁−1

𝑛=0
 

Μπορούμε να σπάσουμε το άθροισμα σε 2 μέρη περιττών και άρτιων n. 

𝑋𝑘 = ∑ 𝑥𝑛𝑊𝑁
𝑛𝑘 + ∑ 𝑥𝑛𝑊𝑁

𝑛𝑘

𝑛 𝑜𝑑𝑑
𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑛

=> 

 

𝑋𝑘 = ∑ 𝑥2𝑟𝑊𝑁
2𝑟𝑘 +  ∑ 𝑥2𝑟+1𝑊𝑁

(2𝑟+1)𝑘

𝑁
2

−1

𝑟=0
=>

𝑁
2

−1

𝑟=0

 

 

𝑋𝑘 = ∑ 𝑥2𝑟𝑊𝑁
2𝑟𝑘 +  ∑ (𝑥2𝑟+1𝑊𝑁

2𝑟𝑘 ∗ 𝑊𝑁
𝑘 )  

𝑁
2

−1

𝑟=0
=>

𝑁
2

−1

𝑟=0

 

 

𝑋𝑘 = ∑ 𝑥2𝑟𝑊𝑁 2⁄
𝑟𝑘 + 𝑊𝑁

𝑘 ∑ 𝑥2𝑟+1𝑊𝑁 2⁄
𝑟𝑘

𝑁
2

−1

𝑟=0
=>

𝑁
2

−1

𝑟=0

 

𝑋𝑘 = 𝛸𝑘
𝑒 + 𝑊𝑁

𝑘𝑋𝑘
𝑜                                                     (2.20) 

όπου  𝛸𝑘
𝑒και  𝑋𝑘

𝑜 oι όροι που αφορούν   άρτια  και περιττά n αντίστοιχα. 

Μπορούμε να δούμε πως γράφοντας τον μετασχηματισμό στην πιο πάνω τελική   

μορφή έχουμε ανάγει τον  FFT N όρων σε άθροισμα δυο  FFT N/2 όρων  και έχουμε 

μείωση το πλήθος των μιγαδικών πολλαπλασιασμών  που απατούνται για τον 

υπολογισμό του DFT  από  𝛮2 𝜎휀 (
𝛮

2
)2 + 𝛮 . Στην συνέχεια  γίνεται ανάλυση  των 𝛸𝑘

𝑒  

και  𝑋𝑘
𝑜   και συνεχίζουμε  με την ίδια μεθοδολογία για m στάδια  μέχρι να μην είναι 

δυνατή η περεταίρω ανάλυση σε άρτιους και περιττούς όρους. 
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Διάγραμμα 11: Δομή ενός βήματος FFT [12] 
 

Αποτέλεσμα του FFT είναι η μείωση του συνολικού αριθμού των πράξεων από 

𝛮2 𝜎휀  𝛮 log2 𝛮 διαφορά η οποία αυξάνεται  για μεγάλα Ν. Στο διάγραμμα που 

ακολουθεί  παρουσιάζεται γραφικά ο αριθμός πράξεων για τον άμεσο υπολογισμό 

των DFT και μέσω FFT καθώς το Ν αυξάνεται. 

 

 

Διάγραμμα 12: Πλήθος πράξεων άμεσου υπολογισμού DFT και υπολογισμού μέσω FFT  
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Κεφάλαιο 3 - Φασματική  Ανάλυση Τροχιών 
 

Το φάσμα των ταλαντώσεων μιας οποιασδήποτε μεταβλητής ενός δυναμικού 
συστήματος αποτελεί μια πλούσια πηγή πληροφοριών για το σύστημα. Η ανάλυση 
του φάσματος μπορεί να μας δώσει πολλές χρήσιμες ιδιότητες για την χρονική 
συμπεριφορά του συστήματος και να διακρίνει κανονική ή χαοτική εξέλιξη. Κύρια 
χαρακτηριστικά του φάσματος μιας κανονικής τροχιάς είναι η ύπαρξη ενός 
διακριτού πλήθους βασικών φασματικών γραμμών ενώ αντίθετα για μια χαοτική 
τροχιά η ύπαρξη συνεχειών στις φασματικές γραμμές. Ακολουθούν 2 τυπικές 
εικόνες φασμάτων κανονικής και χαοτικής εξέλιξης. 

 

 
Διάγραμμα 13: Φάσμα ισχύος σε log-log άξονες α) κανονική εξέλιξης β) Χαοτικής εξέλιξης 
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Μέθοδοι  Διάκρισης   

Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες μέθοδοι διάκρισης μεταξύ χαοτικής 
και κανονικής εξέλιξης μιας τροχιάς. Θα μπορούσαμε να πούμε πως όλες οι 
μεθοδολογίες που βασίζονται στην φασματική ανάλυση αποτελούνται από τρία 
βήματα. Το πρώτο βήμα είναι η αριθμητική ολοκλήρωση των διαφορικών 
εξισώσεων που συνθέτουν το σύστημα , η συλλογή και η αποθήκευση ενός πλήθους 
σημείων με ίση χρονική απόσταση που θα αποτελέσει την προς ανάλυση 
χρονοσειρά. Το δεύτερο βήμα είναι η εφαρμογή ενός αλγόριθμου FFT στην 
χρονοσειρά και εξαγωγή του φάσματος ισχύος. Λόγω της ιδιομορφίας των FFT το 
πλήθος των σημείων της χρονοσειράς πρέπει να είναι της μορφής 2𝑛όπου 𝑛 𝜖 𝑁. 
Τέλος το τρίτο βήμα είναι η επεξεργασία του φάσματος και η εφαρμογή ενός 
κριτηρίου που διακρίνει χαοτική και κανονική εξέλιξη. Ακολουθούν κάποιες 
μεθοδολογίες διάκρισης χαοτικής και κανονικής συμπεριφοράς  

Μέθοδος των Φασματικών κορυφών (Spectral number ) 

Όπως προαναφέρθηκε το φάσμα κάθε κανονική τροχιάς αποτελείται από ένα 
διακριτό πλήθος φασματικών κορυφών ενώ για χαοτικές τροχιές παρατηρούνται 
συνεχείς φασματικές κατανoμές . Ο δείκτης του Spectral Number  [4]  βασισμένος σε 
αυτά τα χαρακτηριστικά υποθέτει πως στο φάσμα μιας κανονικής τροχιάς υπάρχει 
μόνο ένα μικρό πλήθος σημαντικών κορυφών στις βασικές συχνότητες ενώ για μια 
χαοτική τροχιά ο αριθμός των κορυφών είναι σημαντικά μεγαλύτερος αφού μια 
χαοτική τροχιά δεν μπορεί να συντεθεί από ένα πεπερασμένο πλήθος συχνοτήτων . 

Ο δείκτης υπολογίζεται μετρώντας τον αριθμό των σημαντικών κορυφών Ν, των 
κορυφών δηλαδή που βρίσκονται πάνω από το επίπεδο του θορύβου. Στην εν λόγω 
μεθοδολογία ως θόρυβος ορίζεται κάθε κορυφή P[ω] η οποία βρίσκεται κάτω από 
το 5% της μέγιστης κορυφής. Ο αριθμός Ν των κορυφών καλείται Φασματικός 
Αριθμός (Spectral Number ) και αποτελεί τον δείκτη  διάκρισης της εξέλιξης του 
συστήματος. Εν γένει ένας μεγάλος φασματικός αριθμός συνεπάγεται χαοτική 
συμπεριφορά και ένας μικρότερος κανονική. 

 

 
Διάγραμμα 14: Αριστερά : Φάσμα ισχύος κανονικής και Ν=3. Δεξιά:  Φάσμα ισχύος χαοτικής 
τροχιάς και Ν>100. [4] 
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Πέραν από την χαοτική ή όχι συμπεριφορά του συστήματος ο δείκτης εξαρτάται 
έντονα από το συνολικό πλήθος σημείων και το χρονικό εύρος της δειγματοληψίας, 
λόγο της αύξησης της λεπτομέρειας και της καλύτερης προσέγγισης του συνεχούς 
φάσματος. Συνεπώς ο φασματικός αριθμός που χαρακτηρίζει μια κανονική τροχιά 
αυξάνεται όσο αυξάνεται το πλήθος των σημείων της δειγματοληψίας, και κατά 
συνέπεια των στοιχειωδών συχνοτήτων. Επίσης ο φασματικός αριθμός Ν εξαρτάται 
από εσωτερικά χαρακτηριστικά του συστήματος και της συγκεκριμένης λύσης του 
που μελετάται. Συνεπώς δεν υπάρχουν αυστηρώς καθορισμένα όρια στον Ν που να 
χωρίζουν κανονική και χαοτική εξέλιξη . 

Μέθοδος Χαμηλών συχνοτήτων  

 

Η μέθοδος διάκρισης χαμηλών συχνοτήτων  ([1],[2],[3])   είναι  βασισμένη στην 

συμμετοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων στο φάσμα ισχύος μια τροχιάς. Στο 

φάσμα μια κανονικής τροχιάς υπάρχει ένα πεπερασμένο πλήθος φασματικών 

κορυφών και τείνοντας στην μηδενική συχνότητα δεν υπάρχουν κορυφές και κατά 

συνέπεια δεν υπάρχει συμμετοχή από τις πολύ χαμηλές συχνότητες. Αντίθετα στο 

φάσμα μια χαοτικής τροχιάς υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή εξαιρετικά μικρών 

συχνοτήτων. Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται ένα τυπικό παράδειγμα της 

διαφοράς των φασμάτων των δύο περιπτώσεων.      

Διάγραμμα 15:  Αριστερά : Φάσμα ισχύος χαοτικής τροχιάς εμφανές συμμετοχή χαμηλών 
συχνοτήτων. Δεξιά:  Φάσμα ισχύος κανονικής τροχιάς αμελητέα συμμετοχή χαμηλών συχνοτήτων 
 

Έστω πως έχουμε ένα φάσμα ισχύος με συνολικά Ν κορυφές το οποίο έχει 

κοινωνικοποιηθεί έτσι ώστε ∑ 𝑃𝑖 = 1𝑁 2⁄
𝑖=1  και έστω k ένας συγκριτικά με το Ν μικρός 

ακέραιος δηλαδή 1 < 𝑘 ≪
𝑁

2
, 𝑘 ∈ 𝑁   . Ορίζουμε  το μέγεθος   

 𝑏𝑘= log10(∑ 𝑃𝑘

𝑘

𝑖=1

)                                                 (3.1) 

το οποίο αποτελεί το κριτήριο διάκρισης της  εξέλιξης  της τροχιάς . 
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Αν  𝑏𝑘 ≪ 0   τότε η συμμετοχή των χαμηλών συχνοτήτων είναι αμελητέα και η 

τροχιά κρίνεται ως κανονική 

Αν  𝑏𝑘~0   τότε η συμμετοχή των χαμηλών συχνοτήτων είναι σημαντική και η τροχιά 

κρίνεται ως χαοτική 

Προτεινόμενες μέθοδολογίες 

 

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές άλλες μέθοδοι. Στις επόμενες σελίδες 

αναπτύχθηκαν και παρουσιάζονται μερικές ακόμη   

Συμμετοχή ασθενών κορυφών 

 

Ένα άλλο κριτήριο είναι η συνολική συνεισφορά των ασθενέστερων κορυφών στο 

φάσμα ισχύος. Για μια κανονική τροχιά ουσιαστική συνεισφορά στο φάσμα ισχύος 

έχουν μόνο οι βασικές συχνότητες και οι υπόλοιπες είναι πρακτικά μηδέν. Αντίθετα 

σε μιά χαοτική τροχιά το άθροισμα όλων των πολύ ασθενών κορυφών ως σύνολο 

φαίνεται να έχει μια μη αγνοήσιμη συνεισφορά . 

Έστω 𝑃𝑘   𝑘 = 1, …
𝛮

2
   το φάσμα ισχύος μιας χρονοσειράς Ν συνολικά όρων. Αν  το 

φάσμα ισχύος είναι κανονικοποιημένο έτσι ώστε  

∑ 𝑃𝑘 = 1

𝑁 2⁄

1

 

τότε ο μέσος όρος τους είναι προφανώς   avg=
2

𝛮
 .Ορίζω τώρα ως κριτήριο W το 

άθροισμα των στοιχείων της ακολουθίας του φάσματος που βρίσκονται κάτω από 

τον μέσο όρο ,δηλαδή 

𝑊 = ∑ 𝑃𝑘

𝑃𝑘<𝑎𝑣𝑔

                                                              (3.2) 

Υπολογίζοντας το δείκτη αυτό σε ένα πλήθος τροχιών φαίνεται πως υπάρχει 

διαφορά κατά μέσο όρο 2  τάξεις μεγέθους μεταξύ χαοτικών και κανονικών 

συμπεριφορών  

Συγκεκριμένα 

Για κανονική συμπεριφορά  𝑊 < 0.1% 

Για χαοτική  συμπεριφορά  𝑊 > 1% 
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Τυπική απόκλιση  

 

Ως κριτήριο χαοτικής εξέλιξης θα μπορούσε χρησιμοποιηθεί η τυπική απόκλιση των 

φασματικών κορυφών από το μέσο όρο 2/Ν. Δηλαδή 

𝑠𝑑𝑖𝑣 =< 𝑃𝑘
2 > −< 𝑃𝑘 >2                                              (3.3)  

και  αν το φάσμα ισχύος είναι κανονικοποιημένο έτσι ώστε  

   𝑠𝑑𝑖𝑣 =
2

𝑁
∑ 𝑃𝑘

2 − (
2

𝑁
)

2𝑁 2⁄

1
>2                                         (3.4)  

Το φάσμα μιας κανονική τροχιάς αποτελείται από σχετικά λίγες και μεγάλες 

κορυφές  που απέχουν συνεπώς πολύ από τον μέσο όρο 
2

𝛮
 . Ενώ η συνεισφορά των 

υπόλοιπων συχνοτήτων του φάσματος βρίσκεται κατά κανόνα αρκετά κάτω από το 

μέσο όρο. Αντίθετα το φάσμα ισχύος μιας χαοτικής τροχιάς αποτελείται από 

περισσότερες αλλά μικρότερες κορυφές και οι συχνότητες με ασθενή συνεισφορά 

είναι επίσης πιό κοντά στο μέσο . Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η τυπική απόκλιση 

μιας χαοτικής τροχιάς αναμένεται είναι σαφώς μικρότερη από μια κανονική.  

Μεταβολή Μέσης Συχνότητας 

 

Όπως προαναφέρθηκε το φάσμα ισχύος μιας κανονικής τροχιάς αποτελείται από 

ένα πεπερασμένο σύνολο κορυφών. Οι κορυφές αυτές όντας πεπερασμένου 

πλήθους βρίσκονται εντός μιας ορισμένης συχνοτικής περιοχής και υπάρχει μια 

μέγιστη και μια ελάχιστη συχνότητα. Οι συχνότητες εκτός αυτής της περιοχής  έχουν 

μηδενική ισχύ. Αντίθετα για μια χαοτική τροχιά το φάσμα ισχύος αποτελείται από 

πολλαπλές κορυφές, παρουσιάζει συνέχειες και υπάρχει μια κατανομή συχνοτήτων 

που εκτείνεται μέχρι την μηδενική συχνότητα. Υπάρχει δηλαδή μια μέγιστη 

συχνότητα αλλά όχι μια ελάχιστη.  

Αν προσεγγίζει κανείς το φάσμα μιας κανονικής τροχιάς με DFT για συνεχώς 

αυξανόμενες χρονικές περιόδους το μόνο που θα παρατηρήσει θα είναι μια 

μετατόπιση της εικόνας του φάσματος προς τα δεξιά . Αντίθετα για μια χαοτική 

τροχιά θα γεννιούνται πάντα νέες αργές συχνότητες. Επίσης στην περίπτωση της 

χαοτικής τροχιάς οι DFT αδυνατούν να εντοπίσουν όλες τις συχνότητες που 

συμμετέχουν στο πραγματικό φάσμα με αποτέλεσμα να εισάγονται αλλοιώσεις 

στην ποιότητα του φάσματος οι οποίες μεταβάλλοντα κάπως με την αλλαγή του 

χρόνου ολοκλήρωσης. Με την μεθοδολογία που ακολουθεί γίνεται μια προσπάθεια 

να αξιοποιηθούν αυτές οι διαφορές για την διάκριση μεταξύ χαοτικής και κανονικής 

εξέλιξης μια τροχιάς. 
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Έστω μια συνεχής τροχιά της μορφή χ=χ(t) και έστω 𝑃𝑘 𝑘 = 1, …
𝛮

2
  το φάσμα ισχύος 

που προκύπτει από διακριτό μετασχηματισμό Φουριέ  για την δειγματοληψία Ν 

όρων και  συνολικό χρόνο tmax=Τ. Ορίζουμε το μέγεθος kavg ως την μέση συχνότητα 

του φάσματος το οποίο υπολογίζεται από την σχέση  

𝑘𝑎𝑣𝑔 = ∑ 𝑘 ∗ 𝑃𝑘
𝑁 2⁄
𝑘=1                                                         (3.5)  

 

Το  kavg   αποτελεί την μέση τιμή της παραμέτρου συχνότητας k και προφανώς   

 0 <  𝑘𝑎𝑣𝑔 <
𝑁

2
  , 𝑘𝑎𝑣𝑔 ∈ 𝑅 

Το κριτήριο αναφέρεται στην μεταβολή του kavg  καθώς ο συνολικός χρόνος tmax (άρα 
και το συνολικό πλήθος των όρων αν θέλουμε σταθερό βήμα) αυξάνονται . 

 

Παρατηρήθηκε πως γενικά για κάθε τροχιά τόσο κανονική όσο κι χαοτική η 
μεταβολή του kavg  με το tmax ακολουθεί μια γραμμική σχέση της μορφής 
𝑘𝑎𝑣𝑔( 𝑡𝑚𝑎𝑥) = 𝐴 ∗ 𝑡𝑚𝑎𝑥 + 𝐶   για ένα μεγάλο εύρος   tmax.  Στην περίπτωση όμως της 

κανονικής εξέλιξης η προέκταση αυτής της ευθείας περνάει πάντα από το (0,0)  σε 
αντίθεση με τη περίπτωση της χαοτικής εξέλιξης όπου η ευθεία τέμνει τους άξονες 
σχετικά μακριά από το (0,0) . 

Ως δείχτης κανονικής ή χαοτικής εξέλιξης μπορεί χρησιμοποιηθεί η απόλυτη τιμή 
του σταθερού όρου της γραμμικής εξίσωσης |𝐶|. Συγκεκριμένα  

|𝐶| ≈ 0 => Κανονική εξέλιξη 

|𝐶| > 𝛼   => Χαοτική εξέλιξη, ό𝜋𝜊𝜐  𝛼  𝜇𝜄𝜅𝜌ή 𝜎𝜏𝛼𝜃휀𝜌ά 

 
Λόγω της γραμμικότητας της σχέσης 𝑘𝑎𝑣𝑔( 𝑡𝑚𝑎𝑥) ο δείκτης μπορεί να υπολογιστεί 

υπολογίζοντας τον 𝑘𝑎𝑣𝑔 2 φορές για tmax=T και 2Τ από την απλή σχέση    

𝐶 = 2 ∗ 𝑘𝑎𝑣𝑔(𝛵) − 𝑘𝑎𝑣𝑔(2𝛵)                                                   (3.6)  
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Εφαρμογή σε Χαμιλτονιανό Σύστημα 

 

Στη συνέχεια θα εφαρμοστούν οι ποιο πάνω μεθοδολογίες φασματικής ανάλυσης 

για την μελέτη του Χαμιλτονιανού συστήματος . 

𝛨 =
1

2
(𝑝𝑥

2 + 𝑝𝑦
2) + 𝑉(𝑥, 𝑦)                                        (3.7) 

𝑉(𝑥, 𝑦) = 0.25(𝑥 + 𝑦)2 + 0.25(𝑥 − 0.9𝑦)4 

�̇� =
𝜕𝐻

𝜕𝑝𝜒
,    𝑝�̇� = −

𝜕𝐻

𝜕𝑥
                             (3.8) − (3.11) 

�̇� =
𝜕𝐻

𝜕𝑝𝑦
,    𝑝�̇� = −

𝜕𝐻

𝜕𝑦
 

Άρα 

�̇� = 𝑝𝑥,     𝑝�̇� = −0.5(𝑥 + 𝑦) − (𝑥 − 0.9𝑦)3           (3.12) − (3.15) 

�̇� = 𝑝𝑦,    𝑝�̇� = −0.5(𝑥 + 𝑦) + 0.9(𝑥 − 0.9𝑦)3 

 

Η μελέτη έγινε με την αριθμητική ολοκλήρωση των εξισώσεων του πιο πάνω  

συστήματος για σταθερή ενέργεια Ε=0.25 . Οι αρχικές συνθήκες για τις οποίες 

ολοκληρώθηκαν οι εξισώσεις του συστήματος ήταν με σταθερό y=0 και τις 

μεταβλητές  𝑥, 𝑝𝑥 να παίρνουν τιμές  της μορφής 

𝑥 = 0.01 ∗ 𝑖  , 𝑝𝑥 = 0.01 ∗ 𝑗     𝑖, 𝑗 ∈ 𝑍                            (3.16) 

 εντός όμως της καμπύλης μηδενικής ταχύτητας    

0.25 −
1

2
𝑝𝑥

2 − 0.25𝑥2 − 0.25𝑥4 ≥ 0                               (3.17) 

Ενώ η τέταρτη μεταβλητή  𝑝𝑦  να προκύπτει από  τις άλλες τρείς μέσο του 

ολοκληρώματος της ενέργειας . 

𝑝𝑦 =  √
1

2
− 𝑝𝑥

2 −
𝑥2

2
−

𝑥4

2
                                             (3.18) 
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Για την ολοκλήρωση των εξισώσεων και εφαρμογή των μεθοδολογιών έγινε χρήση 

κώδικα στη C ( παράρτημα A&B ). Οι Δ.Ε του συστήματος ολοκληρώθηκαν με την 

μέθοδο Runge Kutta 4 τάξης 225 βημάτων (h=0.00390625) και για την υλοποίηση 

του FFT  χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη <rfftw.h> [8] .Ο συνολικός χρόνος 

ολοκλήρωσης ήταν  tmax=131072 ,η δειγματοληψία για τον εφαρμογή του  FFT 

έγινε με 𝛮 = 218 όρους και κατα συνέπεια ΔΤ=0.5. Το λογισμικό αφού ολοκληρώσει 

τις εξισώσεις , εφαρμόσει τον αλγόριθμο  FFT και υπολογίσει τους δείκτες στην 

συνέχεια αποθηκεύει σε αρχεία τις τιμές των δεικτών που αντιστοιχούν σε κάθε 

αρχικές συνθήκες x,px. Επίσης είναι δυνατή η αποθήκευση ,ως αρχείο κειμένου, του 

φάσματος ισχύος της χρονικής εξέλιξης μιας μεταβλητής του συστήματος για 

συγκεκριμένες αρχικές συνθήκες. 

Στην συνέχεια για κάποιες ενδεικτικές τιμές των αρχικών συνθηκών παρουσιάζονται 

οι παραστάσεις του φάσματος ισχύος ,οι τιμές των δεικτών και η τομή Poincare του 

συστήματος (χρήση λογισμικού PoincarePol ) .Μέσω της τομής Poincare θα γίνει 

επαλήθευση η διάψευση  της συμπεριφοράς που προβλέπεται από τους δείκτες 

φασματικής ανάλυσης. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές των 

δεικτών για τις εν λόγο αρχικές συνθήκες. 

 

 

α/α x0 Px0 SN LB W Sdiv C 

1 0.26 -0.29 10 -8.66 0.0125 0.5703  0.001 

2 0.36 -0.25 9 -8.84 0.0125 0.5769      0.001 

3 0 -0.55 8 -23.8 0.0070 0.8155 0.005 

4 -0,1 0.45 22 -3.57 1.0805 0.2857 38.69 

5 -0,35 -0.64 117 -8.06 0.8937 0.0461 1.186 

6 -0.66 0.40 14 -5.86 0.3354 0.5133 3.510 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα δεικτών όπου SN:spectral number ,LB:Χαμηλών             
συχνοτήτων,C:μεταβολή μέσης συχνότητας, Sdiv: τυπική απόκλιση ,W:συμμετοχή  ασθενών 
κορυφών 
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1.  

 

 

Διάγραμμα 16: Φάσμα Ισχύος (0.26,-0,29) 
 
 

 

       
Διάγραμμα 17: Tομή Poincare (0.26,-0,29) 
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2.  

 

 

Διάγραμμα 18: Φάσμα Ισχύος (0.36,-0,25) 

 

 

 

 

Διάγραμμα 19: Τομή Poincare (0.36,-0,25) 
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3. 

 

Διάγραμμα 20: Φάσμα Ισχύος (0,-0,55) 

 

 

 

 

Διάγραμμα 21: Τομή Poincare (0,-0,55) 
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4. 

 

Διάγραμμα 22: Φάσμα Ισχύος (-0.1,0.45) 

 

 

 

 

Διάγραμμα 23: Τομή Poincare (-0.1,0.45) 

 

 

5. 
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Διάγραμμα 24 Φάσμα Ισχύος -(0.35,-0,64) 

 

 

 

Διάγραμμα 25: Τομή Poincare -(0.35,-0,64) 

 

 

6. 
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Διάγραμμα 26: Φάσμα Ιχύος  (-0.66,0,44) 

 

 

 

Διάγραμμα 27: Τομή Poincare (-0.66,0,44) 
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Από τις πιο πάνω εικόνες φασμάτων ισχύος  και τομών Poincare είναι εμφανές  πως 

οι τρεις πρώτες περιπτώσεις αντιστοιχούν σε κανονική εξέλιξη ενώ οι υπόλοιπες 

τρεις σε χαοτική. Οι δείκτες μεταβολής μέσης συχνότητας και συμμετοχής των 

ασθενών κορυφών φαίνονται να έχουν αρκετά καθαρό αποτέλεσμα και να  είναι 

αισθητά  χαμηλότεροι στις κανονικές συμπεριφορές από τις χαοτικές.Oι δείκτες 

φασματικού  αριθμού και χαμηλών συχνοτήτων σε γενικές γραμμές διαχωρίζουν τις 

χαοτικές από τις κανονικές περιπτώσεις. Στα σημέια όμως (-0.66,0.40) και (-0.35,-

0,64) που αντιστιχούν σε χαοτική εξέλιξη οι τιμές αν και μεγαύτερες πλησιάζουν 

πολύ κοντά στα κανονικά παραδείγματα . Τέλος ο δείκτης της τυπικής απόκλισης 

φαίνεται να παρουσιάζει μειωμένη διακριτική ικανότητα.  

Στο  σχήμα μου ακολουθεί παρουσιάζεται η τομή Poincare για ένα πλήθος αρχικών 

συνθηκών η οποία δίνει μια εποπτική εικόνα για την συμπεριφορά του συστήματος. 

 

Διάγραμμα 28: Τομή Poincare για ένα πλήθος αρχικών συνθηκών  

 

Στην συνέχεια με την χρήση του λογισμικού levelmap γίνεται προβολή των τιμών 

ενός δείκτη για της διάφορες αρχικές συνθήκες στη μορφή ενός  χρωματικού χάρτη 

,όπου ο χώρος 𝑥 − 𝑝𝑥 χρωματίζεται ανάλογα με την τιμή του δείκτη στο σημείο 

συγκεκριμένων αρχικών συνθηκών. Όπως φαίνεται και στη τομή Poincare του πιο 

πάνω διαγράμματος  αναμένουμε από τις μεθοδολογίες φασματικής ανάλυσης να 

διακρίνουν την  παρουσία 2 βασικών περιοχών  χαοτικής συμπεριφοράς. Μέσω της 

σύγκρισης των αποτελεσμάτων είναι δυνατή η καλύτερη μελέτη της συμπεριφοράς 

και της διακριτικής εικανότητας των δεικτών. 
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Spectral Number 

 

 

Διάγραμμα 29: Χρωματκός χάρτης τιμών δείκτη Αριθμού Φασματικών κορυφών.  

 

Όπως φαίνεται και στο υπόμνημα του διαγράμματος ο χρωματισμός έγινε  από το 

κόκκινο που αντιστοιχεί στην ελάχιστη τιμή του δείκτη Ν=0 μέχρι το μπλε που 

αντιστοιχεί  σε Ν=80. Αν η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την 

μέγιστη ή την ελάχιστη τιμή  τότε χρωματίζετε ανάλογα με την αντίστοιχη ακρότατη 

τιμή. Η περιοχή εκτός της καμπύλης ελάχιστης ενέργειας χρωματίζεται αυθαίρετα 

κόκκινη  

Παρατηρούμε πως  αν και σε γενικές γραμμές ο δείκτης διακρίνει την συμπεριφορά 

του συστήματος  δεν υπάρχει σαφές διαχωριστικό όριο μεταξύ χαοτικής και 

κανονικής εξέλιξη. Παρουσιάζεται μια έντονη εξάρτηση του δείκτη από το σημείο 

του χώρου  𝑥 − 𝑝𝑥 με αποτέλεσμα τιμές  𝛮 ≈40  να αντιστοιχούν σε χαοτική 

συμπεριφορά  στην ανώτερη περιοχή και σε κανονική για χαμηλότερες τιμές του 

άξονα y(𝑝𝑥).    
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Χαμηλών συχνοτήτων 

 

 

Διάγραμμα 30: Χρωματκός χάρτης τιμών δείκτη Χαμηλών Συχνοτήτων 

 

Ο  χρωματισμός  έγινε  από LB=-10(κόκκινο) μέχρι W=-6 (μπλέ)  . 

Παρατηρούμε πως ο δείκτης διακρίνει την πάνω χαοτική περιοχή με τιμές  που 

κινούνται από LB>-6 στον κεντρικό χώρο μέχρι LB=-7 για τις εξώτερες ζώνες. Στην 

κάτω  χαοτική περιοχή ο δείκτης διακρίνει μεν τη χαοτική συμπεριφορά  αλλά 

παίρνει ηπιότερες από πριν  τιμές περίπου LB=-8. Πέραν όμως της αναμενόμενης 

από τις τομές Poincare κάτω χαοτικής περιοχής εντοπίζονται δακτύλιοι γύρω από το 

0,0 με παρόμοιες τιμές. Οι δακτύλιοι αυτοί αντιστοιχούν σε αρχικές συνθήκες κοντά 

σε συντονισμούς που εμφανίζουν χαμηλές συχνότητες. Επίσης στο πιο πάνω 

διάγραμμα μπορούν να διακριθούν διάσπαρτα  κίτρινα και μπλέ σημεία τα οποία 

αποτελούν στις περισσότερες περιτώσεις σφάλματα.Πιθανή αιτία των ατελιών είναι 

ο ανεπαρκής χρόνος ολοκλήρωσης 
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Συμμετοχή ασθενών κορυφών 

 

 

Διάγραμμα 31: Χρωματκός χάρτης τιμών δείκτη Ασθενών Κορυφών 
 

 

Ο  χρωματισμός  έγινε  από W=0 % (κόκκινο ) μέχρι W=0.5% (μπλέ)  . 

 Παρατηρούμε πως ο δείκτης διακρίνει την συμπεριφορά του συστήματος  και 

υπάρχει αρκετά σαφές διαχωριστικό όριο μεταξύ χαοτικής και κανονικής εξέλιξης. 

Δεν παρουσιάζεται ουσιαστική εξάρτηση του δείκτη από το σημείο του χώρου  𝑥 −

𝑝𝑥  αν και παρατηρείται ένας μικρός πληθυσμός κίτρινων αμφιλεγόμενων σημείων 

τόσο στην πάνω περιοχή όσο και στην κάτω 
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Τυπική απόκλιση  

 

 

 

Διάγραμμα 32: Χρωματκός χάρτης τιμών δείκτη Τυπικής Απόκλισης 

 

Ο  χρωματισμός  έγινε  από SDiv=0  (κόκκινο )  μέχρι SDiv=0.03  (μπλε). Σε αυτή τη 

μέθοδο κόκκινο αντιστοιχεί σε χαοτική συμπεριφορά και μπλε σε κανονική .Nα 

σημειωθεί επίσης πως ο δείκτης αποτελεί την τυπική απόκλιση πολλαπλασιασμένη 

από ένα παράγοντα 𝛮 = 105 έτσι όστε να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο.   

Ο δείκτης διακρίνει την συμπεριφορά του συστήματος μεταξύ γειτονικών περιοχών   

δεν υπάρχει όμως σαφές διαχωριστικό όριο μεταξύ χαοτικής και κανονικής εξέλιξη. 

Παρουσιάζεται μια έντονη εξάρτηση του δείκτη από το χώρου  𝑥 − 𝑝𝑥 με μεγάλες 

διακυμάνσεις του χρωματισμού ανεξάρτητα της συμπεριφοράς των λύσεων.  
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Μεταβολή Μέσης Συχνότητας 

 

 

 

Διάγραμμα 33: Χρωματκός χάρτης τιμών δείκτη Μεταβολής Μέσης Συχνότητας 
 
 

Ο  χρωματισμός  έγινε  από C=0 (κόκκινο ) μέχρι C=0.5 (μπλέ) .Ο δείκτης C παίρνει 

τιμές που εκτίνονται μέχρι τις μερικές χιλιάδες , παρόλα αυτά  C=0.5 κρίθηκε 

επαρκές  για να χαρακτηριστεί μια τροχιά ως χαοτική.  

 Παρατηρούμε πως ο δείκτης διακρίνει την συμπεριφορά του συστήματος  και 

υπάρχει αρκετά σαφές διαχωριστικό όριο μεταξύ χαοτικής και κανονικής εξέλιξης. 

Το αποτέλεσμα μοιάζει αρκετά με τον δείκτη συμμετοχής ασθενών κορυφών. Δεν 

παρουσιάζεται ουσιαστική εξάρτηση του δείκτη από το σημείο του χώρου  𝑥 − 𝑝𝑥  

και το πλήθος των κίτρινων αμφιλεγόμενων σημείων είναι μειωμένο δίνοντας μια 

ικανοποιητικά καθαρή εικόνα 
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Κεφάλαιο 4 -Φασματική ανάλυση στο πρόβλημα των 3 

σωμάτων 

Εισαγωγή  

Το πρόβλημα των πολλών σωμάτων αναφέρεται στο προσδιορισμό των τροχιών Ν 

υλικών σημείων τα οποία θεωρούνται να  αλληλεπιδρούν μόνο μεταξύ τους με 

Νευτώνεια Βαρύτητα . Το πρόβλημα των 2 σωμάτων αποτελεί το απλούστερο 

πρόβλημα της ουράνιας μηχανικής  καθώς και την μοναδική επιλύσιμη περίπτωση 

του γενικότερου  προβλήματος  των  πολλών σωμάτων. Πολλές φορές 

πολυπλοκότερα συστήματα μπορούν να προσεγγιστούν με καλή ακρίβεια ως 

προβλήματα 2 σωμάτων. Για παράδειγμα  στις τροχιές των πλανητών στο ηλιακό 

σύστημα είναι δυνατό  να θεωρήσουμε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πλανητών 

αμελητέες και να το προσεγγίσουμε ως ένα πρόβλημα 2 σωμάτων  μεταξύ του 

Ήλιου και του εκάστοτε πλανήτη . 

Όπως  έχει αποδεχτεί από τον Poincare σε  αντίθεση με το προαναφερθέν 

πρόβλημα των 2 σωμάτων η περίπτωση των 3 σωμάτων πέραν κάποιων 

τετριμμένων περιπτώσεων είναι μη επιλύσιμη αναλυτικά. Συνεπώς μόνη δυνατή 

διέξοδος μελέτης και εύρεσης λύσεων είναι μέσω αριθμητικών μεθοδολογιών η 

αξία των οποίων όμως είναι σαφώς κατώτερη. Αν θεωρήσουμε πως η κίνηση των 

σωμάτων είναι περιορισμένη πάνω σε ένα επίπεδο τότε μπορούμε να επιλέξουμε 

ένα αδρανειακό σύστημα αναφοράς στο επίπεδο της κίνησης με κέντρο το κέντρο 

μάζας.  Με μια πρώτη ματιά προκύπτει ένα σύστημα 6 βαθμών ελευθερίας για το 

οποίο ισχύει η αρχή διατήρησης της ορμής, της στροφορμής και της Ενέργειας 

.Πρόκειται δηλαδή για ένα Χαμιλτονιανό σύστημα 6 βαθμών ελευθερίας με 4 

ολοκληρώματα της κίνησης. Άρα ένα μη ολοκληρώσιμο σύστημα το οποίο και 

παρουσιάζει εν γένει χαοτικές λύσεις.  

Οι διαφορικές εξισώσεις της κίνησης είναι 

𝑚1
𝑑2𝒓1

𝑑𝑡2
=−

𝝆21𝑚1𝑚2𝐺

𝜌21
3 −

𝝆31𝑚1𝑚3𝐺

𝜌31
3                      (4.1) − (4.3) 

𝑚2
𝑑2𝒓2

𝑑𝑡2
=

𝝆21𝑚1𝑚2𝐺

𝜌21
3 −

𝝆32𝑚3𝑚2𝐺

𝜌32
3  

𝑚3
𝑑2𝒓3

𝑑𝑡2
=

𝝆31𝑚1𝑚3𝐺

𝜌31
3 +

𝝆32𝑚3𝑚2𝐺

𝜌32
3  

όπου 

𝒓𝒊 =  (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)  Τα διάνυσματα θέσης των 3  σώμάτων  

𝝆𝒊𝒋 = 𝒓𝒊 − 𝒓𝒋Τα διανύσματα σχετικής θέσεως 𝛴𝜄 π 
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Τροχιακά  χαρακτηριστικά 

  

Μια από τις βασικότερες περιπτώσεις αστρονομικού προβλήματος των τριών 

σωμάτων είναι η  κίνηση 2 πλανητών γύρω από ένα πρωτεύον σώμα . Σε αυτή την 

περίπτωση όπως είναι προφανές οι μάζες m2,m3 των πλανητών είναι πολύ 

μικρότερες από την μάζα m1 του αστέρα. Οι τροχιές των πλανητών γύρω από το 

κέντρο μάζας στο  αδιατάρακτο σύστημα είναι όμοιες με την κίνηση σώματος  υπό  

την επίδραση ελκτικής δύναμης της μορφής  𝐹 = −
𝑘

𝑟2 .Οι τροχιές που προκύπτουν 

από την επίλυση των εξισώσεων κίνησης σώματος μάζας m υπό την επίδραση 

δύναμης 𝐹 = −
𝑘

𝑟2 είναι γενικά σε πολικές συντεταγμένες της μορφής. 

𝑟 =
𝑎|1 − 𝑒2|

1 + 𝑒𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃0)
                                                           (4.4) 

Όπου α ο μεγάλος ημιάξονας της τροχιάς και θ0  η αρχική γωνιακή θέση 

Με e συμβολίζεται η εκκεντρότητα της τροχιάς και  ισχύει η σχέση  

𝑒 = √1 +
𝛦𝐿2

𝑚𝑘2
                                                                      (4.5) 

Όπου L ,Ε  η στροφορμή και ενέργεια αντίστοιχα  

Η μορφή της τροχιάς καθορίζεται από την εκκεντρότητα ως 

1. e=0: κυκλική τροχιά 

2. 0<e<1: ελλειπτική τροχιά 

3. e=1 : παραβολική  τροχιά 

4. e>1:  υπερβολή 

 

Στην περίπτωση του προβλήμτος των 3 σωμάτων οι τροχιές  των 2 πλανητών 

παρουσιάζουν παρόμοια  με τα προαναφερθέντα  χαρακτηριστικά.  Λόγω όμως των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των σωμάτων τα τροχιακά χαρακτηριστικά δεν 

παραμένουν σταθερά αλλά μεταβάλονται αργά κατά την πάροδο του χρόνου.  

Συνεπώς για ένα πλανητικό σύστημα περιμένουμε ελλειπτικές τροχιές με αργά 

μεταβαλλόμενες εκκεντρότητες και μεγάλους ημιάξονες . Η τυχόν εμφάνιση 

εκκεντρότητας  e≈1 συνεπάγεται τη σύγκρουση με το αστέρι ή διαφυγή του 

πλανήτη από το σύστημα 
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Φασματική ανάλυση  

 

Στην συνέχεια προχωράμε στην ανάλυση των τροχιών που προκύπτουν από την 

επίλυση ενός προβλήματος 3 σωμάτων για ένα πλήθος αρχικών τιμών. 

Συγκεκριμένα μελετήθηκε το εξωηλιακό σύστημα HD82943 με μάζες των πλανητών 

m1=0.004018, m2=0.004035 και μάζα του αστέρα m0=0.9919785 .Οι εκκεντρότητες 

των δύο πλανητών στην υπάρχουσα κατάσταση του συστήματος  είναι e1= 0.425 

και e2=0.203.Αν η λύση για συγκεκριμένες αρχικές συνθήκες παρουσιάζει  κανονική 

συμπεριφορά τότε το σύστημα είναι ευσταθές και θα διατηρηθεί στην πορεία του 

χρόνου. Αντίθετα αν παρουσιάζει χαοτική συμπεριφορά το σύστημα είναι ασταθές 

και πιθανότατα σε σχετικά μικρό χρόνο θα διαλυθεί χώρις όμως αυτό να είναι 

απαραίτητο. 

Ως  προς ανάλυση μέγεθος μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε παράμετρος του 

συστήματος. Στην πιο κάτω μελέτη χρησιμοποιήθηκε η εκκεντρότητα του ενός 

πλανήτη e1.. Οι αρχικές συνθήκες ορίζονται βάση των εκκεντροτήτων των 2 

πλανητών e1,e2. Ως κριτήριο ορθότητας των δεικτών χρησιμοποιήθηκε  ο δείκτης FLI  

οι δεδομένες τιμές του οποίου παρουσιάζονται στο χρωματικό  χάρτη που 

ακολουθεί. Τα σημεία που μελετήθηκαν σημειώνονται πάνω στο χάρτη. 

Διάγραμμα 27 :  Χρωματικός χάρτης δείκτη FLI όπου μπλε χάος και κόκκινο κανονικό   
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Προχωρώντας γίνεται εφαρμογή των μεθόδων που παρουσιάστηκαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο πλην της  τυπικής απόκλισης που θεωρήθηκε 

ανεπαρκής.Για την ολοκλήρωση  του συστήματος έγινε χρήση προυπάρχον κώδικα 

C++ βασισμένου στο συμπλεκτικό ολοκλήρωτη Yoshida. Για την υλοποίηση του DFT, 

τον υπολογισμό και την ανάλυση των φασμάτων έγινε υλοποίηση και χρήση των 

υπορουτίνων που παρουσιάζονται στο παράρτημα Β. Η δειγματοληψία για τον 

εφαρμογή του  FFT έγινε με 𝛮 = 219 όρους ΔΤ=1 (years) και  συνεπώς συνολικό 

χρόνο ολοκλήρωσης  500 000 χρόνια .  

Αρχικά έγινε μελέτη για τις  συνθήκες  που όντως επικρατούν στο σύστημα και 

ακολουθεί η εικόνα του φάσματος της τροχιάς . 

 

 

 

 

Διάγραμμα 28: Φάσμα Ισχύος  (0.425,0.203) 
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Οι τιμές των δεικτών παρουσιάζονται στον πίνακα 2  και όπως ήταν αναμενόμενο 

συμφωνούν σε μια κανονική συμπεριφορά 

 

e1 e2 SN LB C W FLI 

0.425 0.203 9 -10.1 0.0005 0.041 2.01 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα δεικτών για τις πραγματικές συνθήκες του συστήματος 

 Συνεχείζοντας γίνεται μελέτη της συμπεριφοοράς του συστήματος για 

διαφορετικές αρχικές τιμές των εκκεντροτήτων. Στον πιο κάτω πίνακα 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δεικτών ανάλογα με τις αρχικές συνθήκες. 

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αντίστοιχα φάσματα ισχύος 

 

 

α/α e1 e2 SN LB C W FLI 

1 0.16 0.88 7 -9.7 0.001 0.001 2.08 

2 0.02 0.06 17 -9.4 0.062 0.087 2.75 

3 0.68 0.52 7 -8.6 0.009 0.024 2.8 

4 0.04 0.48 7 -9.3 0.018 0.042 0.58 

5 0.16 0.12 18 -9.1 0.002 0.062 0.653 

6 0.02 0.00 16 -11.1 0.000 0.045 0.506 

7 0.68 0.38 8 -8.7 4.260 0.110 7.35 

8 0.42 0.26 47 -4.7 0.080 0.290 17.62 

9 0.6 0.44 24 -4.5 1.971 0.135 23.1 

10 0.1 0.1 117 -2.4 464.0 2.937 31 

11 0.24 0.12 37 -2.6 7.611 0.764 30 

12 0.16 0.10 205 -3.5471 25.89 1.191 30 

13 0.26 0.0 249 -3.15 28.92 1.035 30 

14 0.08 0.04 966 -2.4 20.91 3.570 30 

Πίνακας 3: Αποτελέσματα δεικτών όπου SN:spectral number ,LB:Χαμηλών             
συχνοτήτων,C:μεταβολή μέσης συχνότητας,W:συμμετοχή  ασθενών κορυφών 
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1.

 

Διάγραμμα 29: Φάσμα Ισχύος  (0.16,0.88) 

2. 

 

Διάγραμμα 30: Φάσμα Ισχύος  (0.02,0.06) 
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3. 

 

Διάγραμμα  31: Φάσμα Ισχύος  (0.68,0.52) 
 

4. 

 

Διάγραμμα  32: Φάσμα Ισχύος  (0.04,0.48) 

 

 



51 
 

5. 

 

Διάγραμμα 33: Φάσμα Ισχύος  (0.16,0.12) 

 

6. 

 

Διάγραμμα 34: Φάσμα Ισχύος  (0.02,0.00) 
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7. 

 

Διάγραμμα 35: Φάσμα Ισχύος  (0.68,0.38) 

 

8. 

 

Διάγραμμα 36: Φάσμα Ισχύος  (0.42,0.26) 
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9. 

 

Διάγραμμα 37: Φάσμα Ισχύος  (0.6,0.44) 
 

10. 

 

Διάγραμμα 38: Φάσμα Ισχύος  (0.1,0.1) 
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11.  

 

Διάγραμμα 39: Φάσμα Ισχύος  (0.24,0.12) 
 

12, 

 

Διάγραμμα 40: Φάσμα Ισχύος  (0.16,0.10) 
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13 

 
Διάγραμμα 41: Φάσμα Ισχύος  (0.26,0.00) 

 

14 

 

 

Διάγραμμα 42: Φάσμα Ισχύος  (0.08,0.04) 
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 Από τα αποτελέσματα των πιο πάνω εφαρμογών δίνεται μια εικόνα για την 

συμπεριφορά των δεικτών σε ένα πολυπλοκότερο σύστημα. Οι 4  δείκτες μπορούν 

και διακρίνουν όλες τις περιπτώσεις των παραδειγμάτων που ο FLI δίνει καθαρή  

εικόνα για την συμπεριφορά των τροχιών. Τα αποτελέσματα των δεικτών 

μεταβολής μέσης συχνότητας και χαμηλών συχνοτήτων  είναι πολύ καθαρά στις 

συγκεκριμένες περιπτώσεις  με αρκετά μεγάλο χάσμα  μεταξύ των τιμών χαοτικών 

και κανονικών παραδειγμάτων. Οι δείκτες φασματικών κορυφών και συμμετοχής 

ασθενών κορυφών  αν και διακρίνουν τη συμπεριφορά δίνουν τιμές σχετικά κοντά 

για τις 2 περιπτώσεις. 

Στις περιπτώσεις όπου ο  FLI δεν δίνει ξεκάθαρο αποτέλεσμα βλέπουμε πως οι 

δείκτες διαφωνούν μεταξύ τους. Συγκεκριμένα οι δείκτες φασματικών κορυφών και 

χαμηλών συχνοτήτων δείχνουν καθαρά μια συμπεριφορά  στην οποία αντιτίθεται η 

μεταβολή μέσης συχνότητας.Ο δείκτης συμμετοχής ασθενών κορυφών δείχνει να 

συμφωνεί με τους 2 πρώτους χωρίς όμως να δίνει καθαρό αποτέλεσμα. Προς 

περαιτέρω διερεύνηση των δύο αυτών περιπτώσεων γίνεται ξανά εφαρμογή αυτή 

τη φορά για μεγαλύτερο χρόνο ολοκλήρωσης Τ=1000 0000 years με τα 

αποτελέσματα να εμφανίζονται στο πίνακα που  ακολουθεί: 

 

  Τ=500 000 years T=1000 000 years  

e1 e2 SN LB C W SN LB C W FLI  

0.68 0.38 8 -8.7 4.26 0.110 7 -8.7 1,2 0.158 7.35 

0.42 0.26 47 -4.7 0.08 0.290 91 -4.1 13.
9 

0.337 17.62 

Πίνακας 4: Σύγκριση αποτελεσμάτων Τ=500000,Τ=100000 όπου SN:spectral number ,LB:Χαμηλών             
συχνοτήτων,C:μεταβολή μέσης συχνότητας,W:συμμετοχή  ασθενών κορυφών 
 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα βλέπουμε πως για την πρώτη από τις 2 

περιπτώσεις ακόμη και σε μέγαλύτερο χρόνο δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των 

μεθοδολογιών.Αντίθετα στην δεύτερη περίπτωση για μεγαλύτερο χρόνο 

παρατηρούμε συμφωνία των δεικτών σε χαοτική συμπεριφορά. 
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Στην συνέχεια με σκοπό τη διευρεύνιση της ταχύτητας των δεικτών γίνεται 

εφαρμογή των μεθοδολογιών με σαφώς μικρότερο χρόνο ολοκλήρωσης Τ=40 000. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και συγκρίνονται με τα προηγούμενα στον 

ακόλουθο πίνακα. Οι ενδιάμεσες περιπτώσεις όπου ο FLI δεν δίνει καθαρά 

αποτελέσματα έχουν παραληφθεί. 

   Τ=500 000 years T=40 000 years   

α/α Ε1 Ε2 SN LB C W SN LB C W FLI 

Κανονική εξέλιξη 

1 0.16 0.88 7 -9.7 0.001 0.001 9 -9.1 0.00 0.008 2.08 

2 0.02 0.06 17 -9.4 0.062 0.087 45 -3.0 0.00 0.082 2.75 

3 0.68 0.52 7 -8.6 0.009 0.024 8 -6.1 0.02 0.024 2.8 

4 0.04 0.48 7 -9.3 0.018 0.042 6 -9.1 0.18 0.042 0.58 

5 0.16 0.12 18 -9.1 0.002 0.062 16 -4.0 0.01 0.063 0.65
3 

6 0.02 0.00 16 -11.1 0.000 0.045 4 -10 0.00 0.021 0.50
6 

Χαοτική εξέλιξη  

9 0.6 0.44 24 -4.5 1.971 0.135 4 -5.3 0.09 0.038 23.1 

10 0.1 0.1 117 -2.4 464.0 2.937 137 -2.7 1.93 0.525 31 

11 0.24 0.12 37 -2.6 7.611 0.764 9 -3.2 0.39 0.054 30 

12 0.16 0.10 205 -3.5 25.89 1.191 21 -3.1 2.83 0.204 30 

13 0.26 0.0 249 -3.1 28.92 1.035 76 -2.6 24.9 0.249 30 

14 0.08 0.04 966 -2.4 20.91 3.570 115 -1.8 3.87 0.464 30 

Πίνακας 5: Σύγκριση αποτλεσμάτων για μικρό χρόνο ολοκλήρωσης όπου SN:spectral number 
,LB:Χαμηλών  συχνοτήτων,C:μεταβολή μέσης συχνότητας,W:συμμετοχή  ασθενών κορυφών 
 

Από τα αποτελέσμα βλέπουμε ότι αν και η συμπεριφορά των δεικτών είναι 

παρόμοια με πριν, πλέον παρουσιάζονται μερικά λάθη. Βλέπουμε το δείκτη 

χαμηλών συχνοτήτων να παρουσιάζει αδυναμία στην αναγνώριση κανονικής 

συμπεριφοράς, πράγμα λογικό αφού για μικρότερο χρόνο το φάσμα μετατοπίζεται 

προς τα αριστερά και παρουσιάζει χαμηλές συχνότες. Ο δείκτης φασματικών 

κορυφών παρουσιάζει λάθη τόσο στις χαοτικές τροχιές όσο και στις κανονικές. 

Ταυτόχρονα ο δείκτης συμμετοχής ασθενών κορυφών παρουσιάζει  λάθη στην 

περιοχή της χαοτικής εξέλιξης. Οι τυπικές τιμές του για τις δύο περιπτώσεις 

πλησιάζουν περισσότερο κάνοντας την διάκριση δυσκολότερη. Τέλος ο δείκτης 

μεταβολής μέσης συχνότητας φαίνεται να έχει καλύτερη απόδοση συγκριτικά από 

τους υπόλοιπους με σχετικά καλά αποτελέσματα. Εντούτοις όμως παρουσιάζει ένα 

λάθος και οι αντίθεσεις είναι πιο ήπιες από πριν. 
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Συμπεράσματα 
 

 Μετά από την εφαρμογή των μεθοδολογιών που περιγράφηκαν στο  κεφάλαιο 3 

καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 

Ο αριθμός φασματικών κορυφών παρουσιάζει σε μεγάλο βαθμό εξάρτηση από τις 

αρχικές συνθήκες. Αυτό φαίνεται καθαρά απο το χρωματικό χάρτη της εφαρμογής 

του στο Χαμιλτονιανό σύστημα δύο βαθμών ελευθερίας. Είναι επίσης εμφανές και 

στην εφαρμογή στο πρόβλημα των τριών σωμάτων όπου στη περιοχή  κοντά στην 

αρχή των αξόνων παρουσιάζει αυξημένες τιμές. 

  Ο δείκτης χαμηλών συχνοτήτων δίνει σαφή και σωστά αποτελέσματα στην 

εφαρμογή του στο πρόβλημα των σωμάτων, τουλάχιστον για τις αρχικές συνθήκες 

που μελετήθηκαν. Στην εφαρμογή του όμως στο σύστημα 2 βαθμών ελευθερίας 

παρουσίασε και σφάλματα μια εξάρτηση απο την περιοχή  του χώρου φάσεων. Τα 

σφάλματα οφείλονται στην ύπαρξη χαμηλών συχνοτήτων σε κάποιες περιοχές 

κανονικών τροχιών και λογικά θα διορθώνονταν με αύξηση του χρόνου 

ολοκλήρωσης. 

Ο δείκτης συμμετοχής ασθενών κορυφών έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα 

ιδιαίτερα στο σύστημα 2 β.ε. Στα παραδείγματα εφαρμογής του στο πρόβλημα των 

3 σωμάτων αν και διέκρινε την συμπεριφορά οι τιμές για χαοτικές και κανονικές 

τροχιές ήταν αρκετά κοντά. 

 Η τυπική απόκλιση των κορυφών ισχύος του φάσματος όντως εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την συμπεριφορά της τροχιάς , παίρνοντας χαμηλότερες τιμές στις 

χαοτικές περιπτώσες. Παρουσιάζει όμως έντονη εξάρτηση από την περιοχή του 

χώρου των φάσεων και σημαντική διακύμανση του ορίου διάκρισης από περιοχή σε 

περιοχή. Συνεπώς δεν δίνει καλής ποιότητας αποτελέσματα και κρίνεται ανεπαρκής 

για μελέτη πολυπλοκότερων συστημάτων . 

 Η μέθοδος μεταβολής μέσης συχνότητας παρουσίασε πάρα πολύ καλό  

αποτέλεσμα κατά την εφαρμογή της στο  πρώτο χαμιλτονιανό σύστημα. Καθώς και 

αρκετά καλά αποτελέσματα στο πρόβλημα των τριών σωμάτων. Ενώ για μικρό 

χρόνο ολοκλήρωσης έδειξε να δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα ,παρουσιάζοντας 

όμως κάποια λάθη και λιγότερο ευδιάκριτο όριο.  

Τέλος στην περίπτωση που ο FLI δεν δίνει σαφές αποτέλεσμα ούτε οι μεθόδοι 

φασματικής ανάλυσης φαίνεται να δίνουν. Ο δείκτης συμμετοχής ασθενών 

κορυφών δίνει αποτελέσματα σε ουδέτερες τιμές αδυνατώντας να διακρίνει 

συμπεριφορά ενώ οι υπόλυποι δεν συμφωνούν μεταξύ τους. 
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Παράρτημα  

Α 

Στο Α  μέρος του παραρτήματος παρουσίαζεται ο κώδικας  που χρησιμοποιήθηκε 

για την ολοκλήρωση και την φασματική  ανάλυση  του  Χαμιλτονιανού συστήματος  

με Χαμιλτονιανή  𝛨 =
1

2
(𝑝𝑥

2 + 𝑝𝑦
2) + 0.25(𝑥 + 𝑦)2 + 0.25(𝑥 − 0.9𝑦)4 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <rfftw.h> 

#define Pi 3.1415926535897 

#include <spectrumV.h> 

 

double V(double x,double y) 
{ 

    return 0.25*(x+y)*(x+y)+0.25*(x-0.9*y)*(x-0.9*y)*(x-0.9*y)*(x-

0.9*y); 
} 

double Fx( double t ,double x , double y) 
{ 

  return -(x-0.9*y)*(x-0.9*y)*(x-0.9*y)-0.5*(x+y); 
} 

double Fy( double t ,double x , double y) 
{ 

  return 0.9*(x-0.9*y)*(x-0.9*y)*(x-0.9*y)-0.5*(x+y); 
} 

 

void rk4solve(double x ,double u,double y ,double uy,double h ,long 

int steps,long int collectstep, double *inx, double *iny,long int 

plotstep ) 
{ 

  long int i; 
  inx[0]=x; 
  iny[0]=y; 
  double t,k1,k2,k3,k4,l1,l2,l3,l4,n1,n2,n3,n4,m1,m2,m3,m4,h2=h*0.5; 
  for(i=1;i<=steps;i++) 
  {  t=h*i; 
     l1 = h*u; // RK4 
     k1 = h*Fx(t,x,y); //RK4 
     n1 = h*uy; // RK4 
     m1 = h*Fy(t,x,y); // 
     l2 = h*(u+k1*0.5); //RK4 
     k2 = h*Fx(t+h2,x+l1*0.5,y+n1*0.5); //RK4 
     n2 = h*(uy+m1*0.5); //RK4 
     m2 = h*Fy(t+h2,x+l1*0.5,y+n1*0.5); //RK4 
     l3 = h*(u+k2*0.5); //RK4 
     k3 = h*Fx(t+h2,x+l2*0.5,y+n2*0.5); // RK4 
     n3 = h*(uy+m2*0.5); //RK4 
     m3 = h*Fy(t+h2,x+l2*0.5,y+n2*0.5); // RK4 
     l4 = h*(u+k3); //RK4 
     k4 = h*Fx(t+h,x+l3,y+n3); //RK4 
     n4 = h*(uy+m3); //RK4 
     m4 = h*Fy(t+h,x+l3,y+n3); //RK4 
     u = u +   ( k1 + k2+k2+k3+k3+k4)*0.16666666666666667;//RK4 
     x = x +   ( l1 + l2+l2+l3+l3+l4)*0.16666666666666667;//RK4 
     uy = uy + ( m1 + m2+m2+m3+m3+m4)*0.16666666666666667;//RK4 
     y = y +   ( n1 + n2+n2+n3+n3+n4)*0.16666666666666667;//RK4 
     if(i%collectstep==0) { 
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        inx[i/collectstep]=x; 
        iny[i/collectstep]=y; 
     } 

  } 

} 

main() 
{ long int N=1024*256 

,i,steps=1024*1024*32,collectstep,plotstep,k,n,ii,nn,tt; 
  FILE *f[6]; 
  long int*  primes=new long int[N]; 
  fftw_real Pd[512]; 
  fftw_real* in = new double[N] ; 
  fftw_real* out = new double[N]; 
  fftw_real* xt = new double[N]; 
  fftw_real* yt = new double[N]; 
  fftw_real* power_spectrum = new double[N/2+1]; 
  fftw_real* P = new double[N/2+1]; 
  rfftw_plan p; 
  char buffer[100]; 
  long int  
  double tmax,x,y,t,u,uy,h,C,u0,avg[16],low[16],sdev,x0,hh; 
  tmax=128*1024; 
  h=tmax/(steps-1); 
  collectstep=steps/N; 
  plotstep=steps/512; 
  printf("Start \n Steps : %d\n\n dt : %0.12lf\n\n",steps,h); 
  spectrum_filesopen(f); 
  for(nn=1;nn<=160;nn++) 
  {  u0=-0.8+0.01*nn ; 
     printf("%d  \n",nn); 
     for(ii=1;ii<=160;ii++) 
     { x0=-0.80+0.01*ii; 
       x=x0;  y=0;  u=u0; 
       if (2*(0.25-0.25*(x+y)*(x+y)-0.25*(x-0.9*y)*(x-0.9*y)*(x-

0.9*y)*(x-0.9*y)-u*u/2)>0) 
       { uy=sqrt(2*(0.25-0.25*(x+y)*(x+y)-0.25*(x-0.9*y)*(x-

0.9*y)*(x-0.9*y)*(x-0.9*y)-u*u/2)); 
         xt[0]=x; yt[0]=0; 
         rk4solve(x,u,y,uy,h,steps,collectstep,xt,yt,plotstep); 
         p = rfftw_create_plan(N, FFTW_REAL_TO_COMPLEX, 

FFTW_ESTIMATE); 
         FFT(N,power_spectrum,xt,in,out); 
         spectrum_calc_export(f,int 

N,power_spectrum,xt,in,out,ii,nn,0.01); 
       } 

       else 
       { void spectrum_export(FILE **f,double -10,double -10,double 

10,int -10,int j1,int j2,double step) 
       } 

     } 

  } 

 spectrum_filesclose(f); 
 rfftw_destroy_plan(p); 
 close(); 
} 
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Β 

 

Στο Β μέρος του Παραρτήματος παρουσιάζεται η βιβλιοθήκη SpectrumV η οποία 

περιλαμβάνει τις υπορουτίνες που αναπτύχθηκαν για την εφαρμοφή των 

μεθοδολογιών φασματικής ανάλυσης. Γίνεται χρήση της βιβλιοθήκης rfftw [13] 

 

//SpectrumV  
//Voskou Andreas 2016 
 

#include <stdio.h> 
#include <math.h> 

#include <rfftw.h> 

#define Pi 3.1415926535897 

#include "spectrumV.h" 

 

double w(double n ,double N)//window function 
{  return 0.5*(1-cos(2*Pi*n/(N-1))) ; 
} 

 

void FFT(int N,double *power_spectrum,double *xt,double *in,double 

*out) 
{    rfftw_plan p; 
     int i,k; 
     double C,mesos=0; 
     p = rfftw_create_plan(N, FFTW_REAL_TO_COMPLEX, FFTW_ESTIMATE); 
     for(i=0;i<=N-1;i++){ 
       in[i]=xt[i]*w(i,N); 
     } 

     for(i=0;i<N;i++){ 
       mesos=in[i]+mesos; 
     } 

     mesos=(mesos)/N; 
     for(i=0;i<=N-1;i++){ 
       in[i]=in[i]-mesos; 
     } 

     rfftw_one(p, in, out); 
     power_spectrum[0] = out[0]*out[0];  /* DC component */ 
     for (k = 1; k < (N+1)/2; k++)  /* (k < N/2 rounded up) */ 
     power_spectrum[k] = out[k]*out[k] + out[N-k]*out[N-k]; 
     if (N % 2 == 0) /* N is even */ 
     power_spectrum[N/2] = out[N/2]*out[N/2];  /* Nyquist freq. */ 
     C=0; 
     for(i=2;i<=N/2;i++)//Normal 
     {  C=power_spectrum[i]+C;//Normal 
     } 
     for(i=2;i<=N/2;i++)//Normal 
     {  power_spectrum[i]=power_spectrum[i]/C;//Normal 
     } 
 

     rfftw_destroy_plan(p); 
} 

 

int primetest(long int a) 
{  int i,b=1; 
   for(i=2;i<=sqrt(a);i++){ 
     if (a%i==0) b=0; 
   } 
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   return b; 
} 

 

int Bfm(double *power_spectrum,int N) 
{  int Bfm,i,maxf=4; 
   for(i=2;i<N/2;i++){ 
      if(power_spectrum[i]>power_spectrum[maxf])maxf=i; 
   } 

   Bfm=0; 
   for(i=2;i<=N/2;i++){ 
     if(power_spectrum[i]>=0.01*power_spectrum[maxf])Bfm++; 
   } 

   return Bfm; 
} 

 

double weak(double *power_spectrum,int N) 
{   int i; 
    double mesos,endos; 
    mesos=2.0/N; 
    endos=0; 
    for(i=2;i<=N/2;i++){ 
      if( power_spectrum[i]<(mesos) ) 
      endos=endos+power_spectrum[i]*primetest(13); 
    } 

    return endos; 
} 

 

double Bc(int N,double *in,double *out,double *xt) 
{  int i,j; 
   double avg[2]; 
   fftw_real* power_spectrum = new double[N]; 
   for(i=0;i<=1;i++){ 
     avg[i]=0; 
     FFT(N/(2-i),power_spectrum,xt,in,out); 
     for(j=2;j<(N/(4-i*2));j++){ 
       avg[i]=avg[i]+power_spectrum[j]*j; 
     } 

   } 

   return fabs(2*avg[0]-avg[1]); 
 

} 

double lowband(double *power_spectrum,int N) 
{   double sum=0; 
    int i; 
    sum=0; 
    for(i=2;i<=256;i++){ 
      sum=power_spectrum[i]+sum; 
    } 

    return log10(sum); 
} 

 

void spectrum_values_calc(int N,double *power_spectrum,double 

*xt,double *in,double *out,double endos,double Bcv,double Blb,int 

Bferm) 
{   FFT(N,power_spectrum,xt,in,out); 
    Blb=lowband(power_spectrum,N); 
    endos=weak(power_spectrum,N); 
    Bferm=Bfm(power_spectrum,N); 
    Bcv=Bc(N,in,out,xt); 
} 

void spectrum_values_filesopen(FILE **f) 
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{ 

    f[0]=fopen("testmap_lowband_6_6_20161.dat","w"); 
    f[1]=fopen("testmap_C_6_6_20161.dat","w"); 
    f[2]=fopen("testmap_ferranzmello_6_6_20161.dat","w"); 
    f[3]=fopen("testmap_sdiv_6_6_20161.dat","w"); 
    f[4]=fopen("testmap_weak_6_6_20161.dat","w"); 
    f[5]=fopen("testmap_combine_6_6_20161.dat","w"); 
} 

 

 

 

void spectrum_values_export(FILE **f,double endos,double Bcv,double 

Blb,int Bferm,int j1,int j2,double step) 
{ 

    printf(" %0.2lf  %0.2lf  Endos:%0.4lf  FM:%d C:%0.4lf  

LB:%0.4lf\n",j1*step,j2*step,endos*100,Bferm,Bcv,Blb); 
 

    fprintf(f[0]," %0.2lf  %0.2lf  %0.4lf\n",step*j1,step*j2,Blb); 
    fprintf(f[4]," %0.2lf  %0.2lf  

%0.4lf\n",j1*step,j2*step,endos*100); 
    fprintf(f[1]," %0.2lf  %0.2lf  %0.4lf\n",j1*step,j2*step,Bcv); 
    fprintf(f[2]," %0.2lf  %0.2lf  %d\n",j1*step,j2*step,Bferm); 
} 

 

void spectrum_values_calc_export(FILE **f,int N,double 

*power_spectrum,double *xt,double *in,double *out,int j1,int 

j2,double step) 
{   

   double Blb,Bcv,endos; 
   int Bferm; 
   spectrum_calc(N,power_spectrum,xt,in,out,endos,Bcv,Blb,Bferm); 
   spectrum_export(f,endos,Bcv,Blb,Bferm,j1,j2,step); 
} 

 

void spectrum_filesclose(FILE **f) 
{ 

    f[0]=fclose("testmap_lowband_6_6_20161.dat","w"); 
    f[1]=fclose("testmap_C_6_6_20161.dat","w"); 
    f[2]=fclose("testmap_ferranzmello_6_6_20161.dat","w"); 
    f[3]=fclose("testmap_sdiv_6_6_20161.dat","w"); 
    f[4]=fclose("testmap_weak_6_6_20161.dat","w"); 
    f[5]=fclose("testmap_combine_6_6_20161.dat","w"); 
} 
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