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ΠΕΡ�ΙΛΗΨΗ

Τα χαοτικά δυναµικά συστήµατα αποτελούν πεδίο εντατικής έρευνας πολλών επιστηµονικών

γνωστικών περιοχών. Μόνο τις τελευταίες δεκαετίες κατέστη δυνατή η ενοποίηση των τεχνι-

κών, των ϑεωρητικών και πρακτικών µεθόδων (σε επίπεδο λήψης πειραµατικών δεδοµένων και

προγραµµατισµού), ώστε ϕαινοµενικά ασύνδετα µεταξύ τους πεδία να ϐρουν κοινούς τόπους

συνεννόησης και να γεννηθεί η Επιστήµη του Χάους.

Αντικείµενο της παρούσας ∆ιατριβής είναι η µελέτη ορισµένων κλάσεων δυναµικών συστη-

µάτων και η καταγραφή των χαρακτηριστικών τους, ακολουθώντας κατ᾿ αρχήν την τυποποιη-

µένη πορεία µελέτης τους, αλλά επισηµαίνοντας τα ιδιαίτερα (και µοναδικά) χαρακτηριστικά

τους, όπου αυτά εντοπίζονται. Παρουσιάζεται µια νέα µέθοδος χαρακτηρισµού της ποιοτικής

συµπεριφοράς συστηµάτων που µοντελοποιούνται ως απεικονίσεις (mappings) και µια νέα,

ευρύτερη κλάση τριδιάστατων δυναµικών συστηµάτων – µοντέλα συστηµάτων συνήθων διαφο-

ϱικών εξισώσεων, τα οποία ενσωµατώνουν κυβικές και ανώτερης τάξης µη-γραµµικότητες.

ABSTRACT

Chaotic dynamical systems comprise an actively developed research field, spanning quite a number

of different scientific disciplines. It is only in the last few decades that we perceive a unifica

tion of techniques, theoretical and experimental treatments (regarding data acquisition, numerical

computations and algorithms programming), resulting in sometimes spectacular amalgamations of

hitherto seemingly disjoint areas of research, effectively giving birth to what we call today Chaos

Theory.

The subject of this Dissertation is to provide insight into the study of certain classes of dy

namical systems, to state some of their characteristic properties, following, in principle, standard

methodology, focusing on the particular properties that those systems possess. We present a new

method of characterization of the qualitative behavior of systems modeled as discrete mappings,

and a new, broader class of threedimensional continuoustime dynamical systems, modeled as

systems of ordinary differential equations, incorporating cubic and higherorder nonlinearities.

4



Περιεχόµενα

1 ΧΑΟΤΙΚΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ : ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 9

1.1 Συστήµατα–Γενικές ΄Εννοιες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2 Χαρακτηρισµός Ενός ∆υναµικού Συστήµατος Ως Χαοτικού . . . . . . . . . . 11

1.3 Κλάσεις ∆υναµικών Συστηµάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.4 Συµβολή της Παρούσας ∆ιατριβής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ (MAPPINGS) ΩΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑ∆ΡΑΣΗΣ

(FEEDBACK MACHINES) 21

2.1 Μηχανές Ανάδρασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.2 Μια Μέθοδος Απο-χαοτικοποίησης Μονοδιάστατων Απεικονίσεων . . . . . . 24

2.3 Πρακτικές Χρήσεις των Ανάστροφων ∆ιαγραµµάτων ∆ιακλάδωσης . . . . . . 28

2.4 Μονοδιάστατες Απεικονίσεις µε Θόρυβο στην Είσοδο . . . . . . . . . . . . . 32

2.5 Επέκταση σε Πολυδιάστατες Απεικονίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 3-Σ∆Ε 39

3.1 Η Γενικευµένη Κανονική Μορφή Lorenz, GLCF: Μια Κλάση 3-Σ∆Ε Τετραγω-

νικών Πολυωνύµων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.1.1 Ιδιότητες της Γεννήτριας Lorenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3.1.1.1 Ανάλυση Ευστάθειας των Σηµείων Ισορροπίας . . . . . . . . . 43

3.1.2 Κατασκευή της ευσταθούς και της ασταθούς πολλαπλότητας των

σταθερών σηµείων της Γεννήτριας Lorenz . . . . . . . . . . . . . 46

3.1.3 Αποτελέσµατα προσοµοίωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.2 ΄Ενα Μεγιστοποιηµένης Χαοτικότητας ∆υναµικό Σύστηµα . . . . . . . . . . 50

3.2.1 Κατασκευή του Μοντέλου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.2.2 Εµβέλεια περιοχών των λύσεων του συστήµατος . . . . . . . . . . 56

3.2.2.1 Τετριµµένες / Εκφυλλισµένες Λύσεις . . . . . . . . . . . . . 56

3.2.2.2 Ανάλυση Ευστάθειας των Σηµείων Ισορροπίας . . . . . . . . . 56

5



3.2.2.3 Ανάλυση Εκθετών Lyapunov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.2.3 Ποιοτική Ανάλυση των Τροχιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.3 Επαύξηση της Γενικευµένης Κανονικής Μορφής Lorenz: G3G – Μια Κλάση

3-Σ∆Ε Κυβικών Πολυωνύµων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

3.3.1 Ιδιότητες και χαρακτηριστικά των συστηµάτων G3G και R3G . . 76

3.3.1.1 Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3.3.1.2 Σταθερά σηµεία και ελκυστές . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

3.3.2 Αποτελέσµατα προσοµοίωσης για τα συστήµατα R3G και G3G . . 80

3.3.3 Οµοκλινικές τροχιές στα συστήµατα R3G και G3G . . . . . . . . 87

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 89

4.1 Περί Απο-χαοτικοποίησης Απεικονίσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

4.2 Περί Γεωµετρίας των 3-Σ∆Ε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.2.1 Σύστηµα-Κ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.2.2 Εντάσεις Γεννητριών πέραν της κυβικής τάξης . . . . . . . . . . . 93

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 97

A ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1oυ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 97

Α΄.1 Κατασκευή χρονοσειράς για τη λογιστική απεικόνιση µε χαοτική τιµή της

παραµέτρου λ σε 32 και 64 bits ακρίβεια µηχανής . . . . . . . . . . . . . . 98

Α΄.2 Πορεία Μελέτης Ενός Χαοτικού Συστήµατος Σ∆Ε . . . . . . . . . . . . . . . 99

Α΄.3 Μετάβαση από Μ∆Ε σε Σ∆Ε : Παραγωγή του Μοντέλου Lorenz . . . . . . . . 101

Α΄.4 Μετάβαση από Σ∆Ε σε Απεικονίσεις : Τοµές Poincaré . . . . . . . . . . . . . 114
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εάν ισχυριστούµε ότι «σύνθετα συστήµατα παρουσιάζουν σύνθετες και δύσκολο να µε-

λετηθούν συµπεριφορές, οπότε καθίσταται δύσκολη και επίπονη δουλειά η πρόβλεψη της

µελλοντικής τους κατάστασης», δεν έχουµε διατυπώσει παρά έναν εύκολα κατανοητό εµπειρι-

κό κανόνα, ο οποίος ισχύει ϐεβαίως σε κάθε τοµέα επιστηµονικής έρευνας. Η δήλωση όµως

ότι «εντελώς απλά και στοιχειώδη συστήµατα µπορούν εξίσου να παρουσιάσουν συµπεριφο-

ϱές το ίδιο (ή και περισσότερο) απρόβλεπτες και περίπλοκες, µέχρι του σηµείου του να είναι

πρακτικά αδύνατη η µακροπρόθεσµη προβλεψιµότητα της απόκρισής τους», ϑα προκαλούσε

ειρωνικά µηδειάµατα στα πρόσωπα των ανθρώπων της επιστήµης και της έρευνας, τουλάχιστον

µέχρι κάποιες δεκαετίες πριν. ΄Οχι πλέον.

΄Ενα απλό µαθηµατικό εκκρεµµές, µια στοιχειώδης ηµιτονική µηχανή ανάδρασης ενός

ϐήµατος, ένα σύστηµα τριών συνήθων διαφορικών εξισώσεων µε έναν µόνο τετραγωνικό όρο

και όλους τους υπόλοιπους γραµµικούς, είναι µοντέλα ϕυσικών συστηµάτων και ανήκουν

σε κλάσεις µαθηµατικών συστηµάτων που είναι γνωστά και έχουν µελετηθεί εδώ και µερικές

εκατοντάδες χρόνια. Η γενικότερη κατηγορία τέτοιων συστηµάτων είναι τα αποκαλούµενα

«∆υναµικά Συστήµατα» (∆Σ). Περιγράφονται από µαθηµατικές εξισώσεις και µελετούµε τη

χρονική τους εξέλιξη.

Οι έννοιες–κλειδιά είναι η «γραµµικότητα» και η «µη–γραµµικότητα». Η αναπάντεχη και

«συγκλονιστική» διαπίστωση ότι υπάρχουν δοµές και συµπεριφορές στα µη–γραµµµικά δυ-

ναµικά συστήµατα, οι οποίες είναι πάντοτε οι ίδιες, εάν ιδωθούν υπό την κατάλληλη οπτική

γωνία, είναι αυτή που άλλαξε τις αντιλήψεις µας ως προς την επιστηµονική έρευνα, και επέ-

τρεψε τη γέννηση αυτού που κατέληξε στις µέρες µας να ονοµάζεται «Επιστήµη του Χάους».

Αντικείµενο της παρουσιαζόµενης έρευνας είναι η µελέτη ορισµένων κλάσεων δυναµικών

συστηµάτων. Στο Κεφ. 1 παραθέτουµε µια σειρά εισαγωγικών εννοιών και όρων και καθορί-

Ϲουµε το πλαίσιο µέσα στο οποίο ϑα κινηθούµε. Στο Κεφ. 2 παρουσιάζεται µια νέα µέθοδος

χαρακτηρισµού της ποιοτικής συµπεριφοράς δυναµικών συστηµάτων που µοντελοποιούνται

ως απεικονίσεις (mappings) και επικεντρώνουµε το ενδιαφέρον µας στην απο-χαοτικοποίηση

της απόκρισης συγκεκριµένων κλάσεων απεικονίσεων. Στο Κεφ. 3 εισάγουµε µια νέα, ευρύ-

τερη κλάση τριδιάστατων δυναµικών συστηµάτων – µοντέλα συστηµάτων συνήθων διαφορικών

εξισώσεων, τα οποία ενσωµατώνουν κυβικές και ανώτερης τάξης µη-γραµµικότητες. Το Κεφ. 4
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αποτελεί µια ανασκόπηση της έρευνας που διεξάγαµε· συζητάµε τα αποτελέσµατα τα οποία

προέκυψαν και παραθέτουµε κατευθύνσεις περαιτέρω έρευνας. Ακολουθούν δύο παραρτή-

µατα, όπου στο πρώτο αναφέρονται συµπληρωµατικές έννοιες για τα ϑέµατα που πραγµα-

τευόµαστε στο Κεφ. 1 και στο δεύτερο αναπτύσσεται συστηµατικά η µεθοδολογία επίλυσης

(ολοκλήρωσης) δυναµικών συστηµάτων συνεχούς χρόνου που µοντελοποιούνται ως συστήµα-

τα συνήθων διαφορικών εξισώσεων την οποία χρησιµοποιήσαµε για την εκτέλεση αριθµητικών

υπολογισµών. Η µέθοδος αυτή αποκαλείται «µέθοδος ολοκλήρωσης δυναµοσειρών Taylor

µεταβλητής τάξης και µεταβλητού ϐήµατος» (variableorder, variable stepsize Taylor power

series integrator). Κατά τη µελέτη των διαφόρων συστηµάτων επιχειρείται καταγραφή των χα-

ϱακτηριστικών τους, ακολουθώντας κατ᾿ αρχήν την τυποποιηµένη πορεία µελέτης τους, αλλά

επισηµαίνοντας τα ιδιαίτερα (και µοναδικά) χαρακτηριστικά τους, όπου αυτά εντοπίζονται.



ΚΕΦ�ΑΛΑΙΟ 1

ΧΑΟΤΙΚΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ :

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.1 Συστήµατα–Γενικές ΄Εννοιες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2 Χαρακτηρισµός Ενός ∆υναµικού Συστήµατος Ως Χαοτικού . . . . . . . . 11

1.3 Κλάσεις ∆υναµικών Συστηµάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.4 Συµβολή της Παρούσας ∆ιατριβής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.1 Συστηµατα–Γενικες Εννοιες

Η έννοια σύστηµα ως ένα σύνολο οντοτήτων οι οποίες σχετίζονται µεταξύ τους µε κάποιο

νόµο αλληλεπίδρασης ή εξάρτησης, είναι πρωτογενής έννοια σε κάθε επιστηµονικό πεδίο,

οπότε δε ϑα υπεισέλθουµε σε λεπτοµέρειες της ϑεώρησής της. Εναλλακτικά, στις ϑετικές

κυρίως επιστήµες, χρησιµοποιούνται οι όροι µοντέλο ή µαθηµατική περιγραφή.

Για λειτουργικούς λόγους, είναι ϐολική η ϑεώρηση του συστήµατος ως ενός «µαύρου κου-

τιού», στο οποίο εφαρµόζονται µια ή περισσότερες εξωτερικές επιδράσεις (είσοδοι), το σύστηµα

τις δέχεται, επιτελεί τη λειτουργία του και παράγει µια ή περισσότερες αποκρίσεις (έξοδοι).

Τα µεγέθη τα οποία αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και παράγουν τη λειτουργία του συστήµα-

τος ονοµάζονται µεταβλητές (system variables), ενώ στη δοµή του συστήµατος ενδέχεται να

9



10 §1.1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ–ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

υπεισέρχονται και διάφορες παράµετροι οι οποίες, λαµβάνοντας συγκεκριµένες τιµές, χαρα-

κτηρίζουν τη συµπεριφορά του. Εάν ένα σύστηµα αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον του, τότε

χαρακτηρίζεται ως ανοικτό.. Εάν όχι, τότε αποκαλείται κλειστό ή µονωµένο (isolated).

∆υναµικό σύστηµα (∆Σ) χαρακτηρίζεται ένα σύστηµα, όταν η (ανεξάρτητη) µεταβλητή, ως

προς την οποία µεταβάλλονται τα µεγέθη που το χαρακτηρίζουν, είναι ο χρόνος. Η έννοια

ενός δυναµικού συστήµατος εµπλέκει τρεις οντότητες : ένα είδος χώρου, το χρόνο και τον νόµο

εξέλιξης που καθορίζει τη συµπεριφορά του συστήµατος. Ο χώρος αυτός είναι ο λεγόµενος

χώρος των ϕάσεων (phase space) και ο νόµος της εξέλιξης αναπαριστάνεται ως µια γενική

συνάρτηση των µεταβλητών και των παραµέτρων του συστήµατος, η οποία συνδέει την πρότερη

µε την τωρινή και µελλοντική του συµπεριφορά.

Εάν η συµπεριφορά ενός ∆Σ είναι πλήρως προβλέψιµη και καθορίσιµη από τη µέχρι

τώρα συµπεριφορά του, τότε αυτό χαρακτηρίζεται ως αιτιοκρατικό (deterministic). Εάν

αυτή δεν µπορεί να προβλεφθεί µε ϐάση τα προηγούµενα, το σύστηµα είναι µη-αιτιοκρατικό.

Συστήµατα υποκείµενα σε τυχαίες εξωτερικές επιδράσεις, ονοµάζονται στοχαστικά .

Μια ϑεµελειώδης κατηγοριοποίηση των συστηµάτων τα διαχωρίζει σε συστήµατα διακρι-

τού χρόνου (discrete time systems) και συστήµατα συνεχούς χρόνου (continuous time

systems), ανάλογα µε τη ϕύση της χρονικής µεταβλητής, η οποία διέπει τη συµπεριφορά του

συστήµατος.

Εάν η έξοδος ενός συστήµατος εµφανίζεται ανάλογη της εισόδου του (ενδεχοµένως υπό

αλλαγή κλίµακας, πολλαπλασιασµένη δηλαδή µε κάποια σταθερά), τότε το σύστηµα χαρα-

κτηρίζεται ως γραµµικό (linear). Μια πολύ σηµαντική ιδιότητα, ικανή και αναγκαία για το

χαρακτηρισµό ενός συστήµατος ως γραµµικού, είναι η αρχή της επαλληλίας (superposition

principle) [72, 76]: εάν µια είσοδος I1 δίνει µια έξοδο O1 και µια άλλη, I2, δίνει την O2, τότε,

εάν το σύστηµα είναι γραµµικό, για το γραµµικό συνδυασµό εισόδου a1I1 +a2I2, ϑα λάβουµε

ως έξοδο την b1O1 + b2O2, όπου a1, a2, b1, b2 αριθµητικοί συντελεστές (παράγοντες κλίµακας).

Ιδιαίτερη υποκατηγορία των γραµµικών συστηµάτων είναι τα χρονικά αναλλοίωτα (Li

near Time Invariant, LTI) [76, 72], στα οποία µια χρονική µετατόπιση του σήµατος εισόδου

έχει ως αποτέλεσµα τη χρονική µετατόπιση του σήµατος εξόδου.

Εάν δεν ισχύει η αρχή της επαλληλίας, τότε το σύστηµα χαρακτηρίζεται ως µη-γραµµικό

(nonlinear). Αυτή είναι η πλέον γενική (και ενδιαφέρουσα από δυναµικής απόψεως) κλάση

συστηµάτων.
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1.2 Χαρακτηρισµος Ενος ∆υναµικου Συστηµατος Ως Χαοτικου

Η µη-γραµµικότητα είναι αναγκαία, όχι όµως και ικανή συνθήκη για να χαρακτηριστεί

ένα σύστηµα ως χαοτικό.1 Η επικρατούσα σήµερα άποψη, όσον αφορά το πότε ένα (δυναµικό)

σύστηµα µπορεί να παρουσιάσει χαοτική συµπεριφορά, απαιτεί τη συνύπαρξη τριών (κατ᾿

άλλους δύο) ιδιοτήτων [24, 39].

΄Ετσι λοιπόν :

Ως χαοτικό χαρακτηρίζεται ένα δυναµικό σύστηµα, όταν :

1. εµφανίζει ευαισθησία στην επιλογή των αρχικών συνθηκών,

2. ο νόµος εξέλιξης του συστήµατος προσδίδει την ιδιότητα της τοπολογικής µεταβατικό-

τητας (topological transitivity) στο χώρο των ϕάσεων του συστήµατος,

3. υπάρχουν (ασταθείς) περιοδικές τροχιές (σηµεία) στο χώρο ϕάσεων, οι οποίες τον

καλύπτουν πυκνά.

Στο σηµείο αυτό, είναι σκόπιµο να παραθέσουµε επιγραµµατικά µερικές επισηµάνσεις :

• Στην καθοµιλουµένη, η έννοια «χάος» δεν ταυτίζεται εννοιολογικά µε την έννοια µε την

οποία χρησιµοποιείται ο όρος στις ϑετικές επιστήµες. Σε αυτές, το χάος δεν υποδηλώνει

πλήρη άγνοια για τη µελλοντική συµπεριφορά του συστήµατος, ή ότι στερούµαστε κάθε

µέσου προβλεψιµότητας, ή ακόµη και καταγραφής των µεγεθών που µας ενδιαφέρουν.

Το αντίθετο µάλιστα, έχοντας στη διάθεσή µας το νόµο που διέπει τη χρονική εξέλιξη

του συστήµατος, εάν είχαµε προσδιορίσει µε άπειρη ακρίβεια τις αρχικές συνθήκες της

συγκεκριµένης τροχιάς, τότε ϑα µπορούσαµε επακριβώς να καταγράψουµε τη συµπε-

ϱιφορά του συστήµατος, από εδώ και στο εξής, «ολοκληρώνοντας» το νόµο εξέλιξης.

Οποιαδήποτε όµως, έστω και απειροελάχιστη µεταβολή αυτών των αρχικών συνθηκών,

1Είναι ευρέως διαδεδοµένη η άποψη ότι το χάος είναι απόρροια της µη-γραµµικότητας ενός συ-

στήµατος. Στην περίπτωση των δυναµικών συστηµάτων που µελετώνται περισσότερο, στις απεικονίσεις

δηλαδή και στα συστήµατα συνήθων διαφορικών εξισώσεων (ϐλ. επόµενη Ενότητα), αυτό είναι αληθές,

λόγω του ότι τα συστήµατα αυτά αντιστοιχούν σε χώρους ϕάσεων πεπερασµένης διάστασης. ΄Οταν όµως

έχουµε να κάνουµε µε χώρους ϕάσεων άπειρης διάστασης, όπως π.χ. στην περίπτωση των µερικών

διαφορικών εξισώσεων, ακόµη και γραµµικές PDEs µπορούν να παρουσιάσουν χαοτική συµπεριφορά

[59, 16].
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κάτι που αναγκαστικά υπεισέρχεται σε οποιαδήποτε διαδικασία µετρήσεων ή αριθµη-

τικών υπολογισµών, γρήγορα ϑα προσδώσει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά στην

εξέλιξη του συστήµατος, ϑα το αναγκάσει δηλαδή να διαγράψει µια τελείως διαφορετική

τροχιά στο χώρο των ϕάσεων (ο συλλογισµός αυτός ϐρίσκεται στη ϐάση του περίφηµου

‘‘butterfly effect’’2). Με αυτή την έννοια τα χαοτικά δυναµικά συστήµατα, αν και διέ-

πονται από πλήρως αιτιοκρατικούς νόµους, ϑεωρούνται µη-προβλέψιµα [43]. Μιλάµε

λοιπόν για αιτιοκρατικό χάος.

• Επιλέγοντας να µην αναφέρουµε µια αυστηρή, µαθηµατική σειρά ορισµών, η έννοια της

τοπολογικής µεταβατικότητας [24, 88] σηµαίνει πρακτικά ότι από οποιαδήποτε γειτονιά

του χώρου των ϕάσεων µπορούµε να µεταβούµε σε οποιαδήποτε άλλη, ότι υπάρχει δη-

λαδή πάντοτε κάποια τροχιά που µπορεί να ακολουθήσει το σύστηµα, η οποία να ενώνει

τις δύο αυτές γειτονιές.

• ΄Εχει διατυπωθεί ο ισχυρισµός ότι µόνο δύο από τις παραπάνω ιδιότητες είναι ικανές

και αναγκαίες για την εµφάνιση χαοτικών ϕαινοµένων, συγκεκριµένα οι (1.) και (2.)

[31, σελ. 36]· η (3.) µπορεί να εξαχθεί από τις πρώτες δύο.

• Οι περιοδικές τροχιές είναι το κλειδί για την κατανόηση των ιδιοτήτων και την κατη-

γοριοποίηση των χαοτικών δυναµικών συστηµάτων. Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει ο

πρωτοπόρος της ϑεωρίας του χάους H. Poincaré [31, σελ. vii], «... οι ασταθείς περιοδικές

τροχιές είναι αυτές που µας δίνουν λύσεις τόσο πολύτιµες, ώστε αυτές να αποτελούν τη

µόνη είσοδο σε ένα µέρος, το οποίο µέχρι τώρα διατηρεί τη ϕήµη του απροσπέλαστου».

• Για πρακτικούς σκοπούς, µπορούµε να ϑεωρήσουµε ότι ένα σύστηµα είναι ικανό να

επιδείξει χαοτική συµπεριφορά, εάν µπορεί να µοντελοποιηθεί ως ταυτόχρονα ϕραγµένο

και ασταθές. Φραγµένο µε την έννοια ότι η έξοδός του δεν απειρίζεται (π.χ. BIBOstable)

και ασταθές µε την έννοια ότι οποιαδήποτε δύο γειτονικά σηµεία του χώρου των ϕάσεων,

εάν ϑεωρηθούν ως αρχικές συνθήκες και µε ϐάση αυτά ολοκληρώσουµε την εξέλιξη του

συστήµατος, τότε οι δύο τροχιές ϑα εµφανίζουν (εκθετική) τοπική απόκλιση.

2Στο ΄Αρθρο του E. Lorenz [53] υπάρχει το σχόλιο : ‘‘One meteorologist remarked that if the theory

were correct, one flap of a seagull’s wings could change the course of weather forever’’. Αργότερα, ο

Lorenz, σε διάφορες οµιλίες και διαλέξεις, χρησιµοποίησε τον ποιητικότερο όρο «πεταλούδα», αντί του

«γλάρου». Τεκµηριωµένες αναφορές και προβληµατισµοί περί του ϕαινοµένου έχουν την απαρχή τους

στις µελέτες του H. Poincaré, ήδη από το 1890.
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Στα επόµενα, όταν αναφέρεται ο όρος «∆υναµικό Σύστηµα», υπονοείται ο πληρέστερος χα-

ϱακτηρισµός «Κλασσικό3 Αιτιοκρατικό Μη-Γραµµικό (Χαοτικό) ∆υναµικό Σύστηµα». Επίσης,

στην περίπτωση συστηµάτων συνήθων διαφορικών εξισώσεων (Σ∆Ε, ϐλ. §1.3), αυτά ϑα υπο-

τίθενται αυτόνοµα (στα δεξιά µέλη των εξισώσεων δεν εµφανίζεται ϱητά ο χρόνος), εκτός εάν

αναφέρεται διαφορετικά. Η διάκριση αυτή, ϐέβαια, είναι ήσσονος σηµασίας, επειδή µπορού-

µε πάντοτε να καταστήσουµε ένα µη-αυτόνοµο δυναµικό σύστηµα αυτόνοµο, επαυξάνοντας το

πλήθος των καταστατικών του µεταβλητών κατά µία, την οποία ταυτίζουµε µε το χρόνο, οπότε

η χρονική της παράγωγος ϑα ισούται µε τη µονάδα.

1.3 Κλασεις ∆υναµικων Συστηµατων

Ανατρέχοντας στη ϐιβλιογραφία των δυναµικών συστηµάτων, εντοπίζουµε 4 κύριες κατη-

γορίες αυτών :

1. Απεικονίσεις (mappings): συστήµατα διακριτού χρόνου, στα οποία ο νόµος εξέλιξης

είναι µια απεικόνιση ενός (υποσυνόλου ενός) διαχωρίσιµου4 µετρικού5 χώρου S στον

εαυτό του, f : S → S. Η εξέλιξη του συστήµατος ορίζεται από την επανάληψη (iteration)

st+1 = f(st).

2. Συστήµατα Συνήθων ∆ιαφορικών Εξισώσεων (Σ∆Ε, Ordinary Differential Equations,

ODEs): συστήµατα συνεχούς χρόνου, στα οποία ο νόµος εξέλιξης αναπαριστάνεται από

ένα σύστηµα συνήθων διαφορικών εξισώσεων, της µορφής

3Μια άλλη ϑεµελειώδης κατηγοριοποίηση είναι η κατάταξη των συστηµάτων σε κλασσικά (τα οποία

υπακούουν στους νόµους της Κλασσικής Φυσικής) και κβαντικά (τα οποία αποτελούν αντικείµενο µελέ-

της της Κβαντοµηχανικής). Αναφέρουµε µόνο ότι το κβαντικό χάος είναι ένα διαφορετικό πεδίο µελέτης,

µε το οποίο δε ϑα ασχοληθούµε στα επόµενα και ότι συντελείται µεγάλη ερευνητική προσπάθεια για την

κατανόηση κβαντικών συστηµάτων, των οποίων τα κλασσικά ανάλογα παρουσιάζουν χαοτική συµπε-

ϱιφορά· ενδεικτικά, µια τέτοια πορεία έρευνας παρουσιάζει σήµερα τις µεγαλύτερες ελπίδες για την

απόδειξη—ή κατάρριψη—της Υπόθεσης Riemann [10, 9].
4διαχωρίσιµος αποκαλείται ένας τοπολογικός χώρος, εάν περιέχει ένα αριθµήσιµο πυκνό υποσύνολο,

εάν δηλαδή υπάρχει µια ακολουθία {xn}∞n=1 στοιχείων του χώρου τέτοια ώστε κάθε µη-κενό ανοικτό

υποσύνολο του χώρου αυτού να περιέχει τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία της ακολουθίας αυτής.
5µετρικός χώρος είναι ένα σύνολο εφοδιασµένο µε την έννοια της απόστασης µεταξύ των στοιχείων

του, εφοδιασµένο δηλαδή µε µια µετρική συνάρτηση.
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ẋ1 =
dx1

dt
= f1(t, x1, x2, . . . , xn; m)

ẋ2 =
dx2

dt
= f2(t, x1, x2, . . . , xn; m)

...
... (1.1)

ẋn =
dxn

dt
= fn(t, x1, x2, . . . , xn; m)

όπου n το πλήθος των µεταβλητών του συστήµατος (διάσταση του χώρου των ϕάσεων)

και m το διάνυσµα των τιµών των παραµέτρων του συστήµατος. Τα συστήµατα ∆Ε ονο-

µάζονται και ϱοές (flows) και υποτίθενται συνεχώς διαφορίσιµα επί της πολλαπλότητας

στην οποία ορίζονται.

3. Μερικές ∆ιαφορικές Εξισώσεις (Μ∆Ε, Partial Differential Equations, PDEs): Συστή-

µατα συνεχούς χρόνου, στα οποία ο νόµος εξέλιξης αναπαριστάνεται από µια διαφορική

εξίσωση που εµπλέκει τη συνάρτηση (ακριβέστερα τις οικογένειες συναρτήσεων) υπό

προσδιορισµό και τις µερικές της παραγώγους. Ο χώρος των ϕάσεων έχει εποµένως

άπειρη διάσταση. ΄Ενα απλό παράδειγµα µε το οποίο ϑα ασχοληθούµε σε επόµενη

Ενότητα είναι η Μ∆Ε NavierStokes, η οποία µοντελοποιεί πολυδιάστατες ϱοές ϱευστών

(ϑα πρέπει να συνοδεύεται και από τις κατάλληλες οριακές συνθήκες). Για παράδειγ-

µα, ένα ασυµπίεστο ϱευστό πυκνότητας ρ εντός ενός ϐαρυτικού πεδίου επιτάχυνσης −→g
περιγράφεται από τις σχέσεις :

ρ
∂−→u
∂t

+ ρ
(−→u · −→∇

)−→u = −−→∇p+ µ∇2−→u + −→g ∆ρ και
−→∇ · −→u = 0 .

όπου −→u είναι η ταχύτητα του ϱευστού, p η πίεσή του, µ το ιξώδες του και ∆ρ = ρ− ρ0

είναι η (τοπική) διαφορά πυκνότητας σε σχέση µε την πυκνότητα αναφοράς ρ0.

4. ∆ιαφορικές Εξισώσεις Καθυστέρησης (∆ΕΚ, DelayDifferential equations, DDEs):

Συστήµατα συνεχούς χρόνου, στα οποία ο νόµος εξέλιξης αναπαριστάνεται από µια

ολοκληρο-διαφορική εξίσωση και εµπεριέχει ολόκληρη την ιστορική πληροφορία (εξέ-

λιξη) της τροχιάς :

d
−→
X

dt
=

∫ t

0
K [−→

X(t′), t′
]

dt′

όπου K [−→
X(t), t

]

είναι ένας γνωστός (ολοκληρωτικός) πυρήνας6 (kernel). Τέτοιες εξισώ-

σεις χρησιµοποιούνται για µοντελοποίηση συστηµάτων που παρουσιάζουν «µακροχρόνια

µνήµη» (longterm memory). Ο χώρος των ϕάσεων είναι απείρων διαστάσεων.

6Ολοκληρωτικός µετασχηµατισµός µιας συνάρτησης f ονοµάζεται κάθε µετασχηµατισµός T της
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5. Στοχαστικά Συστήµατα (ΣΣ, Stochastic Systems, SS): Συστήµατα συνεχούς χρόνου,

τα οποία περιγράφονται µεν από εξισώσεις που οµοιάζουν µε τις Σ∆Ε, αλλά όµως υπάρ-

χουν και όροι τυχαιότητας και ϑορύβου, οι οποίοι επηρεάζουν καθοριστικά τη δυναµική

απόκριση του συστήµατος. Παράδειγµα αποτελεί η Εξίσωση Langevin

du = − u

T
dt +

σ

T 1/2
dW ,

όπου T είναι ο χρόνος αποσυσχέτισης (decorrelation time) για την τυχαία µεταβλητή u,

σ2 είναι η διακύµανση της u και dW είναι ένας όρος λευκού ϑορύβου, ο οποίος χαρα-

κτηρίζεται από τις σχέσεις 〈dW 〉 = 0 και 〈dW (t)dW (t′)〉 = 2dt δ(t − t′). Η απόκριση

ενός τέτοιου συστήµατος δίνει µια χρονοσειρά u(t) της οποίας η κατανοµή πλάτους εί-

ναι Γκαουσσιανή και η αυτοσυσχέτιση της u(t) παρουσιάζει εκθετική απόσβεση, δηλαδή

〈u(t)u(t+ τ)〉 ∝ e−τ/T .

6. Κυψελικά Αυτόµατα (Cellular Automata, CAs): συστήµατα διακριτού χρόνου και δια-

κριτού χώρου, εφοδιασµένα µε έναν αιτιοκρατικό κανόνα εξέλιξης (ίδιο για κάθε χωρικό

κελί), ο οποίος καθορίζει µια νέα κατάσταση ενός κελιού, µε ϐάση την προηγούµενη

κατάστασή του και τις καταστάσεις ενός (πεπερασµένου) πλήθους γειτονικών κελιών.

Τα συστήµατα της κλάσης αυτής χαρακτηρίζονται εποµένως από χωρική εκτατικότητα

(spatial distributivity) και τοπική συνδετικότητα (local connectivity).

Αντικείµενο της µελέτης µας ϑα αποτελέσουν συγκεκριµένες περιπτώσεις συστηµάτων που

ανήκουν στις δύο πρώτες κατηγορίες. Οι Μ∆Ε ανάγονται σε συστήµατα Σ∆Ε µέσω της δια-

δικασίας της χωρικής διακριτοποίησης [61, 30] (ϐλ. § Α΄.3), ενώ τα κυψελικά αυτόµατα

παρουσιάζουν και αυτά συµπεριφορά που αποκαλείται Χωροχρονικό Χάος (Spatiotemporal

Chaos) (ϐλ. § Α΄.6). Υπάρχουν, επίσης, ερευνητικές εργασίες που εντάσσουν στα χαοτικά

δυναµικά συστήµατα και άλλους τύπους συστηµάτων, τα οποία µοντελοποιούνται ως Συστή-

µορφής

Tf(u) =

∫ t2

t1

K(t, u)f(t) dt .

Η συνάρτηση δύο µεταβλητών K(t, u) ονοµάζεται ολοκληρωτικός πυρήνας του µετασχηµατισµού. Η f

µπορεί να ανακτηθεί µέσω του αντίστροφου µετασχηµατισµού

f(t) =

∫ u2

u1

K−1(u, t)(Tf(u)) du .

Παραδείγµατα γνωστά είναι ο µετασχηµατισµός Fourier , ο µετασχηµατισµός Laplace κλπ.
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µατα Επαναληπτικών Συναρτήσεων (Iterated Function Systems, IFS) [109, σελ. 596+],

Συναρτησιακές Εξισώσεις (Functional Equations, FAs) [5] κ.ά.

Στις απεικονίσεις η χρονική εξάρτηση εκφράζεται µε την επαύξηση της τιµής των δεικτών,

ενώ στα συστήµατα Σ∆Ε και στις Μ∆Ε ο χρόνος αναγράφεται ϱητά ως ανεξάρτητη µεταβλητή,

π.χ. στα σύµβολα της παραγώγισης.

Μεγάλη σηµασία έχει αποδοθεί από την ερευνητική κοινότητα στην αναγωγή συστηµάτων

Σ∆Ε σε απεικονίσεις. Κυρίαρχος παράγοντας για αυτό αποτελεί το γεγονός της αδυναµίας κα-

τασκευής αναλυτικών λύσεων µη-γραµµικών ∆Ε ανώτερης τάξης, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.

Μη έχοντας λύσεις σε κλειστή µορφή, αναγκαστικά καταφεύγουµε σε αριθµητικές ολοκληρώ-

σεις, εξ᾿ ού και η ανάγκη χρήσης υπολογιστών, η συνακόλουθη καταφυγή σε διακριτοποιήσεις

και προσεγγίσεις της συνεχούς χρονικής εξέλιξης µε διακριτά ολοκληρωτικά ϐήµατα. Βεβαίως,

η Μαθηµατική Ανάλυση δεν παροπλίζεται και δεν αφήνεται στην άκρη — το αντίθετο µάλιστα :

µας εφοδιάζει µε σηµαντικές τεχνικές αυστηρού ελέγχου των υπεισερχόµενων σφαλµάτων δια-

κριτοποίησης, αφ᾿ ενός, και αφ᾿ ετέρου, υπό συγκεκριµένες γενικές παραδοχές, αποδεικνύει

ότι οι προκύπτουσες διακριτές απεικονίσεις διατηρούν όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του

δυναµικού συστήµατος συνεχούς χρόνου, του οποίου αποτελούν προσεγγιστικές αναπαραστά-

σεις.

΄Ενας ιδιαίτερα απλός και εύκολα υλοποιήσιµος µηχανισµός παραγωγής διακριτών δεδο-

µένων είναι η δειγµατοληψία τιµών (sampling) των µεταβλητών του συστήµατος συνεχούς

χρόνου. Οι προκύπτουσες µε αυτόν τον τρόπο (ή και µε άλλες παρεµφερείς µεθόδους) χρο-

νοσειρές µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αρχικό στοιχείο µιας πλειάδας τεχνικών µελέτης

και πρόβλεψης της εξέλιξης της δυναµικής απόκρισης του συστήµατος.

Μια ϐασική µέθοδος ελάττωσης της πολυπλοκότητας ενός συστήµατος Σ∆Ε, σε συµφωνία

µε την παραπάνω µεθοδολογία, είναι η χρήση των λεγόµενων Τοµών Poincaré, εργαλείο το

οποίο παρέχει το επιπλέον πλεονέκτηµα της ελάττωσης της διάστασης του χώρου ϕάσεων του

συστήµατος, προκειµένου να καταστεί εποπτικότερη η µελέτη του. Θα χρησιµοποιήσουµε

την τεχνική αυτή στο Κεφάλαιο 3 κατά τη µελέτη συστηµάτων Σ∆Ε κυβικών πολυωνύµων (ϐλ.

και § Α΄.4)

Οι εισαγωγικές παρατηρήσεις τις οποίες παραθέσαµε στα προηγούµενα µπορούν να συ-

νοψιστούν στο σχεδιάγραµµα της επόµενης σελίδας, όπου έχουµε µια παραστατική απει-

κόνιση όλων των «διχοτοµιών», κατηγοριοποιήσεων και διαφοροποιήσεων που αναφέρθηκαν

παραπάνω.



Κεφάλαιο I. ΧΑΟΤΙΚΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 17SÔsthmaAnoiktìKleistì(Monwmèno) KbantikìKlassikì
DunamikìSÔsthma

{Montèlo MaÔrouKoutioÔ}
I →

⊗

→ OMetablhtèSust matoPar�metroiSust mato
H metablht  w pro thnopo�a metab�llontaita megèjh tou sust matoe�nai o qrìno t

AutìnomoMh-autìnomo SunthrhtikìApwlestikì1. Q¸ro F�sewn2. Qrìno3. Nìmo ExèlixhAitiokratikìStoqastikì GrammikìMh-Grammikì SuneqoÔ Qrìnou DiakritoÔ Qrìnou
Qaotikì1. Euaisjhs�a AS(topik  ekjetik  apìklish)2. Topologik  metabatikìthta3. Puknè PT entì tou QF

1. Fragmèno (bounded),p.q. BIBO-stable2. Astajè (topik  ekjetik apìklish twn troqi¸nkat� thn exèlixh sto QF)
Epomènw:Klassik�Aitiokratik�AutìnomaMh-Grammik�Apwlestik�Dunamik�Sust mataApeikon�sei(mappings)

S: metrikì diaqwr�simoq¸ro
f : S → S
s ∈ S : st+1 = f(st)

Sust mataSun jwn Diaforik¸nExis¸sewn,SDE (ODEs)

• Deigmatolhy�a
• Qronoseirè
• Tomè Poincaré

• First return maps

ẋ1 =
dx1

dt
= f1(t, x1, x2, . . . , xn; m)

ẋ2 =
dx2

dt
= f2(t, x1, x2, . . . , xn; m)... ...

ẋn =
dxn

dt
= fn(t, x1, x2, . . . , xn; m)

Sust mataMerik¸n Diaforik¸nExis¸sewn,MDE (PDEs)
• Anagwg  Montèlou
• Diakritopo�hsh
• Qwrismì Metablht¸n

Apeirodi�stato q¸ro f�sewn.P.q. asump�esto reustì puknìthta ρentì barutikoÔ ped�ou epit�qunsh −→g
ρ
∂−→u
∂t

+ρ
(−→

u · −→∇
)−→

u = −−→∇p+µ∇2−→u +−→
g ∆ρ ,

−→∇ · −→u = 0 .

• −→
u : taqÔthta tou reustoÔ

• p: p�esh
• µ: ix¸de
• ∆ρ = ρ−ρ0: (topik ) diafor� puknìthta

Sust mataDiaforik¸n Exis¸sewnKajustèrhsh,DEK (DDEs)Apeirodi�stato q¸ro f�sewn.O nìmo exèlixh anaparist�netai apì miaoloklhro-diaforik  ex�swsh kai emperièqei olì-klhrh thn istorik  plhrofor�a (exèlixh) thtroqi�:
d
−→
X

dt
=

∫ t

0

K [−→
X(t′), t′

]

dt′montelopo�hsh susthm�twn pou parousi�zoun{makroqrìnia mn mh} (long-term memory).

Kuyelik� Autìmata(Cellular Automata, CAs)Diakritì qrìno kai diakritì q¸-ro. Aitiokratikì kanìna exèlixh(�dio gia k�je qwrikì kel�), o opo�-o kajor�zei mia nèa kat�stash enìkelioÔ, me b�sh thn prohgoÔmenh ka-t�stas  tou kai ti katast�sei enì(peperasmènou) pl jou geitonik¸nkeli¸n.

Σχήµα 1.3.1 Κατηγοριοποίηση Συστηµάτων.



18 §1.4. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ

1.4 Συµβολη της Παρουσας ∆ιατριβης

Το ερευνητικό πεδίο των Χαοτικών ∆υναµικών Συστηµατων, ακόµη και υπό το πρίσµα της

γενικής κατηγοριοποίησης των προηγούµενων Ενοτήτων, είναι εξαιρετικά εκτεταµένο. Για να

λάβουµε συγκεκριµένα, σαφή, ποσοτικοποιηµένα και εκ του ασφαλούς επαναλήψιµα πορί-

σµατα µιας ερευνητικής διαδικασίας, ϑα πρέπει εξ᾿ ανάγκης να επικεντρώσουµε µια ερευνητι-

κή προσπάθεια µε χρονικό ορίζοντα της τάξης των µερικών ετών, όπως η παρούσα, σε κάποια

πολύ περιορισµένα ϑεµατολογικά πλαίσια, µε εντελώς καθορισµένους στόχους.

΄Ετσι λοιπόν στοχεύσαµε κατ᾿ αρχάς σε µια υποκατηγορία των ∆υναµικών Συστηµάτων Συ-

νεχούς Χρόνου, στα Συστήµατα Συνήθων ∆ιαφορικών Εξισώσεων (Σ∆Ε). Η γοητεία που εξασκεί

ο τοµέας αυτός, όχι µόνο δεν έχει χαθεί µε το πέρασµα του χρόνου, αλλά αντίθετα έχει αυ-

ξηθεί ! Τα πρώτα, αρχετυπικά παραδείγµατα του Χάους ξεκινούν από εδώ και στη µετέπειτα

εξέλιξη εδώ στρέφεται η επιστηµονική διανόηση προκειµένου να αντλήσει νέες ιδέες και να

διαµορφώσει νέες αντιλήψεις, ώστε να κατανοήσει έστω και λίγο καλύτερα τον πολύπλοκο

κόσµο που µας περιβάλλει. Τα προβλήµατα της Ουράνιας Μηχανικής είναι εδώ και εξακο-

λουθούν να προκαλούν ϑαυµασµό, µε τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν. Η µοντελοποίηση

συστηµάτων του ϕυσικού κόσµου ως Σ∆Ε παρέχει µια πολύ καλή ισορροπία µεταξύ «αυτού

που ϑέλουµε να µελετήσουµε» και «αυτού που γνωρίζουµε πώς να µελετήσουµε».

Οι περιοδικές και (κυρίως) οι απεριοδικές / χαοτικές συµπεριφορές των τριδιάστατων Σ∆Ε

(3-Σ∆Ε) είναι ένα εντατικά αναπτυσσόµενο ερευνητικό πεδίο, στο οποίο επιστρατεύεται το

σύνολο σχεδόν των διαθέσιµων αναλυτικών και αριθµητικών τεχνικών και µεθοδολογιών που

διαθέτουµε σήµερα.

Ανατρέχοντας στη ϐιβλιογραφία, καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι η πλειονότητα σχεδόν

των µελετηθέντων 3-Σ∆Ε ενέπλεκε κυρίως τετραγωνικούς µη-γραµµικούς όρους στα δεξιά

µέλη των εξισώσεων που µοντελοποιούσαν ένα συγκεκριµένο σύστηµα. Σπάνιες εξαιρέσεις

αφορούσαν συστήµατα που περιείχαν ανώτερης (π.χ. κυβικής) τάξης µη-γραµµικότητες.

Η ερευνητική µας αναζήτηση, στοχεύοντας στο να διευρύνει το πεδίο εφαρµογής των µοντέ-

λων 3-Σ∆Ε, οδήγησε στον εντοπισµό συστηµάτων στα οποία οι ανώτερης τάξης πολυωνυµικές

µη-γραµµικότητες δεν αποτελούσαν ανεπιθύµητους «όρους διαταραχών», αλλά, αντίθετα, ου-

σιώδη συστατικά της δοµής του συστήµατος υπό µελέτη. Κατασκευάσαµε συστήµατα όπου

καθεµιά των εξισώσεων εµπλέκει και τους αντίστοιχους όρους ανώτερης µη-γραµµικής τάξης.

΄Ετσι, υπάρχει η συνεισφορά του γραµµικού µέρους των εξισώσεων, η συνεισφορά των πρώτων
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µη-γραµµικών όρων—τετραγωνικών, αλλά και η συστηµατική συνεισφορά των επόµενης τάξης

µη-γραµµικών όρων—κυβικών κλπ. Αυτό εξασφαλίζει την ισότιµη, «συµµετρική» ϑεώρηση των

τριών κύριων µεταβλητών του τριδιάστατου συστήµατος, ενώ στους τύπους συστηµάτων που

προαναφέραµε, η µία από αυτές έπαιζε ιδιαίτερο ϱόλο, όντας εµφανιζόµενη µόνο αυτή σε

ανώτερης τάξης µη-γραµµικότητες.

Η ϑεώρηση αυτή απέδωσε αρκετούς τύπους συστηµάτων, οι οποίοι, αν και δεν είχαν µε-

λετηθεί αναλυτικά µέχρι τώρα, προσφέρονται εντούτοις για «τυποποιηµένη» µελέτη και εξέτα-

ση των επιµέρους ιδιαίτερων (και σε αρκετές περιπτώσεις µοναδικών) χαρακτηριστικών τους,

εφαρµόζοντας την ισχύουσα µεθοδολογία κατηγοριοποίησης δυναµικών συστηµάτων.

Τα συστήµατα αυτά αποδεικνύονται διαφορετικής ϕύσεως από τα έως τώρα µελετηθέντα,

τουλάχιστον σε κάποια ιδιαίτερα σηµεία τους. Αυτό είναι µάλλον αναµενόµενο, εφόσον σε αυτά

ενσωµατώνονται δυναµικές αποκρίσεις που διέπονται από περισσότερους (µη-γραµµικούς)

όρους και ενυπάρχουσες συµµετρίες στις εξισώσεις τους. Η συστηµατική µελέτη µερικών

τέτοιων τύπων 3-Σ∆Ε αποκαλύπτει ενδιαφέροντα στοιχεία—γενικεύσεις και εξειδικεύσεις—τα

οποία συµβάλλουν σε µια πληρέστερη κατανόηση της κατηγορίας των ∆υναµικών Συστηµάτων

Συνεχούς Χρόνου που µοντελοποιούνται ως Σ∆Ε.

Λόγω τις ισχυρής παρουσίας µη-γραµµικών όρων, είναι αναµενόµενη και κοινώς αποδεκτή

η απουσία αναλυτικών / κλειστής µορφής λύσεων στα προβλήµατα του τύπου αυτού. Συνεπώς,

η µελέτη τους, κατά ένα πολύ µεγάλο µέρος, ϐασίζεται στην αριθµητική τους ολοκλήρωση.

Η αριθµητική ολοκλήρωση δυναµικών συστηµάτων συνεχούς χρόνου γενικά και συνήθων

διαφορικών εξισώσεων ειδικότερα, εισάγει αναπόφευκτα διακριτοποίηση στο πεδίο του χρό-

νου. Ο συνεχής χρόνος, µόνο µε διακριτά ϐήµατα είναι δυνατόν να αναπαρασταθεί, σε µια

ψηφιακή αναπαράσταση αριθµών κινητής υποδιαστολής. Με τη µέθοδο ολοκλήρωσης µέσω

δυναµοσειρών αναπτύγµατος Taylor, έχουµε στην ουσία αναγάγει τη διαδικασία της ολοκλή-

ϱωσης σε πρόβληµα επίλυσης αναδροµικών σχέσεων µεταξύ τιµών των εµπλεκοµένων µεγεθών.

Η διακριτοποίηση αυτή είναι ένας σηµαντικός συνδετικός κρίκος των Σ∆Ε µε την άλλη µεγά-

λη κατηγορία ∆υναµικών Συστηµάτων, αυτά του ∆ιακριτού Χρόνου, αντιπροσωπευτικότερη

κατηγορία των οποίων αποτελούν οι απεικονίσεις (mappings). Η ϱοή που ορίζει π.χ. µια

Σ∆Ε στον αντίστοιχο χώρο ϕάσεων του συστήµατος, προσοµοιώνεται µε διακριτό τρόπο µε την

αναπαράστασή της σε έναν ψηφιακό Η/Υ.

Η κατηγορία των απεικονίσεων είναι η δεύτερη µεγάλη και εντατικά αναπτυσσόµενη περιο-

χή έρευνας στο πεδίο των ∆υναµικών Συστηµάτων. Μετά από µια ενδελεχή µελέτη των ϐασικών
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εννοιών, µεθοδολογιών και εργαλείων, των σχετικών µε τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών

των απεικονίσεων, επιλέξαµε ως στόχο της έρευνάς µας το ϑέµα της σύνθεσης (composition)

δύο ή περισσότερων απεικονίσεων και τη µελέτη της απόκρισής τους, όταν η καθεµιά εµ-

ϕανίζει από µόνη της χαοτικά χαρακτηριστικά. Η έρευνα αυτή οδήγησε σε µια νέα µέθοδο

από-χαοτικοποίησης της σύνθετης απεικόνισης.

Η όλη ερευνητική προσπάθεια καταγράφηκε σε Κεφάλαια και η διάρθρωση της ∆ιατριβής

ακολουθεί την εξής πορεία :

Στο 1o Κεφάλαιο παρουσιάζεται µια αναγκαία εισαγωγική επισκόπηση, ατελής κατά τεκµή-

ϱιο χώρου ανάπτυξης και παράθεσης, όπου καταγράφουµε µερικές ϐασικές έννοιες, οι οποίες

ϑα χρησιµοποιηθούν στα επόµενα µέρη της έρευνας. Συνεπικουρείται από το Παράρτηµα Α΄,

στο οποίο ϐρίσκονται λεπτοµέρειες που δεν κρίθηκαν σκόπιµο να ενταχθούν στο κυρίως σώµα

του εισαγωγικού αυτού Κεφαλαίου, όπως επίσης και µερικά ϑέµατα αναφοράς για περαιτέρω

έρευνα στις γενικές έννοιες για τις οποίες γίνεται σποραδικά µνεία σε επόµενα Κεφάλαια της

∆ιατριβής.

Ως 20 Κεφάλαιο, κρίθηκε σκόπιµη η πρόταξη της ανάπτυξης των αποτελεσµάτων στα οποία

καταλήξαµε, όσον αφορά τις διακριτές απεικονίσεις, τόσο για λόγους απλούστερης παράθεσης

εννοιών, όσο και για το ότι µερικά από τα συµπεράσµατα, αλλά κυρίως µερικές από τις µελ-

λοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις που προτείνουµε, αποτελούν ένα καλό ϐοήθηµα µελέτης

της κατηγορίας ∆υναµικών Συστηµάτων Συνεχούς Χρόνου – Σ∆Ε.

Στο 30 Κεφάλαιο µελετούµε την κατηγορία των τριδιάστατων δυναµικών συστηµάτων συ-

νεχούς χρόνου που µοντελοποιούνται ως 3-Σ∆Ε. Αρχίζουµε µε µια συστηµατική ταξινόµηση

των 3-Σ∆Ε που περιέχουν τετραγωνικές µη-γραµµικότητες και µόνο, ξεχωρίζουµε µια ιδιαί-

τερη και αντιπροσωπευτική κατηγορία αυτών και προτείνουµε µια συστηµατική µεθοδολογία

επαύξησης των όρων που περιέχονται στο σύστηµα, σε µη-γραµµικούς πολυωνυµικούς όρους

τρίτης και ανώτερων τάξεων. ∆ίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των

υπό εξέταση 3-Σ∆Ε, πεδίο που προσφέρεται για παραστατικές και λεπτοµερείς οπτικοποιή-

σεις, αλλά και για συγκεκριµένες εφαρµογές, όπως είναι π.χ. η πολυπαραµετρική ανάλυση

και η συνέχιση τροχιών σε αυτά.

Το 4o Κεφάλαιο περιέχει τα συµπεράσµατα της όλης ερευνητικής πορείας που ακολου-

ϑήσαµε και παρατίθενται εκεί επίσης ορισµένες κατευθύνσεις µελλοντικής έρευνας, τόσο στο

πεδίο των ∆υναµικών Συστηµάτων ∆ιακριτού Χρόνου, όσο και σε εκείνο των 3-Σ∆Ε.
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Αντικείµενο µελέτης του παρόντος Κεφαλαίου είναι οι απεικονίσεις (mappings), η πλέον

γενική κλάση δυναµικών συστηµάτων διακριτού χρόνου. Θα ασχοληθούµε µε τη σύνθεση

απεικονίσεων (composition of mappings) και ϑα χρησιµοποιήσουµε τις έννοιες των διαγραµ-

µάτων διακλάδωσης, προκειµένου να περιγράψουµε µια νέα µέθοδο από-χαοτικοποίησης. Το

παρόν Κεφάλαιο αποτελεί µια αναλυτική παρουσίαση της έρευνας που διεξάγαµε για την

Αναφορά [49]1.

1Kotsialos, E. Satrazemi, M. and Roumeliotis, M., ‘‘On dechaotification of composite mappings’’

21
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2.1 Μηχανες Αναδρασης

Οι (διακριτές) απεικονίσεις παρέχουν ένα εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο όσον αφορά τη

διερεύνηση χαοτικών ϕαινοµένων. Είναι ευρέως γνωστό [43, 75, 84] ότι η επαναληπτική δια-

δικασία προσδιορισµού της τιµής εξόδου µπορεί να εφαρµοστεί αναδροµικά σε µια απεικόνιση

και, µε τη µεταβολή των τιµών των διαφόρων παραµέτρων που αποτελούν µέρος του κανόνα

της απεικόνισης, να παραχθούν συγκεκριµένα διαγράµµατα διακλάδωσης (bifurcation dia

grams). Η ποιοτική και ποσοτική εκτίµηση των διαγραµµάτων αυτών αποκαλύπτει πολλά

και ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της δοµής του δυναµικού συστήµατος που αντιστοιχεί στη

συγκεκριµένη απεικόνιση.

Ας ϑεωρήσουµε µια µονοδιάστατη απεικόνιση, από το R σε κάποιο υποσύνολο X του R,

xn 7→ xn+1 = f(xn), D(f) = R, R(f) = X ⊂ R , (2.1)

όπου D(·) το πεδίο ορισµού (domain) και R(·) το πεδίο τιµών (range) της απεικόνισης f ,

αντίστοιχα. Στα επόµενα, ϑα ασχοληθούµε αποκλειστικά µε απεικονίσεις των οποίων το πεδίο

ορισµού και το πεδίο τιµών είναι υποσύνολα του συνόλου των πραγµατικών αριθµών R.

Ακολουθώντας τη συλλογιστική που αναπτύσσεται στην Αναφορά [75, σελ. 31-54], η επα-

ναληπτική διαδικασία µπορεί να ϑεωρηθεί ως µια µηχανή ανάδρασης ενός ϐήµατος, η οποία,

όταν λάβει µια αρχική τιµή x0 ως είσοδο, ϑα δώσει µια τιµή x1 ως έξοδο. ΄Οταν η είσοδος ϑα

είναι η x1, τότε ϑα λάβουµε ως έξοδο τη x2. Αυτή η διαδικασία µπορεί να συνεχιστεί για όσους

«κύκλους µηχανής» επιθυµούµε. Μια σχηµατική αναπαράσταση της µηχανής αυτής έχουµε

στο Σχ. 2.1.1.

xn xn+1 = f(xn) xn+1

Σχήµα 2.1.1: Μηχανή ανάδρασης ενός ϐήµατος : υλοποίηση της υπολογιστικής διαδικασίας

xn 7→ f(xn) = xn+1.

Εάν έχουµε δύο απεικονίσεις f και g, τότε µπορούµε να ορίσουµε τη σύνθεσή τους

(composition) g O f ως

xn 7→ xn+1 = g(f(xn)) = (g O f)(xn) (2.2)
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κάτι το οποίο σε όρους µηχανών ανάδρασης είναι ισοδύναµο µε τη σειριακή σύνδεση της

µηχανής f µε τη µηχανή g, όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 2.1.2 (αριστερά), δεδοµένου ϕυσικά

ότι η έξοδος της διαδικασίας f(·) έχει νόηµα ως είσοδος στη διαδικασία g(·). Αυτό σηµαίνει

ότι το πεδίο ορισµού της g και το πεδίο τιµών της f , ως σύνολα, έχουν κάποια κοινά στοιχεία :

D(g) ∩R(f) 6= ∅.

Αυτή η διάταξη σύνδεσης µπορεί να επεκταθεί ώστε να συµπεριλάβει ένα αυθαίρετο πλήθος

σειριακών συνδέσεων µηχανών. Στο δεξιό διάγραµµα του Σχ 2.1.2 απεικονίζεται µια τριπλή

σύνδεση σε σειρά των απεικονίσεων f , g και h.

xn f(xn) xn+1 = g(f(xn)) xn+1 xn f(xn) g(f(xn)) xn+1 = h(g(f(xn))) xn+1

Σχήµα 2.1.2: Σειριακή σύνδεση των µηχανών f και g (αριστερά), και υλοποίηση της σύνθεσης

h O g O f (δεξιά).

Στα επόµενα, ϑα µας απασχολήσει ο συνδυασµός και η σύζευξη «καλώς συµπεριφερο-

µένων» απεικονίσεων, καθώς και των αντιστρόφων τους, προκειµένου να κατασκευάσουµε

διάφορες σύνθετες διαδικασίες. Συγκεκριµένα, ϑα εξετάσουµε τις εξόδους µιας γενικού τύπου

µηχανής, όσον αφορά την απόκρισή της σε διάφορα διακριτά σήµατα εισόδου (δηλαδή απει-

κονίσεις), δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση σε συνδυασµούς του τύπου g−1
r3

O gr2 , για διάφορες τιµές

των παραµέτρων r2, r3 που αυτές οι απεικονίσεις εµπεριέχουν. Θα κατασκευάσουµε και ϑα

µελετήσουµε τα αντίστοιχα διαγράµµατα διακλάδωσης.

Θα ξεκινήσουµε την έρευνα αναφερόµενοι αρχικά µόνο σε µονοπαραµετρικές απεικονί-

σεις, και σε επόµενη Ενότητα (§2.5) ϑα αναφερθούµε σε πολυ-παραµετρικές απεικονίσεις, οι

οποίες αντιστοιχούν σε ανώτερες της µιας διαστάσεις.

Ο χαρακτηρισµός µιας απεικόνισης ως «καλώς συµπεριφερόµενη» υπονοεί ότι η ϑεωρού-

µενη απεικόνιση είναι αρκούντως διαφορίσιµη, υπάρχουν δηλαδή όλες οι αναγκαίας τάξης

παράγωγοί της και επίσης ότι είναι (µονότιµα) αντιστρέψιµη, τουλάχιστον εντός καθορισµένων

ορίων τιµών των παραµέτρων της. Αυτά τα επιθυµητά χαρακτηριστικά µας εξασφαλίζουν ότι

οι µετασχηµατισµοί που ϑα χρησιµοποιήσουµε ϑα είναι καλώς ορισµένοι και απαλλαγµένοι

από ιδιάζοντα ή ανώµαλα σηµεία κάθε είδους.
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2.2 Μια Μεθοδος Απο-χαοτικοποιησης Μονοδιαστατων Απεικονισεων

Ας ϑεωρήσουµε τη γνωστή για τα χαοτικά της χαρακτηριστικά απεικόνιση [43, 52]

xn+1 = r1 cos(xn) = fr1(xn), r1 ∈ R. (2.3)

Το διάγραµµα διακλάδωσής της αναφορικά µε τις τιµές της παραµέτρου r1 απεικονίζεται

στο Σχ. 2.2.3, για 0 ≤ r1 ≤ 7. Τροφοδοτώντας την έξοδο της µηχανής αυτής, όταν λειτουργεί

Σχήµα 2.2.3 ∆ιάγραµµα διακλάδωσης της απεικόνισης xn+1 = r1 cos(xn), 0 ≤ r1 ≤ 7.

µε µια τιµή της παραµέτρου r1 η οποία παράγει χάος, π.χ. όταν r1 = 4.5, στη µηχανή

xn+1 = r2 sin(xn) = gr2(xn) , (2.4)

λαµβάνουµε ένα νέο – και στη γενική περίπτωση πιο περίπλοκο – διάγραµµα διακλάδωσης,

το οποίο απεικονίζεται στο Σχ. 2.2.4. Επιλέγοντας τώρα και για την r2 µια χαοτική τιµή

Σχήµα 2.2.4: ∆ιάγραµµα διακλάδωσης της σειριακής σύνδεσης της µηχανής xn+1 = r1 cos(xn) µε

την xn+1 = r2 sin(xn), r1 = 4.5, 0 ≤ r2 ≤ 7.

παραµέτρου, π.χ. r2 = 6.1, και τροφοδοτώντας την τελική έξοδο του σύνθετου συστήµατος στη
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µηχανή

g−1
r3

(xn) = xn+1 = arcsin(gr2(xn)/r3) , r2 ≤ r3 ≤ 10 , (2.5)

λαµβάνουµε τελικά ένα «αντίστροφο» διάγραµµα διακλάδωσης, ή αλλιώς διάγραµµα σταθε-

ϱοποίησης (stabilization diagram), το οποίο και απεικονίζεται στο Σχ. 2.2.5.

Σχήµα 2.2.5: ∆ιάγραµµα σταθεροποίησης της τριπλής σύνθεσης g−1
r3

O gr2
O fr1

(xn), r1 = 4.5, r2 =

6.1, r2 ≤ r3 ≤ 10.

Το τελευταίο αυτό διάγραµµα εµπεριέχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός οµαλά αναπτυγµέ-

νου, «κανονικού» διαγράµµατος διακλάδωσης και είναι, στην πραγµατικότητα, ένα αναλυτικό

διάγραµµα καταγραφής όλων των δυνατών ελκυστών του τελικού, σύνθετου συστήµατος. Η

χρησιµότητά του έγκειται στο γεγονός ότι αυτό µπορεί να τοποθετηθεί σε µια 1–προς–1 αντι-

στοιχία µε το αρχικό διάγραµµα διακλάδωσης, εφόσον µια απλή επισκόπησή τους επιβεβαιώ-

νει ότι οι κλίµακες των δύο διαγραµµάτων και τα παραµετρικά εύρη είναι προφανώς τα ίδια.

∆εν απαιτούνται διαδικασίες αντίστροφης ταυτοποίησης (reverse–matching), ούτε υπάρχει η

ανάγκη προσεκτικής αντιστοίχισης αρχικών συνθηκών και τιµών σε τελικά (και ίσως και όχι

µονοσήµαντα) πρότυπα εξόδου. Εποµένως, µετά την παρέλευση των παροδικών ϕαινοµένων

(transients), η σταθεροποιηµένη συµπεριφορά του σύνθετου συστήµατος µπορεί να καθορι-

στεί και να περιγραφεί µε αποδοτικό τρόπο, µε απλή επισκόπηση του τελικού διαγράµµατος

σταθεροποίησης.

Θα πρέπει να τονιστεί στο σηµείο αυτό ότι ο ισχυρισµός περί του ότι οι παράµετροι «ελέγ-

χου» επιλέγονται κατά τέτοια τιµή ώστε να αντιστοιχούν σε εµφάνιση χαοτικής απόκρισης της

όποιας ϑεωρούµενης απεικόνισης είναι εύκολα ελέγξιµος, π.χ. µέσω του υπολογισµού του

Εκθέτη Lyapunov, σε κάθε περίπτωση.

Το ενδιάµεσο διάγραµµα της παραπάνω διαδικασίας τριών σταδίων εµφανίζεται πιο περί-
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πλοκο από ότι το πρώτο στη σειρά, λόγω της ύπαρξης σε αυτό ϕαινοµένων συντονισµού και δια-

κροτηµάτων. Αυτό το χαρακτηριστικό εκδηλώνεται και στις επόµενες οµάδες διαγραµµάτων.

Αυτή η «σκλήρυνση» της απόκρισης του συστήµατος, η περαιτέρω δηλαδή χαοτικοποίησή του,

µπορεί παρ᾿ όλα αυτά να αντιστραφεί, εάν εφαρµόσουµε σε αυτό το δεύτερο στάδιο σύνθεσης

την αντίστροφη διαδικασία της δεύτερης ϕάσης. Το σύνθετο τελικό σύστηµα ανταποκρίνεται

οµαλά σε αυτή την οµαλή αποσβεστική οδήγηση (παρατηρήστε τον όρο r2/r3 στην Εξ. (2.5)).

΄Οπως ϑα δείξουµε στα επόµενα, το αρχικό σύστηµα «υπεροδηγείται» σε ακόµη εντονότερη

χαοτική συµπεριφορά (µεσαίο στάδιο) και η πειραµατική µας διαπίστωση είναι ότι η έξοδός

του µπορεί να εξοµαλυνθεί και να χαλιναγωγηθεί, αρχής γενοµένης από την κατάσταση που

αντιστοιχεί στην επιλεγµένη τιµή της παραµέτρου ελέγχου και εφεξής, Ακολουθώντας µια

σειρά ϐηµάτων υποδιπλασιασµού περιόδων, ή και µε τη ϐοήθεια άλλων µηχανισµών, µπο-

ϱούµε να οδηγήσουµε την απόκριση του συστήµατος έως και σε µια µοναδικά καθορισµένη

σταθεροποιηµένη κατάσταση.

Εποµένως, το διάγραµµα του Σχ. 2.2.5 µπορεί να ϑεωρηθεί ως το «αποτύπωµα», η «υπο-

γραφή» (signature) της απεικόνισης f της Εξ. (2.3).

Το Σχήµα 2.2.6 καταγράφει την αναφερθείσα διαδικασία κατασκευής για την απεικόνιση

xn+1 = r1 sin(xn) = hr1(xn), µε τον ίδιο συνδυασµό δεύτερου και τρίτου σταδίου, sin–arcsin,

όπου r1 = 3.2, r2 = 3.4, r2 ≤ r3 ≤ 7.

Σχήµα 2.2.6: Το σύστηµα sin−1
c3 ◦ sin3.4 ◦ sin3.2. (α) ∆ιάγραµµα διακλάδωσης της xn+1 =

r1 sin(xn), 0 ≤ r1 ≤ 7. (ϐ) Σειριακή σύνδεση της απεικόνισης xn+1 = r1 sin(xn) µε

την xn+1 = r2 sin(xn), r1 = 3.2, 0 ≤ r2 ≤ 7. (γ) Προκύπτον διάγραµµα της σύνθεσης

g−1
r3

O gr2
Ohr1(xn), r1 = 3.2, r2 = 3.4, r2 ≤ r3 ≤ 7.

Το αποτέλεσµα της σειριακής σύνδεσης µιας απεικόνισης που λειτουργεί χαοτικά µε µια

άλλη και πάλι χαοτικά αποκρινόµενη, είναι ένα ακόµη πιο σύνθετο διάγραµµα διακλάδω-

σης. Παρ᾿ όλα αυτά όµως, εάν συνδέσουµε την αρχική µας απεικόνιση µε την αντίστροφη της
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δεύτερης, συγκεκριµένα µε τη µηχανή sin−1(·), τότε δεν προκύπτει κάποιο τέτοιο διάγραµµα

διακλάδωσης, αλλά αντίθετα έχουµε την αναµενόµενη εκθετική απόσβεση του σήµατος εξό-

δου, εντός της ίδιας εµβέλειας αριθµητικών τιµών των παραµέτρων. Αυτό απεικονίζεται στο

Σχ. 2.2.7(α), όπου η µηχανή xn+1 = r1 cos(xn) διασυνδέεται µε την xn+1 = arcsin(xn/r2),

r1 = 3.2, r1 ≤ r2 ≤ 7. Το ίδιο πρότυπο εξόδου προκύπτει και µε τη χρήση της µηχανής

arctan, ως δεύτερο «εξάρτηµα», όπως ϕαίνεται στο Σχ. 2.2.7(ϐ).

(α΄) (ϐ΄)

Σχήµα 2.2.7: (α) Ισχυρή καταστολή της συµπεριφοράς της xn+1 = r1 cos(xn) κατά τη σει-

ϱιακή της σύνδεση µε την xn+1 = arcsin(xn/r2), r1 = 3.2, r1 ≤ r2 ≤ 7· εµφανής η εκθετική

απόσβεση του σήµατος εξόδου. (ϐ) Το ίδιο συµβαίνει και µε τη µηχανή xn+1 = arctan(xn/r2)

ως δεύτερη συνιστώσα, όπου r1 = 3.2, 0.1 ≤ r2 ≤ 7.

Η κλάση απεικονίσεων g−1
r3

O gr2 περιλαµβάνει πολλούς επιπλέον τύπους στοιχειωδών συ-

ναρτήσεων, ως δοµικά συστατικά. Για παράδειγµα, στο Σχ. 2.2.8 έχουµε τη λογιστική απει-

κόνιση xn+1 = r1 xn (1 − xn), 0 ≤ r1 ≤ 4 (αριστερά), ακολουθούµενη από την ενδιάµεση

Σχήµα 2.2.8: (α) Λογιστική απεικόνιση fr(xn) = r1 xn (1 − xn)· διάγραµµα διακλάδωσης,

(ϐ) η λογιστική απεικόνιση συζευγµένη σειριακά στη µηχανή tan4· ενδιάµεσο σύστηµα,

tan4 ◦f3.91 και (γ) το τελικό διάγραµµα σταθεροποίησης του συστήµατος tan−1
r3

◦ tan4 ◦f3.91,

όπου παρατηρείται τιθάσευση της εξόδου µετά την παραµετρική τιµή r3 = r2.
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ϕάση (κεντρικό διάγραµµα) και τέλος το αποτέλεσµα της σύνθεσης µε το σύµπλεγµα µηχανών

tan–arctan (δεξιά), όπου −10 ≤ r2, r3 ≤ 10.

Αυτός ο τελευταίος συνδυασµός διαθέτει το επιπλέον επιθυµητό πλεονέκτηµα ότι δεν υφί-

σταται περιορισµούς στα αριθµητικά εύρη των παραµέτρων του· µπορεί, ϑεωρητικά, να δεχθεί

οποιεσδήποτε τιµές για τα r2 και r3.

2.3 Πρακτικες Χρησεις των Αναστροφων ∆ιαγραµµατων ∆ιακλαδωσης

Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον µηχανισµό που παρουσιάσαµε στην προηγούµενη

Ενότητα προκειµένου να κατανοήσουµε πληρέστερα µερικές ιδιότητες των διακριτών δυναµι-

κών συστηµάτων. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί σύµφωνα µε τις προσεγγίσεις που παρουσιάζονται

στα επόµενα.

Πρόσφατα [22], έχει προταθεί µια µέθοδος «γραµµικής επιλογής και µεταγωγής» (linear

selection–switching) ώστε να επιτευχθεί η δηµιουργία µιας προκαθορισµένης συµπεριφοράς

ενός δυναµικού συστήµατος συνεχούς χρόνου. Επιπλέον, αυτή η µέθοδος έχει επεκταθεί ώστε

να συµπεριλάβει µια «ηπιότερη», λιγότερο αυστηρή και λιγότερο περιορισµένη διαδικασία «τυ-

χαίας µεταγωγής» [21, 20]. Με ϐάση την προσέγγιση αυτή, µπορούµε να κατασκευάσουµε,

να «συνθέσουµε» και να παρακολουθήσουµε µια Ασταθή Περιοδική Τροχιά (ΑΠΤ, Unstable

Periodic Orbit, UPO) του δυναµικού συστήµατος που µελετούµε. Η µέθοδος συνίσταται στη

«συρραφή» επιµέρους τµηµάτων διαφορετικών µεταξύ τους τροχιών του δυναµικού συστήµα-

τος, τροχιές που αντιστοιχούν σε διαφορετικές τιµές των παραµέτρων, οι οποίες επιλέγονται

προσεκτικά µέσω µιας διαδικασίας στάθµισης µέσων ϐαρών (weightedaverage). Αυτό µπο-

ϱεί να επιτευχθεί µε τη χρήση δύο αφηρηµένων / γενικευµένων δυαδικών τελεστών ⊕ και

⊗, τέτοιων ώστε η επιθυµητή ΑΠΤ A ∈ A (όπου A είναι το σύνολο όλων των ελκυστών τους

οποίους µπορεί να διαθέτει το συγκεκριµένο δυναµικό σύστηµα) να είναι το αποτέλεσµα της

γραµµικής σύνθεσης

A = α1 ⊗Ap1 ⊕ α2 ⊗Ap2 ⊕ . . .⊕ αN ⊗ApN ,

όπου AN = {Ap1 , Ap2 . . . ApN } ⊂ A, ak = mk/
∑N

k=1mk και mk, k = 1, . . . N ϑετικοί

ακέραιοι. Στο Σχήµα 2.3.9 (από την Αναφορά [21]), παρουσιάζεται µια εφαρµογή της συγκε-

κριµένης µεθοδολογίας.

Μπορούµε να ϑεωρήσουµε την κατασκευή των τριών σταδίων, από το αρχικό διάγραµµα

διακλάδωσης, στην ενδιάµεση «υπεροδήγηση» και τέλος στο ανάστροφο διάγραµµα σταθερο-
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Σχήµα 2.3.9: Από την Αναφορά [21], Random parameter–switching synthesis of a class of

hyperbolic attractors.
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ποίησης, ως µια γενίκευση της παραπάνω µεθοδολογίας, τουλάχιστον για την περίπτωση όπου

οι εξισώσεις των (διακριτού χρόνου) δυναµικών συστηµάτων είναι γνωστές. Επιπλέον, έχουµε

την ευχέρεια να κατανοήσουµε σε µια πιο γενική οπτική τη συµπεριφορά του δυναµικού

συστήµατος το οποίο µελετούµε, µη όντες περιορισµένοι σε µια και µεµονωµένη, ιδιαίτερη

περίπτωση ασταθούς περιοδικής τροχιάς, αλλά να έχουµε στη διάθεσή µας ολόκληρο το ϕάσµα

αποκρίσεων του σύνθετου, τελικού συστήµατος, εντός των ορίων των παραµέτρων ελέγχου που

επιλέγουµε.

Η κατασκευή µας αυτή µπορεί να ιδωθεί και από µια άλλη σκοπιά, αυτή του «ελέγχου

και αντι-ελέγχου» του χάους (control / anticontrol of chaos) [101, 104, 102]. Ο µηχανισµός

σειριακής διασύνδεσης, δηλαδή η πράξη της σύνθεσης, µπορεί να ϑεωρηθεί ως µια διαδι-

κασία εφαρµογής ενός «ϕίλτρου» (δεύτερη απεικόνιση) στο αρχικό σύστηµα, ενώ η δεύτερη

σύνθεση µπορεί να ϑεωρηθεί ως µια διαδικασία «αντίστροφου ϕιλτραρίσµατος». Οπότε, κατ᾿

αρχήν τουλάχιστον, µπορούµε είτε να αφήσουµε αδιατάρακτο το αρχικό µας σύστηµα, ώστε

αυτό να εκδηλώσει τη δυναµική του συµπεριφορά, όπως αυτή µοντελοποιείται ως µια µηχανή

ανάδρασης, είτε να σχεδιάσουµε / κατασκευάσουµε µια νέα, σύνθετη µηχανή τριών σταδίων.

Ενεργοποιώντας τη νέα µηχανή λοιπόν, αφήνοντας ίσως και ένα αρχικό χρονικό διάστηµα προ-

σαρµογής, ώστε να καταλαγιάσουν τα όποια µεταβατικά ϕαινόµενα (transients), µπορούµε να

οδηγήσουµε το σύστηµα είτε σε περιοδικής ϕύσης απόκριση εξόδου, είτε ακόµη και σε χαοτι-

κή απόκριση. Αυτό µπορεί να γίνει εύκολα, επιλέγοντας κάποιες προκαθορισµένες τιµές των

παραµέτρων ελέγχου, τις οποίες επιλέγουµε από το ανάστροφο διάγραµµα σταθεροποίησης,

µε απλή επισκόπηση.

Η λειτουργία του όλου µηχανισµού ϕαίνεται παραστατικά στο Σχ. 2.3.10, όπου ως αρχική

µας απεικόνιση ϑεωρούµε την απεικόνιση του Hénon [42]. Στο Σχήµα έχουµε µια χαοτική

χρονοσειρά της x-συνιστώσας της απεικόνισης µε το χρόνο στον οριζόντιο άξονα. Για λόγους

εποπτικότητας έχουµε επιλέξει να εργαστούµε µε 100 σηµεία (αριστερό τµήµα). Στη ϑέση ση-

µείου 101 ενεργοποιούµε το σύνθετο σύστηµα για άλλα 100 ϐήµατα (µεσαίο τµήµα) και τέλος

επαναφέρουµε το σύστηµα στην αδιατάρακτη µορφή του, όπου η αρχική χαοτική συµπερι-

ϕορά επιστρέφει στη χρονοσειρά. Προφανώς, το µεσαίο τµήµα του διαγράµµατος εµφανίζει

οµαλή, περιοδική συµπεριφορά.

Στο σηµείο αυτό ϑα πρέπει να τονίσουµε ότι η παρούσα δεν αποτελεί µια «µεθοδολογία

ελέγχου», αυτή καθεαυτή, µε την έννοια ότι δεν εµπλέκεται κάποιο ξεχωριστό σήµα ελέγχου.

∆ε γίνεται καµία στοχευµένη προσπάθεια σταθεροποίησης µιας συγκεκριµένης ασταθούς πε-
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Σχήµα 2.3.10: (α) x-χρονοσειρά της απεικόνισης Hénon (ϐλ. Ενότητα 2.5), α = 1.22, β =

0, 3, (ϐ) χρονοσειρά της σύνθετης µηχανής arcsin(1.1
1.4 sin(Hénon)), και (γ) x-χρονοσειρά της

απεικόνισης Hénon.

ϱιοδικής τροχιάς (ΑΠΤ) του αρχικού συστήµατος, όταν αυτή περάσει κοντά από κάποια προ-

καθορισµένα σηµεία–καταστάσεις στο χώρο των ϕάσεων, λόγω της εργοδικότητας του συστή-

µατος. ΄Οσον αφορά το ϑέµα της Θεωρίας Ελέγχου του Χάους, τόσο στο ϑεωρητικό όσο και στο

επίπεδο εφαρµογών, έχει σηµειωθεί αρκετά µεγάλη πρόοδος, από τις πρώτες πρώιµες προ-

σπάθειες [26, 13, 98], έως και πρόσφατα [108, 36, 11]. Επίσης, η έρευνα περί των ΑΠΤ και

της σταθεροποίησής τους έχει οδηγήσει σε αρκετά εµβριθείς διαπιστώσεις και συµπεράσµατα

[74, 3, 90, 73, 92, 34, 91, 64, 17, 18, 57].

΄Εχοντας µε τα όσα αναφέραµε έως τώρα ϑέσει τη ϐάση υλοποίησης και λειτουργίας του

µηχανισµού της σύνθεσης απεικονίσεων, ϑα µελετήσουµε στην επόµενη Ενότητα, §2.4, τη

συµπεϱιφορά και ανεκτικότητά της στο ϑόρυβο. Στην Ενότητα §2.5 ϑα αναφερθούµε σε απει-

κονίσεις διάστασης ≥ 2.
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2.4 Μονοδιαστατες Απεικονισεις µε Θορυβο στην Εισοδο

Στην παρούσα Ενότητα, ϑα αποβάλλουµε µία από τις υποθέσεις εργασίας που υποθέσαµε

εξ᾿ υπαρχής ότι ισχύει κατά τις προηγούµενες Ενότητες του Κεφαλαίου. Συγκεκριµένα, τα

δεδοµένα εισόδου στις απεικονίσεις µε τις οποίες εργαζόµαστε δεν προέρχονται πλέον από

πλήρως αιτιοκρατικές και απαλλαγµένες ϑορύβου διεργασίες των υπό ϑεώρηση µηχανών.

΄Οταν τα υπό εξέταση δεδοµένα προέρχονται µεν από αιτιοκρατικές διεργασίες αλλά ενέ-

χουν παρ᾿ όλα αυτά προσµίξεις (ψευδο)τυχαίου ϑορύβου, τότε διαπιστώνουµε ότι οι κλάσεις

των «ϕίλτρων» sin−1
r3

O sinr2 και cos−1
r3

O cosr2 ανταποκρίνονται ικανοποιητικά, τουλάχιστον στα

επίπεδα χαµηλών σταθµών ϑορύβου (π.χ. µε ϑόρυβο σε ποσοστό ≈ 10% του σήµατος). Αυτό

ϕαίνεται στην αριστερή στήλη (διαγράµµατα α΄, γ΄, ε΄) του Σχ. 2.4.11 για µια τυχαίως διατα-

ϱαγµένη λογιστική απεικόνιση και στη δεξιά στήλη του ίδιου σχήµατος (διαγράµµατα ϐ΄, δ΄,

στ΄) για την ηµιτονική απεικόνιση sin(·).
Στη γενική περίπτωση, όµως, οι χαοτικές και εν γένει οι ασταθείς αποκρίσεις δεν είναι πά-

ντοτε δυνατόν να απαλειφούν εντελώς, µε άλλα λόγια το σύνθετο ϕίλτρο µπορεί να απωλέσει

την ευστάθειά του. Μια τέτοια περίπτωση απεικονίζεται στο Σχ. 2.4.12. Είναι αξιοσηµείωτο το

γεγονός ότι ενώ ήδη το αρχικό διάγραµµα διακλάδωσης περιέχει ισχυρούς συντονισµούς και

σχεδόν τυχαίες αποκρίσεις για όλο το εύρος τιµών των παραµέτρων, κατάσταση που απλώς επι-

δεινώνεται (ϕαινοµενικά) µε την εφαρµογή του µεσαίου σταδίου, είµαστε εν τούτοις σε ϑέση να

πάρουµε πολύ περισσότερο καθορισµένες τιµές εξόδου στο τελικό διάγραµµα σταθεροποίησης.

΄Οταν το σύστηµα sin−1
r3

O sin3.173 τροφοδοτηθεί µε αµιγή ψευδοτυχαίο ϑόρυβο, απουσία

οποιουδήποτε αιτιοκρατικού σήµατος εισόδου, τότε παρατηρούµε εκθετική απόσβεση του σή-

µατος εξόδου, όπως απεικονίζεται στο Σχ. 2.4.13.

Η παρατήρηση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως κριτήριο [58] προκειµένου να διαπι-

στωθεί η ϕύση της απόκρισης ενός συγκεκριµένου συστήµατος, εάν δηλαδή αυτό είναι αιτιο-

κρατικό ή τυχαίο / στοχαστικό, για παράδειγµα, εάν λάβουµε µια χρονοσειρά µετρήσεων για

κάποια από τις µεταβλητές του. (Αναφορές σχετικά µε επιλογή κριτηρίων προς χαρακτηρισµό

ενός δυναµικού συστήµατος ως αιτιοκρατικού ή όχι είναι και οι [105, 37, 35].)

Αυτό είναι κάτι που απαιτεί την προσαρµογή του τρόπου κατασκευής του διαγράµµατος

σταθεροποίησης, ώστε να µπορούµε να χειριστούµε τις χρονοσειρές ως ϑεµελειώδη δοµικά

χαρακτηριστικά και όχι τις εκ των προτέρων γνωστές απεικονίσεις.
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(α΄) Μια τυχαίως διαταραγµένη

χαοτική λογιστική απεικόνιση

(ϐ΄) Μια τυχαίως διαταραγµένη

χαοτική ηµιτονική απεικόνιση

(γ΄) το σύστηµα r2 cos ◦f3.91 (δ΄) το σύστηµα r2 sin ◦f3.91

(ε΄) ανάστροφο διάγραµµα δια-

κλάδωσης του τελικού συστήµα-

τος cos−1
r3

O cos3.173 O f3.91

(ϝ΄) ανάστροφο διάγραµµα δια-

κλάδωσης του τελικού συστήµα-

τος sin−1
r3

O sin3.173 O sin3.91

Σχήµα 2.4.11: (α΄), (γ΄), (ε΄) : Το σήµα εισόδου είναι f(xn) = 3.91 xn (1 − xn) +Random(−0.1, 0.1),

και η εµβέλεια της παραµέτρου ελέγχου r3 είναι 3.173 ≤ r3 ≤ 7. (ϐ΄), (δ΄), (στ΄) : Το σήµα εισόδου

είναι f(xn) = 3.91 sin(xn)(1 +Random(−0.1, 0.1)), και η εµβέλεια της παραµέτρου ελέγχου r3 είναι

3.173 ≤ r3 ≤ 15.
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(α΄) tan1.81 O f3.91 , f3.91(xn) = (1+

Random(−0.1, 0.1)) · 3.91 sin(xn).

(ϐ΄) tanr3
O tan1.81 O f3.91 , 1.81 ≤

r3 ≤ 10.

(γ΄) tan1.81 O f3.31 , f3.31(xn) = (1 +

Random(−0.1, 0.1)) · 3.31 sin(xn).

(δ΄) tanr3
O tan1.81 O f3.31, 1.81 ≤

r3 ≤ 10.

Σχήµα 2.4.12: ΄Οταν το σήµα εισόδου µεταφέρει και µια συνιστώσα ψευδοτυχαίου ϑορύβου, ενδέχεται

να παρουσιαστεί αστάθεια συστήµατος, για ορισµένες τιµές των παραµέτρων ελέγχου.

Σχήµα 2.4.13: Το σύστηµα sin−1
r3

O sin3.173 O f , όπου το σήµα εισόδου είναι f(xn) =

Random(0, 1), 3.173 ≤ r3 ≤ 15.
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2.5 Επεκταση σε Πολυδιαστατες Απεικονισεις

Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε ορισµένα αποτελέσµατα, τα οποία αφορούν την επέ-

κταση των εννοιών που εµπλέκονται στην κατασκευή των διαγραµµάτων σταθεροποίησης σε

πολυδιάστατες απεικονίσεις.

΄Ενας τρόπος για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός είναι να ϑεωρήσουµε την επέκταση ή γενί-

κευση των συναρτήσεων οι οποίες αναπαριστούν τις απεικονίσεις, ώστε αυτές να επιδέχονται

διανύσµατα ως ορίσµατα. Μπορούµε λοιπόν να µελετήσουµε κάθε είδους διανυσµατικές συ-

ναρτήσεις, συναρτήσεις που επιδέχονται πίνακες ως ορίσµατα κλπ.

Εναλλακτικά, µπορούµε να ακολουθήσουµε µια πιο πρόσφορη σε υπολογιστικές υλο-

ποιήσεις προσέγγιση· µπορούµε να εκφράσουµε τη n-διάστατη απεικόνιση ως µια η οποία

εµπεριέχει µόνο µια καταστατική µεταβλητή, εάν επιτρέψουµε στο δεξιό µέλος της να υπάρ-

χουν κατάλληλοι όροι µνήµης, δηλαδή προηγούµενες τιµές της καταστατικής µεταβλητής,

πολλαπλασιασµένοι µε τους κατάλληλους συντελεστές τιµών των παραµέτρων ελέγχου. Η δια-

δικασία αυτή δεν µπορεί πάντοτε να καταστεί δυνατή, στη ϐάση µιας ένα-προς-ένα αντιστοι-

χίας, ή ενδέχεται µάλιστα να µην υπάρχει καν κάποιος τέτοιος µετασχηµατισµός, ανάλογα

µε την αναλυτική έκφραση της απεικόνισης. Παρ᾿ όλα αυτά, στα επόµενα ϑα ϑεωρήσουµε

µερικές, αρκετά γενικές, κατηγορίες περιπτώσεων.

Ας ϑεωρήσουµε µια διδιάστατη απεικόνιση, η οποία εµπλέκει δύο καταστατικές µετα-

ϐλητές, τις x και y. Εισάγουµε τον περιορισµό ότι η δεύτερη µεταβλητή y είναι απλά η

προηγούµενη τιµή της πρώτης καταστατικής µεταβλητής x (ενδεχοµένως πολλαπλασιασµένη

µε έναν σταθερό συντελεστή κλίµακας), µε άλλα λόγια ϑεωρούµε ότι yn = const. · xn−1. Υπό

αυτές τις προϋποθέσεις, αυτό είναι ισοδύναµο µε την εισαγωγή ενός γραµµικού όρου µνήµης

στο σύστηµα. Η απαίτηση αυτή δεν επιφέρει κάποια δυσκολία ενσωµάτωσης αυτού του όρου

µνήµης στη νέα, µιας και µοναδικής καταστατικής µεταβλητής, απεικόνιση, την οποία προ-

σπαθούµε να κατασκευάσουµε, επειδή προφανώς η επόµενη τιµή της µεταβλητής y ϑα είναι

η yn+1 = const. · xn.

Μια ευρέως χρησιµοποιούµενη απεικόνιση, η οποία µπορεί να χρησιµεύσει ως αντιπρό-

σωπος µιας τέτοιας κλάσης συστηµάτων είναι η λεγόµενη «απεικόνιση Hénon» [42]

xn+1 = 1 + yn − c x2
n

yn+1 = b xn

(2.6)

Αυτή µπορεί να µετασχηµατιστεί σε µια διαδικασία µιας µόνο καταστατικής µεταβλητής
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ως

xn+1 = 1 + b xn−1 − c x2
n . (2.7)

Θέτοντας b = 0.3, κατασκευάζουµε το διάγραµµα διακλάδωσης της Εξίσωσης (2.6) ή

της (2.7), για 1.05 ≤ c ≤ 1.09, το οποίο παρουσιάζεται στο Σχ. 2.5.14 (άνω). Ο οριζόντιος

άξονας αντιστοιχεί στις τιµές της παραµέτρου c, ενώ ο κατακόρυφος στις τιµές του xn.

Τα επόµενα στάδια είναι η παραγωγή του ενδιάµεσου διαγράµµατος «υπεροδήγησης»

(overdrive diagram) και κατόπιν το ανάστροφο διάγραµµα διακλάδωσης. Θα εφαρµόσου-

µε για το σκοπό αυτό τη µηχανή arcsin(·)–sin(·), επιλέγοντας µια τιµή της παραµέτρου c η

οποία προκαλεί χαοτική απόκριση, π.χ. c = 1.059. Κατασκευάζουµε έτσι το διάγραµµα του

Σχ. (2.5.14 µέσον). Με ϐάση αυτό, επιλέγουµε την τιµή r2 = 1.55 και λαµβάνουµε τελικά το

διάγραµµα σταθεροποίησης του Σχ. (2.5.14 κάτω).

Τα Σχήµατα 2.5.15 και 2.5.16 αναπαριστούν τα τελικά διαγράµµατα σταθεροποίησης τα

οποία προκύπτουν από την εφαρµογή στην απεικόνιση Hénon των µηχανών arccos(·)–cos(·)
και arctan(·)–tan(·), αντίστοιχα.

Στη γενική περίπτωση, δεν υπάρχει κάποιος προφανής λόγος ο οποίος να παρεµποδίζει

τη συµπερίληψη επιπλέον όρων µνήµης στον µετασχηµατισµό της αρχικής απεικόνισης, στην

προσπάθεια αναγωγής της σε εξάρτηση από µια και µόνη καταστατική µεταβλητή. Επί του

παρόντος όµως, µια ανάλυση περί της γραµµικότητας ή µη αυτών των όρων καθώς και η σχέση

τους µε προηγούµενες τιµές της καταστατικής µεταβλητής, δεν είναι επαρκώς διερευνηθείσα

και ϑα αποτελέσει αντικείµενο δροµολογηµένης µελλοντικής µας έρευνας.

Στο Κεφ. 4, όπου παραθέτουµε µια ανακεφαλαιωτική συζήτηση και ανασκόπηση των

συµπεϱασµάτων στα οποία καταλήξαµε, γίνεται µνεία αυτής της ερευνητικής κατεύθυνσης,

µαζί µε άλλες συναφείς· ϕαίνεται ότι πολυωνυµικού τύπου όροι δεν διαταράσσουν την ως άνω

παρατεθείσα µεθοδολογία.
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Σχήµα 2.5.14: (΄Ανω) διάγραµµα διακλάδωσης της απεικόνισης Hénon για b = 0.3, 1.05 ≤
c ≤ 1.09, (µέσον) σύνθεση της απεικόνισης r2 sin(·) µε την απεικόνιση Hénon, όπου c = 1.059

και (κάτω) διάγραµµα σταθεροποίησης του σύνθετου συστήµατος arcsin( r2
r3

sin(Hėnon)), c =

1.059, r2 = 1.55.
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(α΄) (ϐ΄)

Σχήµα 2.5.15: (α) σύστηµα r2 cos(Hėnon) και (ϐ) διάγραµµα σταθεροποίησης του συστήµα-

τος cos−1
r3

O cos1.55 O (Hėnon). Σήµα εισόδου η απεικόνισης Hénon xn+1 = 1+ b xn−1− c x2
n,

b = 0.3, c = 1.059.

(α΄) (ϐ΄)

Σχήµα 2.5.16: (α) σύστηµα r2 tan(Hėnon) και (ϐ) διάγραµµα σταθεροποίησης του συστήµα-

τος tan−1
r3

O tan1.55 O (Hėnon). Σήµα εισόδου: xn+1 = 1 + b xn−1 − c x2
n, b = 0.3, c = 1.059.
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3.1 Η Γενικευµενη Κανονικη Μορφη Lorenz, GLCF: Μια Κλαση 3-

Σ∆Ε Τετραγωνικων Πολυωνυµων

Θεωρούµε τριδιάστατα πολυωνυµικά δυναµικά συστήµατα της µορφής

ẋ = λ1x+ F1(x, y, z)

ẏ = λ2y + F2(x, y, z) (3.1)

ż = λ3z + F3(x, y, z),

39
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όπου λi i = 1, 2, 3 ∈ R και όπου οι Fi είναι αυθαίρετες πολυωνυµικές συναρτήσεις των

µεταβλητών x, y, z. Αφετηρία για την πορεία µελέτης που ϑα ακολουθήσουµε αποτελεί η κλάση

δυναµικών συστηµάτων η οποία µοντελοποιείται από τη Γενικευµένη Κανονική Μορφή

Lorenz (Generalized Lorenz Canonical Form, GLCF ) [99, 12, 55] η οποία συµπεριλαµβάνει,

µεταξύ άλλων, το Πρότυπο Μοντέλο Lorenz [53], το Μοντέλο Chen [29], καθώς και το Μοντέλο

Lü [54, 56].

Η Κανονική Μορφή Jordan (Jordan Normal Form) [46] για το σύστηµα αυτό γράφεται

[99] ως

ẋ =











λ1 0 0

0 λ2 0

0 0 λ3











x + ([1 − 1 0] x) ·





















0 0 −1

0 0 −1

1 τ 0











x











(3.2)

όπου x = [x y z]T , και λ1, λ2, λ3, τ ∈ R.

Πολλαπλασιάζοντας τους τετραγωνικούς όρους του δεξιού µέλους της (3.2) µε µια ϐαθµωτή

ποσότητα N2, λαµβάνουµε:

ẋ = λ1x−N2 (x− y)z

ẏ = λ2y −N2 (x− y)z (3.3)

ż = λ3z + N2 (x− y)(x+ τy).

Ο δείκτης αυτού του ϐαθµωτού πολλαπλασιαστή καταδεικνύει το ϐαθµό της αντίστοιχης

πολυωνυµικής µη-γραµµικότητας (στην προκειµένη περίπτωση, αυτή είναι τετραγωνική). Θα

χρησιµοποιήσουµε το συντελεστή N2, όπως επίσης και αντίστοιχους άλλους συντελεστές οι

οποίοι ϑα σχετίζονται µε κυβικούς, 4ης τάξης κλπ. µη-γραµµικούς πολυωνυµικούς όρους στα

δεξιά µέλη της 3-Σ∆Ε υπό µελέτη κάθε ϕορά, ως «συντελεστές σύζευξης» (coupling factors).

Αυτοί παρέχουν µια πρόσφορη µετρική της «έντασης» της συµπεριφοράς η οποία οφείλε-

ται στις αντίστοιχες µη-γραµµικότητες. Οπότε, χρησιµοποιώντας µια όχι αυστηρή ορολογία,

µπορούµε να αναφερόµαστε σε αυτές τις κλάσεις συστηµάτων ως «γεννήτριες» (generators),

µε την έννοια ότι µπορούµε να δηµιουργούµε, να εντατικοποιούµε ή να καταστέλλουµε, τα

αποτελέσµατα των (µεγεθών των) µη-γραµµικοτήτων, οι οποίες συσχετίζονται µε αυτούς τους

ϐαθµωτούς συντελεστές. Ξεκινώντας µε την τετραγωνική κλάση, έχουµε:

Ορισµός 1 : Το σύστηµα (3.3) αποκαλείται Γεννήτρια Lorenz (Lorenz Generator). Συντο-

µογραφικά : ΓL, LG. Η «έντασή» της είναι N2 και τ είναι µια «παράµετρος συντονισµού»

(tuning parameter).
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Η (αλγεβρικά) απλούστερη γεννήτρια Lorenz έχει N2 = 1, τ = 0:

ẋ = λ1x− (x− y)z

ẏ = λ2y − (x− y)z (3.4)

ż = λ3z + (x− y)x.

Για τα συστήµατα (3.3) και (3.4), όπως επίσης και για άλλα πιο πολύπλοκα, τα οποία ϑα µε-

λετήσουµε στη συνέχεια, παρουσιάζουµε µερικά σύνθετα διαγράµµατα, όπου απεικονίζονται

διάφορες τριδιάστατες τροχιές στο χώρο των µορφών (configuration space) και στο χώρο των

«ορµών» του αντίστοιχου τριδιάστατου συστήµατος (ακριβέστερα, σε κάποια υποσύνολά τους).

Επίσης υπάρχουν και διάφορες διδιάστατες προβολές αυτών. ΄Οπου δεν αναφέρεται διαφο-

ϱετικά, οι αρχικές συνθήκες αριθµητικής ολοκλήρωσης είναι οι x0 = y0 = z0 = 0.1· Τέτοια

διαγράµµατα απεικονίζονται στα Σχήµατα 3.1.1 και 3.1.2.

LG

λ1 = +3.4 N2 = +1.5

λ2 = −5.7 τ = −2.0

λ3 = −1.3

Σχήµα 3.1.1 Μια ΓL 3–Σ∆Ε, Εξ. (3.3): N2 = 1.5, τ = −2, λ1 = 3.4, λ2 = −5.7, λ3 = −1.3.

Σε ένα τέτοιου τύπου διάγραµµα, ξεκινώντας από την αριστερή στήλη, έχουµε τµήµα

µιας τροχιάς στον τριδιάστατο υπο-χώρο x-y-z του χώρου των ϕάσεων του συστήµατος (άνω

αριστερά) και στον τριδιάστατο υπο-χώρο ẋ-ẏ-ż (κάτω αριστερά). Η επόµενη στήλη δείχνει
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ϕασικά διαγράµµατα στις x-y (άνω), x-z (µέσον) και y-z (κάτω) διδιάστατες προβολές. Η

επόµενη στήλη περιέχει τις αντίστοιχες x-ẋ, y-ẏ, και z-ż προβολές. Η τελευταία δεξιά στήλη,

τέλος, περιέχει τα ϕασικά διαγράµµατα ẋ-ẏ, ẋ-ż και ẏ-ż.

LG

λ1 = +3.4 N2 = 1.0

λ2 = −5.7 τ = 0.0

λ3 = −1.3

Σχήµα 3.1.2 Μια ΓL 3–Σ∆Ε, Εξ. (3.4): N2 = 1.0, τ = 0, λ1 = 3.4, λ2 = −5.7, λ3 = −1.3.

Η πορεία ανάπτυξης της Ενότητας έχει ως εξής : ϑα αρχίσουµε µε τη διερεύνηση ορισµέ-

νων ιδιοτήτων της τετραγωνικής 3-Σ∆Ε που αποτελεί τη ϐάση έρευνάς µας, της Γεννήτριας

Lorenz. Κατόπιν ϑα εισάγουµε κυβικές µη-γραµµικότητες και ϑα µελετήσουµε τις ιδιότη-

τες του προκύπτοντος συστήµατος· ακολουθεί µια πιο ενδελεχής διερεύνηση του µηχανισµού

«ξεδιπλώµατος» τον οποίο χρησιµοποιήσαµε ώστε να λάβουµε την επέκταση σε όρους τρίτης

τάξης.

3.1.1 Ιδιότητες της Γεννήτριας Lorenz

Θα µελετήσουµε εδώ διάφορα χαρακτηριστικά των τετραγωνικών 3-Σ∆Ε συστηµάτων τα

οποία ανήκουν στην κλάση ΓL. Αρχικά ϑα ξεκινήσουµε δίνοντας αναλυτικούς τύπους καθορι-

σµού των σταθερών σηµείων του συστήµατος.
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3.1.1.1 Ανάλυση Ευστάθειας των Σηµείων Ισορροπίας

Η έρευνά µας ϑα αφορά αποκλειστικά την περίπτωση κατά την οποία

λ1, λ2, λ3 ∈ R, −λ2 > λ1 > −λ3 > 0, N2 ∈ R, τ ∈ R. (3.5)

Για αυτή τη µη-τετριµµένη περίπτωση, όπου εξασφαλίζεται η υπερβολικότητα (hyperbo

licity) των σταθερών σηµείων (δηλαδή η απαίτηση οι ιδιοτιµές της Ιακωβιανής επί αυτών να

έχουν µη-µηδενικό πραγµατικό µέρος) η ΓL, συγκεκριµένα η Εξ. (3.3) επιδέχεται αναλυτικούς

τύπους εύρεσης των σταθερών της σηµείων, τρία το πλήθος :

x0 = (0, 0, 0), x± = (±λ2ξ,±λ1ξ, θ), (3.6)

όπου

ξ = i√ λ1λ2λ3

N 2
2 (λ1 − λ2)2(λ1τ + λ2)

. (3.7)

θ =
λ1 λ2

(λ2 − λ1)N2
, (3.8)

Η αρχή των αξόνων ϑα είναι πάντοτε ένα από τα σταθερά σηµεία της ΓL, λόγω της οµογέ-

νειας των εξισώσεων του συστήµατος. Προκειµένου να υπάρχουν πραγµατικά σταθερά σηµεία

στις ϑέσεις x±, υπό τις προϋποθέσεις (3.5), ϑα πρέπει ο όρος (λ1τ + λ2) να είναι αρνητικός :

ξ ∈ R⇒ (λ1τ + λ2) < 0. (3.9)

Με ϐάση τις Εξισώσεις (3.8) και (3.7) παρατηρούµε ότι η απόσταση αυτών των σταθερών

σηµείων από την αρχή των αξόνων είναι αντιστρόφως ανάλογη του N2· αυτό σηµαίνει ότι

λαµβάνουµε πυκνότερη διάταξη για αυτά, σε όρους χωρικών συνιστωσών του συστήµατος,

όταν αυξάνουµε την «ένταση» N2 της γεννήτριας Lorenz.

Ο Ιακωβιανός πίνακας του συστήµατος ΓL είναι

JLG(x) =
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Στην ειδική περίπτωση όπου N2 = 1, τ = 0, ϑα έχουµε

JLG(x)?

?

?

?

N2=1
τ=0

=























λ1 − z z −x+ y

−z λ2 + z −x+ y

2x− y −x λ3























Ο πίνακας ευστάθειας στο (0, 0, 0) χαρακτηρίζεται πλήρως από τις ιδιοτιµές λ1,2,3,

JLG(x0) =











λ1 0 0

0 λ2 0

0 0 λ3











.

Για το εναποµένον Ϲεύγος των σταθερών σηµείων, ϑα έχουµε ότι

JLG(x±) =























λ1 −N2θ N2θ ±N2(λ1 − λ2)ξ

−N2θ λ2 + N2θ ±N2(λ1 − λ2)ξ

±N2(λ1(−1 + τ) + 2λ2)ξ ∓N2(2λ1τ − λ2(−1 + τ) λ3























.

Τόσο για το σηµείο x+, όσο και για το x−, οι ιδιοτιµές του πίνακα αυτού είναι οι ϱίζες του

χαρακτηριστικού πολυωνύµου

P (η) = −η3 +Aη2 +Bη + Γ, (3.10)

όπου

A = λ1 + λ2 + λ3, B =
(λ1 − λ2)λ2λ3

λ1τ + λ2
, Γ = −2λ1λ2λ3.

Παρατηρούµε ότι η ένταση N2 της ΓL δεν υπεισέρχεται στο πολυώνυµο (3.10).

Επιδιώκουµε να κατασκευάσουµε µια έκφραση για το σύνορο Hopf (Hopf boundary), το

οποίο ορίζεται ως µια επιφάνεια (καµπύλη για προβολές σε επίπεδο) στο χώρο των παραµέτρων,

η οποία διαχωρίζει περιοχές που αντιστοιχούν σε χαοτικές αποκρίσεις από περιοχές όπου το

σύστηµα αποκρίνεται περιοδικά, «οµαλά», «προβλέψιµα» (ϐλ. Σχήµα 3.1.3). Αυτή εµπλέκει

τους συντελεστές του χαρακτηριστικού πολυωνύµου (3.10), ακολουθώντας τη συλλογιστική

που αναπτύσσεται στην Αναφορά [77]. Για το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό πολυώνυµο το



Κεφάλαιο III. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 3-Σ∆Ε 45

σύνορο Hopf δίνεται σε πεπλεγµένη µορφή από τη σχέση AB = Γ, η οποία, επιλυόµενη ως

προς τ , δίνει :

τH = −−3λ1λ
2
2 − λ3

2 − λ2
2λ3

λ2
1(λ1 + 3λ2 + λ3)

. (3.11)

Σχήµα 3.1.3: ∆ιάγραµµα λ2 προς τH , όπου απεικονίζεται η επιτρεπτή εµβέλεια τιµών για το

τH , µε σταθερές τιµές των παραµέτρων λ1 = 7, λ3 = −3 για το σύστηµα LG. Ενδιαφέρουσα

δυναµική συµπεριφορά αναπτύσσεται µόνο όταν τH ≤ 0. Αυτή η συνθήκη καθορίζει το

minλ2. Το maxλ2 προσδιορίζεται από την απαίτηση όπως η λ2 «καλύπτει» τη λ1, για λόγους

διασφάλισης της υπερβολικότητας, σε συµφωνία µε την Εξ. (3.5).

Αυτή η διαµόρφωση έχει ως αποτέλεσµα µια διάταξη των ιδιοτιµών για τους πίνακες ευ-

στάθειας των σταθερών σηµείων JLC(x0) και JLC(x±), ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες

προϋποθέσεις για την εµφάνιση (σε κατάλληλες τιµές των παραµέτρων) διακλαδώσεων Hopf

και επακόλουθες δηµιουργίες περιοδικών τροχιών (οριακών κύκλων), οι οποίες µε τη σειρά

τους ϑα οδηγήσουν (µε περαιτέρω διακλαδώσεις) σε χαοτικές τροχιές.

Παρατήρηση: Η παράµετρος τ έχει χρησιµοποιηθεί στις Αναφορές [99] και [12] (ϐλ. ιδ.

Remark 2.4) σε έναν διαφορετικό ϱόλο / πλαίσιο εννοιών. Εκεί χρησιµεύει ως κριτήριο κατη-

γοριοποίησης και διαχωρισµού, ανάλογα µε τις επιτρεπτές τιµές επί κάποιων υποσυνόλων τουR, µεταξύ τριών τύπων χαοτικών συστηµάτων, συγκεκριµένα του αρχικού συστήµατος Lorenz

(0 < τ < +∞), του συστήµατος Lü (τ = 0) και τέλος του συστήµατος Chen (−1 < τ < 0).

Υπάρχουν οµαλοί και µη-ιδιάζοντες (nonsingular) µονοπαραµετρικοί γραµµικοί µετασχηµα-

τισµοί συντεταγµένων, οι οποίοι µετασχηµατίζουν τον ένα τύπο αυτών των συστηµάτων σε έναν
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από τους υπόλοιπους, σύµφωνα µε αυτόν τον κανόνα ταξινόµησης ως προς τ . Στην παρούσα

µελέτη, επιλέγουµε να ϑεωρήσουµε το τ εντός ενός πιο «ϕυσιολογικού» πλαισίου, λογίζοντάς

το απλά ως µια «παράµετρο ϱύθµισης», όπως άλλωστε έχουµε ήδη αναφέρει στα προηγούµε-

να. ΄Οταν ισχύει η διάταξη −λ2 > λ1 > −λ3 > 0, τότε, προκειµένου η 3-Σ∆Ε υπό µελέτη

να επιδέχεται (εκτός από την αρχή των αξόνων) ένα Ϲεύγος πραγµατικών σταθερών σηµείων

στο χώρο των ϕάσεων, το τ περιορίζεται από την ανισότητα λ1τ + λ2 < 0 ⇒ τ < −λ2/λ1.

Τώρα, η Εξ. (3.11) επιβάλλει επιπλέον περιορισµούς στις επιτρεπτές τιµές του τ , δηλαδή ϑα

πρέπει να είναι αυστηρά µικρότερες του τH , ώστε να δύναται το σύστηµα να αναπτύξει χαο-

τική συµπεριφορά. Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι το τ δεν είναι περιορισµένο, όσον αφορά τη

µελέτη µας, αυστηρά και µόνο στο διάστηµα [−1,∞). Το Σχ. 3.1.3 έρχεται να ενισχύσει το

συλλογισµό αυτόν, µε την έννοια ότι µπορούµε κάλλιστα να επιλέξουµε τιµές για το τ αρκετά

µικρότερες του (αρνητικού) τH , ώστε να λάβουµε έναν πλήρως ανεπτυγµένο χαοτικό ελκυστή,

για οποιαδήποτε τριάδα λ1, λ2, λ3, υπό την προϋπόθεση ϐεβαίως ότι −λ2 > λ1 > −λ3 > 0.

3.1.2 Κατασκευή της ευσταθούς και της ασταθούς πολλαπλότητας των στα-

ϑερών σηµείων της Γεννήτριας Lorenz

Παρουσιάζουµε εδώ ορισµένα αποτελέσµατα υπολογισµών οι οποίοι επιτελέστηκαν µε τη

χρήση της οµάδας προγραµµάτων Multifario, του ερευνητή της IBM M. Henderson, ενός

πακέτου αριθµητικών ϱουτινών για συνέχιση (continuation) δυναµικών συστηµάτων [41, 50,

40].

Οι εξισώσεις οι οποίες ορίζουν το σύστηµα LG αντιστοιχούν σε µια ϱοή στο χώρο των

ϕάσεων του συστήµατος αυτού. Οι ευσταθείς και οι ασταθείς πολλαπλότητες των (υπερβολι-

κών) σταθερών σηµείων του LG είναι, αντίστοιχα, καµπύλες και διδιάστατες επιφάνειες (για

όρους οικονοµίας συζήτησης, καθώς και για να καλύψουµε µερικώς και την περίπτωση µη-

υπερβολικότητας, ϑα αναφερόµαστε σε «επιφάνειες» και µόνο όπου χρειάζεται σε «καµπύλες»).

Ο συµβολισµός και οι έννοιες που χρησιµοποιούνται στα επόµενα είναι δάνεια κυρίως από την

Αναφορά [41].

Παραθέτουµε εν συντοµία µερικά προαπαιτούµενα στοιχεία διαφορικής γεωµετρίας και

συναφών αριθµητικών υπολογισµών.

∆οθείσης της ϱοής η οποία καθορίζεται από τη 3-Σ∆Ε

dui

dt
= F i(u), u = (u1, u2, u3) ∈ R3, F : R3 → R3 (3.12)



Κεφάλαιο III. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 3-Σ∆Ε 47

η διδιάστατη αναλλοίωτη πολλαπλότητα Mc, η οποία παράγεται από µια λεία και συνεχή

µονοδιάστατη πολλαπλότητα αρχικών σηµείων c(σ) ∈ R3 (µε άλλα λόγια, ένα τµήµα µιας

καµπύλης εντός του R3), όπου η F δεν είναι πουθενά εφαπτόµενη της c, αποτελείται από την

ένωση των προς-τα-εµπρός και των προς-τα-πίσω ειδώλων (forward and backward images) των

αρχικών σηµείων, όταν αυτά µετατοπιστούν υπό την επίρρεια της ϱοής :

ui
+(t, σ) = ci(σ) +

∫ t

0
F i(u(τ, σ))dτ

ui
−(t, σ) = ci(σ) −

∫ t

0
F i(u(τ, σ))dτ (3.13)

M = u−

⋃

u+

Θα υπολογίσουµε δύο ϑεµελιώδεις καθολικές αναλλοίωτες πολλαπλότητες (global inva

riant manifolds) για καθένα από τα (υπερβολικά) σταθερά σηµεία της 3-Σ∆Ε, συγκεκριµένα

την ευσταθή και την ασταθή πολλαπλότητα καθενός από αυτά. Η ϱοή που αντιστοιχεί στην

3-Σ∆Ε µπορεί να γραφεί ως εξής :

u(τ, σ) = φt(c(σ)). (3.14)

Εάν συµβολίσουµε ένα σταθερό σηµείο ως u0, τότε οι επιφάνειες αυτές ορίζονται ως

W s(u0) =

{

u


 lim
t→+∞

φt
F (u) = u0

}

, W u(u0) =

{

u


 lim
t→−∞

φt
F (u) = u0

}

(3.15)

Οι µερικές παράγωγοι της συνάρτησης µε διανυσµατικό όρισµα ui(s1, s2) αναγράφονται µε

χρήση του «συµβολισµού µε κόµµα» (comma notation) ως

∂ui

∂sj
→ ui

,j i = 1, 2, 3, j = 1, 2. (3.16)

Υιοθετούµε επίσης τη σύµβαση άθροισης των δεικτών ενός τανυστή (σύµβαση Einstein),

σύµφωνα µε την οποία ένας επαναλαµβανόµενος δείκτης υποδηλώνει ότι επιτελείται άθροιση

επί αυτού.

Η προσεγγιστική µορφή των επιφανειών τις οποίες ϑέλουµε να υπολογίσουµε ϑα δίνεται

τότε από το ανάπτυγµα σε σειρά Taylor της u(t, σ), η οποία, για ανάπτυγµα n-οστής τάξης,

ϑα είναι

ui(s) ≈ ui + ui
,js

j +
1

2!
ui

,j,ks
jsk +

1

3!
ui

,j,k,ls
jsksl + . . .+

1

n!
ui

,a1,a2...,ans
a1sa2 . . . san (3.17)
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3.1.3 Αποτελέσµατα προσοµοίωσης

Σε ένα κατάλληλα δοµηµένο πρόγραµµα οδήγησης (driver program) για την εφαρµογή

Multifario, προκειµένου να υπολογίσουµε την ασταθή και την ευσταθή πολλαπλότητα

ενός σταθερού σηµείου µέχρι όρους τρίτης τάξης, ϑα πρέπει να έχουµε µεριµνήσει :

1. για τον καθορισµό µιας συνάρτησης που ορίζει τις εξισώσεις του συστήµατος, F(u).

2. για τον καθορισµό µιας συνάρτησης, η οποία ορίζει την Ιακωβιανή του συστήµατος, έναν

(3 × 3) πίνακα ο οποίος έχει ως στοιχεία τα DF(u) = [F i
,j ] i, j = 1, 2, 3.

3. για τον καθορισµό µιας συνάρτησης, η οποία ορίζει τον πίνακα των µερικών παραγώγων

δεύτερης τάξης του συστήµατος, δηλαδή έναν τανυστή (3×3×3) µε στοιχεία D2F(u) =

[F i
,j,k] i, j, k = 1, 2, 3.

4. για τον καθορισµό µιας συνάρτησης που ορίζει τον πίνακα των µερικών παραγώγων

τρίτης τάξης του συστήµατος, δηλαδή έναν τανυστή (3×3×3×3) µε στοιχείαD3F(u) =

[F i
,j,k,l] i, j, k, l = 1, 2, 3.

5. για ένα διάνυσµα u0 ∈ R3, το οποίο ορίζει τη ϑέση του σταθερού σηµείου.

6. για τον καθορισµό ενός τµήµατος του χώρου R3 (χωρική περιοχή ολοκλήρωσης), ένα

παραλληλεπίπεδο καθοριζόµενο από την πίσω-κάτω-αριστερή και την εµπρός-πάνω-

δεξιά κορυφές του.

7. για ένα µέγιστο χρονικό όριο ολοκλήρωσης.

Για το σύστηµα υπό µελέτη, την τετραγωνική LG 3-Σ∆Ε, µπορούµε άµεσα να εφοδιάσουµε

το πρόγραµµα οδήγησης µε όλα τα παραπάνω:

F 1 = u̇1 = λ1u
1 −N2 (u1 − u2)u3

F 2 = u̇2 = λ2u
2 −N2 (u1 − u2)u3 (3.18)

F 3 = u̇3 = λ3u
3 + N2 (u1 − u2)(u1 + τu2).

DF(u) =























λ1 −N2u
3 N2u

3 −N2(u
1 − u2)

−N2u
3 λ2 + N2u

3 −N2(u
1 − u2)

N2(2u
1 − u2 + τu2) N2[(u

1 − u2)τ − u1 − τu2] λ3























. (3.19)
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Ο τανυστής D2F(u) µπορεί να αναπαρασταθεί µε τη µορφή πίνακα ως

D2F(u) =
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, (3.20)

ενώ όλα τα στοιχεία του τανυστή D3F(u) µηδενίζονται, F i
,j,k,l = 0, i, j, k, l = 1, 2, 3.

Στα επόµενα διαγράµµατα, Σχ. 3.1.4 και 3.1.5, απεικονίζεται η ευσταθής πολλαπλότητα

της αρχής των αξόνων για τη Γεννήτρια Lorenz, για διάφορες τιµές των παραµέτρων.

LG

λ1 = +17 N2 = 5

λ2 = −47 τ = 0.1

λ3 = − 3

LG

λ1 = +17 N2 = 1

λ2 = −47 τ = 0.1

λ3 = − 3

Σχήµα 3.1.4: Γεννήτριες Lorenz, LG. Χρόνος ολοκλήρωσης : 130 ‘‘secs’’ (εσωτερικές µονάδες

χρόνου του Multifario). Τα συστήµατα αυτά έχουν διαφορετικούς συντελεστές έντασης, N2 = 5

(αριστερά) και N2 = 1 (δεξια).



50 §3.2. ΠΛΗΘΩΡΙΚΗ ΧΑΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

LG

λ1 = + 7.0 N2 = 0.2

λ2 = −11.0 τ = −3.0

λ3 = − 1.5

LG

λ1 = + 7.0 N2 = 0.2

λ2 = −11.0 τ = 0

λ3 = − 1.5

Σχήµα 3.1.5: Γεννήτριες Lorenz, LG. Χρόνος ολοκλήρωσης : 152 ‘‘secs’’: ευσταθής πολλα-

πλότητα της αρχής των αξόνων για συστήµατα διαφορετικών παραµέτρων συντονισµού τ , όπου

τ = −3.0 (αριστερά) και τ = 0 (δεξιά).

3.2 Ενα Μεγιστοποιηµενης Χαοτικοτητας ∆υναµικο Συστηµα

΄Εχουµε προσδιορίσει [47]1 ένα αυτόνοµο σύστηµα 3-Σ∆Ε, το οποίο παρουσιάζει µη-

γραµµικές ταλαντωτικές συζεύξεις και συντονισµούς ανώτερης τάξης. Το σύστηµα αυτό µπορεί

να χαρακτηριστεί ως «σύστηµα µεγιστοποιηµένης χαοτικότητας» (‘‘maximally chaotic’’),

λόγω της ιδιότητάς του να παρουσιάζει ελκυστές µε διάσταση Lyapunov οπουδήποτε στο διά-

στηµα µεταξύ 2 και 3, διαθέτοντας εποµένως σταθερά σηµεία, οριακούς κύκλους (ελκυστές ή

απωθητές) και παράξενους ελκυστές, µερικούς µάλιστα αρκετά πυκνούς, οι οποίοι «ελέγχον-

ται» από ορισµένες παραµέτρους ελέγχου. Το σύστηµα αυτό εµπεριέχει τόσο τετραγωνικές,

όσο και κυβικές πολυωνυµικές µη-γραµµικότητες.

Η γενική µορφή ενός τριδιάστατου αυτόνοµου συστήµατος Σ∆Ε, µε πεδίο ορισµού και

1Kotsialos E., Roumeliotis M. and Adamopoulos M., ‘‘A Maximally Chaotic 3D Autonomous Sy

stem’’, I. J. Bifurcation and Chaos, vol. 14, No. 12, pp. 4215–4232.
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πεδίο τιµών το σώµα R3 είναι η εξής :

ẋ = f1(x, y, z)

ẏ = f2(x, y, z) (3.21)

ż = f3(x, y, z)

Θα περιορίσουµε το δεξιό µέλος της Εξ. (3.21) στο σώµα των πραγµατικών πολυωνυµικών

συναρτήσεων και ϑα επικεντρώσουµε την έρευνά µας στα χαοτικά χαρακτηριστικά των λύσεων

που επιδέχεται το σύστηµα αυτό, όπως αυτές καταδεικνύονται από την ύπαρξη ϑετικής τιµής

ενός από τους εκθέτες Lyapunov του αντίστοιχου ϕάσµατος εκθετών (τρεις το πλήθος) του

συστήµατος. Πρόσφατα, έχει επιτευχθεί πρόοδος αναφορικά µε την αναπαράσταση κανονικής

µορφής (normal form representation) της γενικής περίπτωσης κατά την οποία οι fi, i = 1, 2, 3

είναι τετραγωνικού ϐαθµού πολυώνυµα [99, 101, 103, 55]. Μια ουσιαστική κατηγοριοποίηση

αυτής της κλάσης συστηµάτων έχει προκύψει ως αποτέλεσµα της δουλειάς των Sprott [93, 95,

94] και Chen [110, 111, 55, 112, 114], µεταξύ άλλων. Η σύζευξη και ο συγχρονισµός µιας

οµάδας συστηµάτων µε τα ανωτέρω χαρακτηριστικά έχει απασχολήσει αρκετούς ερευνητές και

αποτέλεσε το αντικείµενο εκτεταµένης ϑεωρητικής και πειραµατικής ανάλυσης [7, 27, 25, 51,

89, 8, 106, 97]. ΄Οµως, εάν επιτρέψουµε την ύπαρξη κυβικών όρων στα πολυώνυµα, τότε η

κατάσταση περιπλέκεται σηµαντικά. Για το λόγο αυτόν, σχετικά ολιγάριθµα συστήµατα της

κλάσης αυτής έχουν τύχει µελέτης και διερεύνησης. Ως παράδειγµα µπορούµε να αναφέρουµε

το αποκαλούµενο ως «κύκλωµα Chua», οδηγούµενο από έναν κυβικό όρο

ẋ = a (y − x3 − c x)

ẏ = x− y + z (3.22)

ż = −b y

το οποίο έχει εκτενώς µελετηθεί, π.χ. στην Αναφορά [45]. Υπάρχει επίσης και ένα µοντέλο

κατασκευασµένο από τον Sandstede [82, 71]:

ẋ = αx+ by − αx2 + (µ̃− αz)x(2 − 3x) + δz

ẏ = bx+ αy − 3

2
bx2 − 3

2
αxy − (µ̃− αz)2y − δz (3.23)

ż = cz + µx+ γxz + αβ(x2(1 − x) − y2).

Το σύστηµα αυτό είναι επίτηδες κατασκευασµένο, ώστε να παρουσιάζει ειδικού τύπου δια-

κλαδώσεις (codimension–two inclinationflip and orbitflip bifurcations). για κάθε διάταξη
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(configuration) των ιδιοτιµών των σταθερών του σηµείων. ΄Ενα άλλο παράδειγµα είναι ένα

γενικό σύστηµα τρίτης τάξης που προκύπτει ως αποτέλεσµα της προσπάθειάς µας [48] να επε-

κτείνουµε την τετραγωνική κατηγοριοποίηση των συστηµάτων που παρουσιάζουν συνάφεια µε

το σύστηµα Lorenz, στην κλάση των κυβικών συστηµάτων :

ẋ =











λ1 0 0

0 λ2 0

0 0 λ3











x

+N2 [1 − 1 0] x











0 0 −1

0 0 −1

1 τ1 0











x (3.24)

+N3 [1 − 1 0] x











0 0 −1

0 0 −1

1 τ2 0











x











0 −1 1

0 −1 1

−1 ψ 1











x

όπου x = [x y z]T και οι παράµετροι τ1, τ2, ψ,N2,N3 ∈ R. Το µοντέλο αυτό είναι µια κυβική

διαταραχή της γενικευµένης κανονικής µορφής των συναφών συστηµάτων Lorenz (ΓΚΜL) για

τα τετραγωνικά συστήµατα.

Η συστηµατική µελέτη της Εξ. (3.24) αποτελεί αντικείµενο της Ενότητας §3.3 του παρόντος

Κεφαλαίου. Θέτοντας στην εξίσωση αυτή τ1 = τ2 = ψ = 0, προκύπτει το ανηγµένο σύστηµα

ẋ = λ1x−N2 (x− y)z −N3 (z − y)(x− y)z

ẏ = λ2y −N2 (x− y)z −N3 (z − y)(x− y)z (3.25)

ż = λ3z + N2 (x− y)x+ N3 (z − x)(x− y)x.

το οποίο επίσης µελετάται στην §3.3.

3.2.1 Κατασκευή του Μοντέλου

Η απλή και µόνο επισκόπηση του Συστήµατος (3.25) αποκαλύπτει την εξαιρετικά πεπλεγ-

µένη δοµή των τετραγωνικών και των κυβικών µη-γραµµικοτήτων. Παρ᾿ όλα αυτά, µπορούµε

να διακρίνουµε κάποιες από τις ενυπάρχουσες συµµετρίες. Σε µια προσπάθεια απλοποίησης

των πραγµάτων, µια εύλογη επιδίωξη είναι η απεµπλοκή µιας τουλάχιστον από τις µεταβλητές

x, y, z από την περίπλοκη αυτή συµπεριφορά, ώστε να προκύψει ένα απλούστερο σύστηµα που
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να προσφέρεται για αναλυτική και/ή αριθµητική µελέτη. Θα πρέπει ϐέβαια να µεριµνήσουµε

για τη διατήρηση ορισµένων χαρακτηριστικών–κλειδιών του αρχικού συστήµατος, συγκεκρι-

µένα για τη διατήρηση των κυβικών όρων στα δεξιά µέλη των εξισώσεων του συστήµατος. Μια

άλλη αλγεβρικής ϕύσεως ιδιότητα προβλέπει την αύξηση των διαθέσιµων λύσεων σταθερών

σηµείων (fixed point solutions), ώστε να υπάρχουν περισσότερα υποψήφια σταθερά σηµεία,

µιγαδικά κατ᾿ αρχήν, µε ϐάση τα οποία ενδέχεται να προκύψουν πραγµατικά σταθερά σηµεία

του συστήµατος, για διάφορες τιµές των παραµέτρων του. Η κυβικότητα των πολυωνυµικών

όρων προσφέρει τέτοιες δυνατότητες, ενσωµατώνοντας περισσότερες οµάδες συµµετρίας στο

σύστηµα. Επιλέγουµε λοιπόν την αντικατάσταση της δεύτερης εξίσωσης του συστήµατος µε

την απλούστερη δυνατή επιλογή, η οποία όµως πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, συγκεκρι-

µένα µε την

ẏ = −c x3 −R. (3.26)

Στην Εξίσωση (3.26), η παράµετρος R είναι µια καλή και απλή µέθοδος ελέγχου, ενώ η

επιλογή του όρου x3 αντί άλλων αντίστοιχων υπαγορεύεται από δοκιµαστικές αριθµητικές

προσοµοιώσεις της δυναµικής εξέλιξης του συστήµατος. Ειδικότερα, η ϑεώρηση ως δεύτερης

εξίσωσης της ẏ = −z3 − R ή της ẏ = −x3 − z3 −R, παρουσιάζει συγκεκριµένα προβλήµατα

σύγκλισης, ή αλλιώς δε ϕαίνεται να οδηγεί σε µη-τετριµµένη συµπεριφορά, από δυναµικής

άποψης. Στην υποενότητα 4.2.1 αναφέρουµε µερικές επιπλέον πιθανές επιλογές.

Προσαρµόζοντας τις τιµές των παραµέτρων, καθοδηγούµενοι από αλγεβρικούς περιορι-

σµούς, όπως επίσης και από αριθµητικές προσοµοιώσεις, έχουµε καταλήξει σε µια συγκεκρι-

µένη µορφή ενός τέτοιου συστήµατος, το οποίο παρουσιάζει µια µεγιστοποιηµένη συµπερι-

ϕορά, διαθέτοντας µια ιδιαίτερη δοµή των εκθετών Lyapunov που του επιτρέπει να διατρέχει

ολόκληρο το ϕάσµα διαστάσεων, από το 2 σχεδόν έως και το 3, υποκείµενο σε κατάλληλες

ϱυθµίσεις των παραµέτρων του:

ẋ = C1x−A(x− y)z − C2(z − y)(x− y)z

ẏ = −C3x
3 −R (3.27)

ż = −C4z + C5(x− y)x+ C6(z − x)(x− y)x,

όπου A, R ∈ R είναι οι παράµετροι ελέγχου.

Το σύστηµα αυτό, όταν όλες οι «σταθερές» Ci, i = 1, . . . , 5 τίθενται ίσες µε τη µονάδα, απο-

τελεί το αντικείµενο µελέτης της παρούσας Ενότητας. Ακόµη και η συγκεκριµένη αυτή επιλογή

των Ci και µάλιστα η υπερ-περιορισµένη (overconstrained) περίπτωση µε C1 = C4 = 1, στην
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οποία το γραµµικό µέρος του συστήµατος δεν αφήνεται να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητες

συνεισφοράς του στη δυναµική του συστήµατος, έχει ως αποτέλεσµα µια εξαιρετικά πλούσια

δυναµική συµπεριφορά, όπως ϑα καταδείξουµε παρακάτω. Το Σχήµα 3.2.6 απεικονίζει ένα

τµήµα µιας τροχιάς στο χώρο των ϕάσεων για A = 17, R = 0.1, Ci = 1, i = 1, . . . , 5. Στα επό-

µενα, για λόγους συντοµίας, ϑα αναφερόµαστε σε αυτό το σύστηµα 3-Σ∆Ε ως «σύστηµα-K».

-2
0

2
4-2

0

2

-22.5

-20

-17.5

-15

-12.5

-2

0

2

Σχήµα 3.2.6: Σύστηµα-K: τµήµα µιας τυπικής χαοτικής τροχιάς στο χώρο των ϕάσεων,

A = 17, R = 0.1, x0 = 0.1, y0 = 0.1, z0 = −2.1.

Στο σηµείο αυτό, κρίνεται σκόπιµη η παράθεση µερικών επιχειρηµάτων, ώστε να δικαιο-

λογηθεί ο χαρακτηρισµός του συστήµατος ως «µεγιστοποιηµένης χαοτικότητας», όπως και η

ονοµασία της παρούσας Ενότητας.

Το κριτήριο της «µεγιστοποίησης» (‘‘maximallity’’) αναφέρεται στην πληθώρα των διαµορ-

ϕώσεων των επιτρεπτών τιµών των παραµέτρων στο χώρο µορφής (configuration space) του

συστήµατος. Θα δείξουµε στα επόµενα την ύπαρξη ολόκληρων περιοχών στο χώρο των πα-

ϱαµέτρων, όπου το σύστηµα επιδεικνύει χαοτική συµπεριφορά. ∆ε χρειάζεται να «παίζουµε»

µε τα τρίτα δεκαδικά σηµαντικά ψηφία, ή και αυτά των µικρότερων τάξεων, προκειµένου να

αναδείξουµε κάποια χαοτική συµπεριφορά. Λόγω αυτής της «συνέπειας» στην απόκρισή του,

παρακινηθήκαµε στο να υιοθετήσουµε αυτή τη µεγιστοποιηµένης χαοτικότητας προσέγγιση.
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Εποµένως ο όρος «πληθωρική χαοτικότητα» δεν αναφέρεται σε κάποια ορισµένη και συγκε-

κριµένη ποσότητα, η οποία να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα µέτρο εκτίµησης αυτής της

πληθωρικότητας, αλλά µάλλον καταδεικνύει την «ευκολία» της ανάδειξης της χαοτικής συµπε-

ϱιφοράς σε κάθε σχεδόν µορφοποίηση του συνόλου παραµέτρων του συστήµατος.

Το ίδιο αυτό σύστηµα µπορεί να «ϱυθµιστεί» ώστε να παρουσιάζει ασθενές ή έντονο χάος· η

τοπολογική δοµή των περίπλοκων χαρακτηριστικών κάθε διαµόρφωσης µπορεί να µη ϐρίσκε-

ται σε άµεση αντιστοιχία µε τις αριθµητικές τιµές των διαστάσεων του ελκυστή. Θα πρέπει να

ληφθούν υπόψη και πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως π.χ. η συνύπαρξη δύο ή περισσότερων

ελκυστών, οι κρίσιµες τιµές των συντεταγµένων των σταθερών σηµείων κλπ. Η απόκριση του

συστήµατος όσον αφορά τη διάσταση του ελκυστή στο διάστηµα από την τιµή 2 έως και την

τιµή σχεδόν 3, έρχεται σε συµφωνία µε τη ϑεώρηση αυτή.

Θα εργαστούµε στον τριδιάστατο χώρο ϕάσεων του συστήµατος, ο οποίος αποτελεί ένα

υποσύνολο του χώρου R3 των µεταβλητών (x, y, z). Στη γενική περίπτωση, το σύστηµα-K

διαθέτει 12, µιγαδικές γενικά, λύσεις σταθερού σηµείου. Υπάρχουν µερικές εξαιρέσεις στον

κανόνα αυτόν :

• R = 0: εκφυλλισµένη περίπτωση, x = z = 0 και οποιοδήποτε y µπορεί να ϑεωρηθεί ως

λύση των ẋ = ẏ = ż = 0.

• R = 1: 10 λύσεις, 2 από τις οποίες πραγµατικές.

• συγκεκριµένοι συνδυασµοί των A και R µε 10, 13, 20, 24, 34, 36 το πλήθος λύσεις.

Παρ᾿ όλα αυτά, κατά την αριθµητική επίλυση του αλγεβρικού συστήµατος ẋ = ẏ = ż = 0,

σαρώνουµε το σύνολο του διαστήµατος των λύσεων. Χρησηµοποιώντας µια ϐηµατική τιµή

ίση µε 0.01, διαπιστώνουµε ότι όλα τα Ϲεύγη τιµών (A,R), συµπεριλαµβανοµένων και αυτών

που εµφανίζουν περισσότερες των 12 λύσεις σταθερού σηµείου, διαθέτουν 2, 3 ή 4 εξ᾿ αυτών

πραγµατικές. Στη σάρωση αυτή, δεν εντοπίστηκαν σταθερά σηµεία–λύσεις που να είναι πάνω

από 4 πραγµατικές.

Στην υποενότητα 3.2.2, παραθέτουµε µια κατηγοριοποίηση αυτών των πραγµατικών στα-

ϑερών σηµείων αναφορικά µε τις αντίστοιχες τιµές των παραµέτρων A και R. Εδώ αναφέρουµε

την περίπτωση όπου A > 0, R > 0, A >> R.

Για τη συγκεκριµένη αυτή µορφοποίηση, έχουµε 4 πραγµατικά σταθερά σηµεία, όλα µε

την ίδια τετµηµένη, x0 = − 3
√
R. Αυτά εντάσσονται σε δύο οµάδες, καθεµιά από τις οποίες
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περιλαµβάνει δύο σταθερά σηµεία. Το ένα Ϲεύγος εντοπίζεται σε µια περιοχή κοντά στην αρχή

των αξόνων και το δεύτερο έχει συντεταγµένες που δίνονται από τις σχέσεις

(x1, y1, z1) = (− 3
√
R,A1, ξ1) , (x2, y2, z2) = (− 3

√
R, ξ2,−A2) ,

όπου τα ξ1 και ξ2 ισούνται κατά προσέγγιση µε το x0 και τα A1 και A2 είναι συγκρίσιµα

µε το A. Αυτή η ειδική διαµόρφωση, σύµφωνα µε τις αριθµητικές διερευνήσεις µας, παρου-

σιάζει τη µέγιστη διάσταση του δηµιουργούµενου παράξενου ελκυστή (≈ 2.89). Μελετούµε

διεξοδικότερα την περίπτωση αυτή, όπως και µερικές άλλες, στα επόµενα.

Στην υποενότητα 3.2.2 παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσµατα της έρευνας αυτής, συγκε-

κριµένα µια κατηγοριοποίηση των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων του συστήµατος-K. Στην υποε-

νότητα 3.2.3 παρουσιάζουµε µια σειρά αντιπροσωπευτικών τροχιών εξέλιξης στο χώρο των

ϕάσεων, καθώς µεταβάλλονται οι παράµετροι του συστήµατος. Ανακεφαλαιώνουµε στην υποε-

νότητα 4.2.1, παραθέτοντας και µερικά σηµεία περαιτέρω διερεύνησης.

3.2.2 Εµβέλεια περιοχών των λύσεων του συστήµατος

3.2.2.1 Τετριµµένες / Εκφυλλισµένες Λύσεις

Ο άξονας των z αποτελεί λύση του συστήµατος (για R = 0). Επάνω σε αυτόν, οι εξισώσεις

του συστήµατος εκφυλλίζονται σε γραµµικές, ẋ = 0, ẏ = −R, ż = −z και ως ασυµπτωτική

κατάληξη οι τροχιές του συστήµατος είτε έχουν την αρχή των αξόνων (εάν R ≥ 0), είτε απειρί-

Ϲονται, y → ∞, z → 0, εάν R < 0. Οι άξονες x και y αποτελούν επίσης τετριµµένες λύσεις του

συστήµατος και επιδεικνύουν παρεµφερή χαρακτηριστικά· όταν οι αρχικές συνθήκες ληφθούν

επί αυτών, τότε οι τροχιές είτε οδεύουν προς την αρχή των αξόνων, είτε απειρίζονται.

3.2.2.2 Ανάλυση Ευστάθειας των Σηµείων Ισορροπίας

Οι αριθµητικές προσοµοιώσεις δείχνουν ότι στο παραµετρικό επίπεδοA−R, για συγκεκρι-

µένα διαστήµατα τιµών των A και R, προκύπτουν είτε 2, είτε 4 πραγµατικά σταθερά σηµεία.

Το Σχήµα 3.2.7 δίνει µια τριδιάστατη απεικόνιση των ϑέσεων των σταθερών σηµείων στο χώρο

των ϕάσεων, όπου A ∈ [−6, 20] και R ∈ [−10, 5]. Τα µαύρα σηµεία αντιστοιχούν σε πολλα-

πλότητα (πραγµατικών σηµείων) 2, τα κόκκινα σε πολλαπλότητα 4, για κάθε σηµείο (A,R).

Παρατηρήστε την οµάδα των κυανών σηµείων στην κεντρική περιοχή του διαγράµµατος, τα

οποία ϐρίσκονται όλα στο επίπεδο x = 0.9652 και τα οποία αναπαριστούν σταθερά σηµεία
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Σχήµα 3.2.7: Θέσεις των σταθερών σηµείων στο χώρο των ϕάσεων : A ∈ [−6, 20], R ∈ [−10, 5],

µαύρο για 2 σηµεία ισορροπίας ανά σηµείο (A,R), κόκκινο για 3, κυανό για 4.

πολλαπλότητας 3. Στο διάγραµµα αυτό, µπορούµε να διαπιστώσουµε τη συµπληρωµατική

δοµή της ϑέσης των σταθερών σηµείων στο χώρο (ϐλ. επίσης και Σχήµα 3.2.8, παρακάτω).

Το σύστηµα-K διαθέτει την ακόλουθη Ιακωβιανή :

J(x) =























J11 J12 J13

J21 0 0

J31 J32 J33























= −J21(J12J33 − J32J13),

όπου x = [x, y, z]T και

J11 = 1 −Az − (z − y)z , J12 = Az + z(x− 2y + z) , J13 = (x− y)(A− 2z + y),

J21 = −3x2, , J31 = 2x− y − (x− y)x+ (z − x)(2x − y),

J32 = x(x− z − 1), , J33 = x(x− y) − 1.

Παρατηρήστε ότι η συµπεριφορά της Ιακωβιανής δεν επηρεάζεται από την J11 = ∂ẋ
∂x ή από

την J31 = ∂ż
∂z . Φυσικά, η παράµετρος R απαλείφεται από την Ιακωβιανή, λόγω της µερικής

παραγώγισης.
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Ο πίνακας ευστάθειας στο σηµείο (0, 0, 0) γίνεται

J(0) =











1 0 0

0 0 0

0 0 −1











και είναι προφανής η συµπεριφορά σάγµατος-εστίας (saddlefocus) στην αρχή των αξόνων. Η

περίπτωση όπου η παράµετρος R είναι ταυτοτικά µηδενική ϑέτει συγκεκριµένα προβλήµατα

σύγκλισης, όσον αφορά την αριθµητική µελέτη του συστήµατος. Οι τροχιές µε R = 0 προ-

σπαθούν να ϕθάσουν στην αρχή των αξόνων και ϑα πρέπει να µελετηθούν ξεχωριστά. ∆ε ϑα

ασχοληθούµε µε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις και στα επόµενα δεν ϑα ϑεωρήσουµε την αρχή

των αξόνων ως ένα σταθερό σηµείο του συστήµατος.

Στο Σχήµα 3.2.8 αναπαριστάνουµε αριθµητικά αποτελέσµατα που αφορούν την προσεγ-

γιστική κατανοµή των δύο ή τεσσάρων σηµείων ισορροπίας στο χώρο των ϕάσεων, σε ένα

διάγραµµα A–R, όπου τα συµπαγή τετράγωνα στίγµατα αντιστοιχούν στην ύπαρξη τεσσάρων

σταθερών σηµείων και τα τρίγωνα σε µια πολλαπλότητα τάξης 2.
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-1
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2

Σχήµα 3.2.8 Πολλαπλότητα των σταθερών σηµείων στο επίπεδο A–R· 4 (µαύρο), 2 (γκρι).

Για αυτά τα σηµεία (A,R), υπολογίζουµε την Ιακωβιανή σε καθένα από τα αντίστοιχα στα-

ϑερά σηµεία και κατηγοριοποιούµε την ευστάθειά του, επιλύοντας αριθµητικά το προκύπτον

κυβικό πολυώνυµο των ιδιοτιµών της Ιακωβιανής. Στην περιοχή που ορίζουν τα διαστήµατα

A ∈ [−6, 20], R ∈ [−10, 5], δεν εντοπίστηκαν Ϲεύγη τιµών (A,R) που να σχετίζονται µε 4 ευστα-

ϑή σηµεία ισορροπίας. Τουλάχιστον ένα σταθερό σηµείο ανά Ϲεύγος (A,R) χαρακτηρίζεται ως

ασταθές, καθώς τουλάχιστον µια από τις αντίστοιχες ιδιοτιµές του πολυωνύµου της Ιακωβιανής

διαθέτει ϑετικό πραγµατικό µέρος, για το συγκεκριµένο σταθερό σηµείο.
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3.2.2.3 Ανάλυση Εκθετών Lyapunov

Χρησιµοποιήσαµε την εφαρµογή Dynamics2 [68] για να λάβουµε αποτελέσµατα, όσον

αφορά την εκτίµηση και τη συµπεριφορά των εκθετών Lyapunov του συστήµατος, καθώς µε-

ταβάλλονται οι τιµές των παραµέτρων. Χρησιµοποιώντας ένα ϐήµα ίσο µε 0.0001 για αυτούς

τους υπολογισµούς, κατασκευάσαµε τα ϕασικά πορτραίτα, µη λαµβάνοντας υπόψη τις πρώτες

100.000 επαναλήψεις/σηµεία της τροχιάς, εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτόν ότι ϐρισκόµα-

στε «επάνω» στον ελκυστή. Εάν προσπαθούµε να περιγράψουµε κάποιον ελκυστή µε διάσταση

µεγαλύτερη του 2, τότε ο L2 αφήνεται να σταθεροποιήσει τα τρία πρώτα δεκαδικά ψηφία του

σε µηδενική τιµή, δεδοµένου ότι σε µια χαοτική 3-Σ∆Ε ο µεσαίος εκθέτης Lyapunov ϑα πρέπει

να ισούται µε µηδέν [38].

΄Οταν το σύστηµα λειτουργεί εντός της τυπικής περιοχής χαοτικής του απόκρισης, παρου-

σιάζεται µια πολύ ισχυρή τάση απόκλισης, κατά µήκος µιας συγκεκριµένης διεύθυνσης, η

οποία δίνει έναν εκθέτη Lyapunov της τάξης του 1.7 ή και περισσότερο, µε τιµές όπως 2.2,

ενώ παράλληλα παρατηρείται µια µέτρια τάση συρρίκνωσης κατά µήκος µιας άλλης διεύθυν-

σης. Αυτό έχει ως συνέπεια οι L1 και L3 να ισούνται σχεδόν κατά µέτρο, κάτι που οδηγεί σε

µια πολύ µεγάλη διάσταση κατά Kaplan–Yorke του ελκυστή της τάξης περίπου DL ≈ 2.90.

Οι τροχιές καλύπτουν πυκνά το µεγαλύτερο µέρος του διαθέσιµου τριδιάστατου χώρου. Τα

ευρήµατά µας αναφορικά µε την περιοχή αυτή αναγράφονται στους Πίνακες 3.1 και 3.2, µαζί

µε µερικές ακόµη χαοτικές περιοχές που κατέστη δυνατόν να ταυτοποιήσουµε, στις οποίες

εντοπίζονται άλλοι τύποι ελκυστών, µικρότερης διάστασης DL.

΄Οπως ϕαίνεται στον Πίνακα 3.2, όλα τα επιπλέον σταθερά σηµεία χαρακτηρίζονται ως

ασταθή, εξαιρώντας την περίπτωση όπου R = 0. Οι καταχωρήσεις στους Πίνακες 3.1 και 3.2

που σηµαίνονται µε αστερίσκο, αντιστοιχούν στα Σχήµατα 3.2.9 έως και 3.2.18 παρακάτω.

Πίνακας 3.1: Σύστηµα–K. Εκθέτες Lyapunov και διάσταση του

ελκυστή για A = 17 και διάφορα R.

R Ελκυστής L1 L2 L3 DL επιπλέον ευστάθεια

. ΣΣ αυτών

(•) -41.5 ευσταθής κύκλος 0 -0.20 -13.07 1 1 ασταθή

-33. -//- 0 -6.47 - 6.49 1 1 -//-

(•) -17. µετά διπλ.περ., p2 0 -3.55 - 9.11 1 1 -//-

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα. . .
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Πίνακας 3.1 – (Συνέχεια)

R Ελκυστής L1 L2 L3 DL επιπλέον ευστάθεια

. ΣΣ αυτών

-15.85 π4 0 -0.28 -12.65 1 1 -//-

-15.51 π8 0 -0.30 -12.77 1 1 -//-

-15.44 πολλές 0 -0.03 -13.03 1 1 -//-

-15.2 1–scroll attractor 0.60 0 -13.79 2.044 1 -//-

-15.1 -//- 0.79 0 -13.99 2.056 1 -//-

-14.95 -//- 0.98 0 -14.33 2.068 1 -//-

(•) -14.915 -//- 1.03 0 -14.51 2.071 1 -//-

-14.91
µετά από κρίση,

twisted cycle
0 -7.24 -69.10 1 1 -//-

-14. -//- 0 -5.67 -85.40 1 1 -//-

-7. -//- 0 -5.37 -75.20 1 1 -//-

-3. διπλώσεις 0 -1.73 -56.70 1 1 -//-

(•) -2. -//- 0 -1.63 -52.37 1 1 -//-

-1.7 «λεπτός» 2D+ ελκυστής 1.20 0 -28.70 2.006 1 -//-

-1.6 -//- 1.39 0 -14.06 2.10 1 -//-

(•) -1. «παχύς» ελκυστής 2.07 0 -2.90 2.71 1 -//-

-0.5
«παχύ» παροδικό,

προς καταβόθρα
0 3 (1)

-0.3 -//- 0 3 -//-

-0.1 -//- 0 3 -//-

0. «παχύς» ελκυστής 1.63 0 -1.83 2.89 ∞, άξ. y

0.01 -//- 1.61 0 -1.83 2.86 3 ασταθή

(•) 0.1 -//- 1.60 0 -1.77 2.87 3 -//-

0.16 -//- 1.57 0 -1.77 2.91 3 -//-

0.2
«παχύ» παροδικό,

προς καταβόθρα
0 3 -//-

0.3 -//- 0 3 -//-

1.
παροδικό,

προς καταβόθρα
0 3 ασταθή

2. -//- 0 3 (2)

3. -//- 0 3 -//-

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα. . .
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Πίνακας 3.1 – (Συνέχεια)

R Ελκυστής L1 L2 L3 DL επιπλέον ευστάθεια

. ΣΣ αυτών

48. ευσταθής κύκλος 1 3 (2)

49. -//- 1 3 -//-

(1) το ΣΣ µε y0 ≈ A είναι ευσταθές· τα άλλα δύο είναι ασταθή.

(2) το ΣΣ µε y0 ≈ A είναι ασταθές· υπάρχει επίσης ένα ακόµη ευσταθές και ένα ασταθές.

Πίνακας 3.2: Σύστηµα–K. Εκθέτες Lyapunov και διάσταση του

ελκυστή για A = −5 και διάφορα R.

R Ελκυστής L1 L2 L3 DL άλλα ΣΣ

-3. παροδικό, προς άξονα z → +∞
-2. παροδικό «συντριβάνι», προς καταβόθρα 0 3

-1.01 παροδικό, προς οριακό κύκλο 0 -0.25 -0.25 1 3

-1. -//- 0 -0.24 -0.24 1 1

-0.91 -//- 1 2

-0.5 παροδικό, προς καταβόθρα 0 1

-0.4 παραµορφωµένος οριακός κύκλος 1 1

-0.38 -//- 1 1

-0.3771 ακριβώς πριν το χάος 1 1

-0.37 2D+ ελκυστής 0.52 0 -1.43 2.37 1

(•) -0.3 -//- 0.37 0 -1.08 2.36 1

-0.2 παραµορφωµένος οριακός κύκλος 1 1

-0.1 -//- 1 1

0. -//- 1 ∞, άξ. y

(•) 0.07 κύκλος περιόδου 2 1 1

0.2 ευσταθής κύκλος 1 1

.
...

...
...

...
...

...

2.5 διπλασιασµός περιόδου, p2 1 1

2.747 επιπλέον δίπλωση 1 1

2.76 διπλασιασµός περιόδου, p2 1 1

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα. . .
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Πίνακας 3.2 – (Συνέχεια)

R Ελκυστής L1 L2 L3 DL άλλα ΣΣ

2.765 πολλές περίοδοι 1 1

2.769 λιγότερες περίοδοι 1 1

2.77 «λεπτός» 2D+ ελκυστής(;) 0.08 0 -6.87 2.01 1

2.8 οριακός κύκλος 1 1

3. «λεπτός» 2D+ ελκυστής 0.06 0 -6.40 2.02 1

3.1 -//- 0.21 0 -7.96 2.02 1

(•) 3.3 -//- 0.25 0 -5.61 2.04 1

3.34 -//- 0.06 0 -4.69 2.005 1

4. ευσταθής κύκλος 1 1

.
...

...
...

...
...

...

6. καταβόθρα 0 1

3.2.3 Ποιοτική Ανάλυση των Τροχιών

Στα διαγράµµατα των Σχηµάτων 3.2.9–3.2.18 απεικονίζεται µια αντιπροσωπευτική εξέλι-

ξη του συστήµατος στο χώρο των ϕάσεων, για συγκεκριµένες αρχικές συνθήκες (x0, y0, z0) =

(0.1, 3.1, 1.1), µεταβάλλοντας τις παραµέτρους A και R(2). Κατά τη δηµιουργία αυτών των

ϕασικών πορτραίτων µε την Mathematica, χρησιµοποιήσαµε αριθµητικές τεχνικές ολοκλή-

ϱωσης επαυξηµένης ακρίβειας. Το σύστηµα αφήνεται να εκδηλώσει µια επαρκώς «σταθερο-

ποιηµένη» συµπεριφορά και οι υπολογισµοί ξεκινούν µετά το τέλος της προκαταρκτικής αυτής

ϕάσης. Η πρώτη δεξιά στήλη αυτού του τριδιάστατου ϕασικού πορτραίτου απεικονίζει τις προ-

ϐολές στα επίπεδα x − y, x − z και y − z, αντίστοιχα, ενώ η δεύτερη στήλη απεικονίζει τα

ϕασικά πορτραίτα στις προβολές x–ẋ, y–ẏ και z–ż.

2Επιπλέον τεχνικές µελέτης και λεπτοµέρειες περιέχονται στην Παρουσίαση (Poster) Kotsialos E.,

Roumeliotis M. and Voyatzis G., ‘‘Numerical Study of an Autonomous Cubic Polynomial 3ODE’’,

Internatinal Summer School – Conference: Complexity in Science and Society, Πάτρα, Ιούλιος 2004.
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A=17, R=−41.5
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Σχήµα 3.2.9 A = 17, R = −41.5: µετά τη διακλάδωση Hopf, ευσταθής οριακός κύκλος

A=17, R=−17
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Σχήµα 3.2.10 A = 17, R = −17: τροχιά περιόδου 2
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A=17, R=−14.915
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Σχήµα 3.2.11 A = 17, R = −14.915: 1scroll χαοτικός ελκυστής, DL = 2.071

A=17, R=−14.91

-10
0

10

-10
-5

0
5
10

-40

-20

0

-10
-5

0
5
10

-10 -5 0 5 10 15

-10

-5

0

5

10

-10 -5 0 5 10 15

-40

-30

-20

-10

0

-10 -5 0 5 10

-40

-30

-20

-10

0

-10 -5 0 5 10 15

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

-10 -5 0 5 10

-3000

-2000

-1000

0

1000

-40 -30 -20 -10 0

-15000

-12500

-10000

-7500

-5000

-2500

0

Σχήµα 3.2.12 A = 17, R = −14.91: περίπλοκος οριακός κύκλος
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A=17, R=−2
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Σχήµα 3.2.13 A = 17, R = −2: περίπλοκος οριακός κύκλος
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Σχήµα 3.2.14 A = 17, R = −1: «παχύς» ελκυστής, DL = 2.71
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A=17, R=0.1
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Σχήµα 3.2.15 A = 17, R = 0.1: πληθωρικό χάος, DL = 2.87

A=−5, R=−0.3
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Σχήµα 3.2.16 A = −5, R = −0.3: 2D+ ελκυστής, DL = 2.36
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A=−5, R=0.07
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Σχήµα 3.2.17 A = −5, R = 0.07: περίπλοκος κύκλος περιόδου 2

A=−5, R=3.3
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Σχήµα 3.2.18 A = −5, R = 3.3: «λεπτός» 2D+ ελκυστής, DL = 2.04
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Οι Πίνακες 3.1 και 3.2 µπορούν να µελετηθούν αναφορικά µε αυτές τις σειρές στιγµιοτύ-

πων. Κατά την κατασκευή των διαγραµµάτων αυτών επιλύσαµε αριθµητικά τις εξισώσεις του

συστήµατος από t = 0 έως t = 1500 για την περίπτωση όπου A = 17 και κατόπιν λάβαµε

στιγµιότυπα των αντίστοιχων ϕασικών πορτραίτων για το χρονικό διάστηµα από t1 = 1400 έως

t2 = 1500. Για την περίπτωση όπου A = −5 χρησιµοποιήσαµε το χρονικό διάστηµα ολοκλή-

ϱωσης από 0 έως 2500 και τα στιγµιότυπα αντιστοιχούν στο χρονικό διάστηµα από t1 = 2400

έως t2 = 2500. Ως ένα µέτρο σύγκρισης, ο ελκυστής Lorenz µπορεί να προσοµοιωθεί ικανο-

ποιητικά µε ϐάση τις παραπάνω προϋποθέσεις, χρησιµοποιώντας ένα χρονικό διάστηµα από

t = 0 έως, ενδεικτικά, t = 60 ή t = 100. Στα επόµενα, παρουσιάζουµε µια ποιοτική συζήτηση

των προσδιορισθέντων αποτελεσµάτων.

Εξετάζουµε πρώτα την περίπτωση όπου A = 17. Για R = −79 υπάρχουν δύο σταθερά

σηµεία. Το ένα από αυτά ϐρίσκεται περίπου στη ϑέση (4.29, 20.32, 3.24) και χαρακτηρίζεται ως

ασταθές. Το άλλο εντοπίζεται περίπου στη ϑέση (4.29, 4.1,−14.46) και είναι ευσταθές. Ακριβώς

µετά την τιµή R ≈ −78.158 µια (υποκρίσιµη) διακλάδωση Hopf λαµβάνει χώρα και αυτό

το τελευταίο σταθερό σηµείο καθίσταται ασταθές. Εµφανίζεται τώρα ένας ευσταθής οριακός

κύκλος στην περιοχή γύρω από αυτό. Στην τιµή R ≈ −18.89 συµβαίνει ένας διπλασιασµός

περιόδου, ο οποίος ακολουθείται από µια τροχιά περιόδου 4 στην τιµή R = −15.85 και µια

τροχιά περιόδου 8, όταν R = −15.51. Από το σηµείο αυτό και µετά, διαµέσου µιας άπειρης

ακολουθίας διπλασιασµού περιόδων (infinite period–doubling cascade) έχουµε µια µετάβαση

στην περιοχή εµφάνισης χαοτικής συµπεριφοράς και έναν 1–scroll ελκυστή.

Αυτό ισχύει µέχρι την τιµή R ≈ −14.91, όπου συµβαίνει µια κρίση και η σχετική δοµή

και διευθέτηση των ευσταθών και ασταθών πολλαπλοτήτων των σταθερών σηµείων υφίστανται

µια σειρά µετασχηµατισµών. Αυτό αντανακλάται στα ϕασικά πορτραίτα, όπως µπορεί να

καταδειχθεί µελετώντας π.χ. τις κλίµακες των αξόνων των διαγραµµάτων της δεξιάς στήλης, σε

αντιπαραβολή µε τα αντίστοιχα για R = −14.91. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουµε επιτύχει

µερικά αποτελέσµατα, όπως µπορεί να δειχθεί στο Σχήµα 3.2.19· εκεί έχουµε µια µερική

ανακατασκευή της ασταθούς πολλαπλότητας του σταθερού σηµείου στην περιοχή του χαοτικού

ελκυστή που αντιστοιχεί στο R = −14.915 (αριστερά), καθώς και του νεοδιαµορφούµενου

περίπλοκου οριακού κύκλου στοR = −14.91 (δεξιά). Οι διαδοχικές επαναλήψεις κατασκευής

της ασταθούς πολλαπλότητας απεικονίζονται για αυτές τις συγκεκριµένες τιµές του R. Το

Σχήµα αυτό µπορεί να συγκριθεί µε τα Σχήµατα 3.2.11 και 3.2.12. Η ασταθής πολλαπλότητα

ακολουθεί σχεδόν κατά πόδας το κατώτερο τµήµα του οριακού κύκλου· υποθέτουµε ότι αυτός
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Σχήµα 3.2.19: A = 17: προβολή (x− y) του χαοτικού ελκυστή (αριστερά) και του ευσταθούς

οριακού κύκλου (δεξιά) µε κίτρινο χρώµα, όπως επίσης και της αντίστοιχης ασταθούς (πράσινο)

και ευσταθούς (κόκκινο) πολλαπλότητας, για R = −14.915 και R = −14.91.

ο κλάδος της ασταθούς πολλαπλότητας ενδέχεται να αποτελεί το είδωλο µιας inclination–flip

οµοκλινικής τροχιάς. Παρατηρήστε επίσης την αναδίπλωση προς τα πίσω (back–bending) ενός

κλάδου της ασταθούς πολλαπλότητας προς την κατεύθυνση του ελκυστή· οι Αναφορές [82, 71]

και [79, 78] παραθέτουν µια εις ϐάθος ανάλυση των ϑεµάτων αυτών.

Στην ίδια αυτή οµάδα εικόνων, ϕαίνεται και η προσπάθεια κατάδειξης της ευσταθούς πολ-

λαπλότητας, µέσω των εξωτερικών καµπύλων. ∆ιάφορα προβλήµατα σύγκλισης επιβραδύνουν

αυτή τη σκιαγράφηση, σε σηµαντικό µάλιστα ϐαθµό· αυτό µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι

η πραγµατική ευσταθής πολλαπλότητα, της οποίας απεικονίζεται η προβολή στο επίπεδο x–y,

είναι διδιάστατη [71] και προκύπτει ότι είναι αργή (slow manifold). Μια αυστηρή απόδειξη της

δήλωσης αυτής, όπως επίσης και του όλου ποιοτικού τρόπου περιγραφής που ακολουθήσαµε

εδώ, ϑα αποτελέσουν αντικείµενο περαιτέρω έρευνας.

Τώρα, ο οριακός αυτός κύκλος αρχίζει να παρουσιάζει διπλώσεις µε έναν χαρακτηριστικό

τρόπο και η συµπεριφορά αυτή συνεχίζεται µέχρι την τιµή R = −2. Κατά την πορεία της

µείωσης της τιµής του R, οι πτυχώσεις «διπλώνουν» επάνω στον ίδιο τους τον εαυτό. Τελικά,

από την τιµήR = −2 µέχρι την τιµήR = −1, το σύστηµα παρουσιάζει πλήρως χαοτική συµπε-

ϱιφορά. Για R = −1, µετά από εκτεταµένους χρόνους προσοµοίωσης, όλες οι τιµές του R

µέχρι το R = 0 παρουσιάζουν «χαοτικούς» ελκυστές αρχικά, αλλά όλες αυτές οι συµπεριφορές

αποδεικνύονται παροδικές (transients), καθώς το σύστηµα καταλήγει σε σηµεία–καταβόθρες.

ΣτοR = −0.95 εξακολουθούµε να έχουµε δύο πραγµατικά σταθερά σηµεία. Μεταξύ αυτής
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της τιµής και της R = −0.949 εκδηλώνεται ένας νέος τύπος διακλάδωσης, ο οποίος οδηγεί

στη γένεση δύο επιπλέον πραγµατικών σταθερών σηµείων, εντοπισµένων κοντά στην αρχή των

αξόνων (ϐλ. και Σχήµα 3.2.20). Τα δύο αυτά σηµεία, αρχικά µιγαδικά, έχουν συντεταγµένες

(0.983048, 9.39395 ± 1.02595i,−0.0151448 ± 0.00001967i)
όταν R = −0.95 και τα αντίστοιχα νέα πραγµατικά είναι τα

(0.982703, 9.00874,−0.0153511) και (0.982703, 9.77602,−0.0155034)

όταν R = −0.949. Τα σηµεία αυτά είναι αρχικά ευσταθή, ένα όµως από αυτά, ήδη από την

τιµή R = −0.945 και µετά καθίσταται ασταθές και ϑα παρουσιάσει εναλλαγές της ευστάθειάς

του αρκετές ϕορές καθώς µεταβάλλεται η τιµή της παραµέτρου R. Το άλλο σταθερό σηµείο

καθίσταται ασταθές για R ≥ 0 και παραµένει τέτοιο για τις εξετασθείσες τιµές του R.

Im

Re

z plane

Im

Re

y plane

Σχήµα 3.2.20: ∆ηµιουργία δύο πραγµατικών σταθερών σηµείων, λόγω της «πρόσκρουσης»

των ιδιοτιµών στον πραγµατικό άξονα.

Αµέσως µόλις το R γίνει ϑετικό, περνώντας από το µηδέν, η χαοτική συµπεριφορά επα-

νεµφανίζεται, αυτή τη ϕορά όχι µε τη µορφή παροδικών ελκυστών, αλλά µε την πλέον ισχυρά

χαοτική συµπεριφορά που παρατηρείται για το συγκεκριµένο σύστηµα, δίνοντας την πιο χαο-

τική ϕάση, όπου ο ελκυστής παρουσιάζει διάσταση DL ≈ 2.87. Μετά την τιµή R = 0.2,

παρατηρείται και πάλι µια κατά κάποιο τρόπο παροδική συµπεριφορά και το σύστηµα δεν δί-

νει ενδιαφέροντα από δυναµικής άποψης πρότυπα, έως την τιµή R = 10 τουλάχιστον, περιοχή

όπου ελέγθηκε µε λεπτοµέρεια. Αριθµητικές προσοµοιώσεις, παρ᾿ όλα αυτά, καταδεικνύουν

την ύπαρξη οριακών κύκλων σε ακόµη µεγαλύτερες τιµές της παραµέτρου R.

΄Οσον αφορά την περίπτωση όπου A = −5, µπορούµε να καταλήξουµε σε ανάλογα συµπε-

ϱάσµατα σχετικά µε την εξέλιξη του συστήµατος σε συνδυασµό µε τις τιµές των παραµέτρων

του, σε µια πιο περιορισµένη όµως ϐάση. Αυτό µπορεί µερικώς να αποδοθεί στο γεγονός ότι
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το µέτρο της παραµέτρου A είναι τώρα µικρότερο. Εδώ ϑα ερευνήσουµε µόνο τις περιοχές

χαοτικής απόκρισης.

Μεταξύ των τιµών R = −0.3771 και R = −0.37 έχουµε µια µετάβαση από τη συµπεριφορά

οριακού κύκλου σε έναν χαοτικό 2D+ ελκυστή. Οι λεπτές εξώτερες περιοχές του τέως οριακού

κύκλου είναι ανθεκτικές και δεν εξαφανίζονται, µετά από διαδοχικές επαναρχικοποιήσεις της

δυναµικής εξέλιξης του συστήµατος. Μια άλλη προβληµατική περίπτωση εµφανίζεται γύρω

από την τιµή R = 2.77. Εκεί σηµειώνονται διακυµάνσεις στην ακρίβεια των υπολογισµών των

εκθετών Lyapunov και εµφανίζονται σφάλµατα συγκρίσιµα µε το ίδιο το µέτρο των εκθετών·

τόσο ο L1, όσο και ο L2 λαµβάνουν σχεδόν µηδενικές τιµές. Για µεγαλύτερες τιµές του R

όµως, συγκρίσιµες σε µέγεθος µε το |A|, εµφανίζεται ένας λεπτός ελκυστής, αυτή τη ϕορά µε

µια απλούστερη 1–scroll δοµή. Από αυτό το σηµείο και πέρα, δεν παρατηρούντα κάποια νέα

δυναµικά ϕαινόµενα, µέχρι την τιµή R = 6.

Οι ανωτέρω αναφερθείσες παρατηρήσεις για τις δύο αντιπροσωπευτικές αυτές περιπτώσεις

τιµών της παραµέτρου A έρχονται σε καλή γενικά συµφωνία µε τα αντίστοιχα διαγράµµατα

διακλαδώσεων του Σχήµατος 3.2.21. Σε αυτά έχουµε σχεδιάσει τον Κυρίαρχο Εκθέτη Lya

punov (ΚΕL, DLE) ως προς R σε µια αντιπροσωπευτική εµβέλεια τιµών, για τις δεδοµένες

τιµές A = 17 (αριστερά) και A = −5 (δεξιά).

Τα διαγράµµατα αυτά δηµιουργήθηκαν µε τη ϐοήθεια της εφαρµογής Dynamics2, µε

χρήση των παρακάτω ϱυθµίσεων :

• αρχικές συνθήκες : οι ίδιες για όλες τις προσοµοιώσεις, x0 = 0.1, y0 = 3.1, z0 = 1.1

• προ-επαναλήψεις (preiterations): 100, 000 (BIFPI=100000)

• επαναλήψεις (iterations): 100, 000 (BIFD=100000)

• επαναρχικοποίηση σε κάθε νέα τιµή του R (BIFI=1)

• πλήθος τιµών στον οριζόντιο άξονα : 10, 000 (BIFV=10000)

• ϐήµα ολοκλήρωσης : 0.0001

• διασύνδεση διαδοχικών σηµείων µε ευθύγραµµα τµήµατα (CON)

΄Ενα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των διαγραµµάτων είναι οι αιχµές ϑετικού ύψους,

όπου ο KEL εκτοξεύεται σε πολύ υψηλές τιµές, εµφανώς µεγαλύτερες του 3 στις περιπτώσεις

αυτές. Το δεξιό τµήµα του άνω αριστερού διαγράµµατος (όπου A = 17) κυριαρχείται από τις

αιχµές αυτές.
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Σχήµα 3.2.21: ∆ιάγραµµα KEL για A = 17 (R ∈ [−50, 50])–άνω αριστερά και για A = −5

(R ∈ [−6, 6])–άνω δεξιά. Επίσης διαγράµµατα της αντίστοιχης διάστασης Lyapunov–κάτω

αριστερά και κάτω δεξιά.

Τέτοιου είδους µεταβάσεις (transitions) συµβαίνουν ξαφνικά και είναι αντιπροσωπευτικές

της ύπαρξης ισχυρών συντονισµών ανώτερης τάξης των µη-γραµµικών ταλαντωτών που είναι

ενεργοποιηµένοι για τις συγκεκριµένες τιµές των παραµέτρων του συστήµατος. Μια τέτοια

απότοµη αύξηση του µέτρου του εκθέτη Lyapunov, στα σηµεία συντονισµού ή γενικότερα

σε µια µικρή περιοχή γύρω από αυτά, ακολουθείται τυπικά επίσης από µια πολύ µεγάλου

µέτρου, αρνητική όµως τιµή του εκθέτη. Σε αυτό οφείλεται ο σχηµατισµός των «Ϲωνών» στις

διάφορες περιοχές του διαγράµµατος, εφόσον η διακριτικότητα αυτών των εικόνων είναι πολύ

µικρότερη από το ϐήµα µεταβολής της παραµέτρου R, όπως αυτό αναφέρεται παραπάνω. Τα

κάτω αριστερά και κάτω δεξιά διαγράµµατα του Σχήµατος 3.2.21 δινουν µια εκτίµηση της

διάστασης Lyapunov για τις δύο τιµές του A, A = 17 και A = −5. Σε αυτά, η R µελετάται
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στο ίδιο διάστηµα τιµών, όπως και στα δύο επάνω διαγράµµατα. Κατά τη δηµιουργία των δύο

κάτω διαγραµµάτων, προσπαθήσαµε να αποφύγουµε την ολοκλήρωση των τροχιών για µεγάλα

χρονικά διαστήµατα, καθώς κάτι τέτοιο ϑα οδηγούσε αναπόφευκτα στην εισαγωγή αριθµητικών

σφαλµάτων και εποµένως ϑα καθιστούσε επισφαλείς τις εκτιµήσεις µας. Για κάθε τιµή του

R, λάβαµε 200.000 προ-επαναλήψεις. Μετά από αυτές, επαναλάβαµε άλλα 1000 ϐήµατα της

διαδικασίας και στο τέλος υπολογίσαµε τη διάσταση Lyapunov. Τα άνω και κάτω διαγράµµατα,

εποµένως, δεν ϐρίσκονται σε αµφιµονοσήµαντη αντιστοιχία. ΄Οπως αναµενόταν, πολλές από

τις τροχιές που αρχικά ϕαινόταν ως χαοτικές, είναι στην πραγµατικότητα παροδικά ϕαινόµενα

(transients), όµως παρ᾿ όλα αυτά η ποιοτική συµπεριφορά του συστήµατος είναι προφανώς η

ίδια, αναφορικά µε τα διαγράµµατα αυτά.

Η µελέτη και η επεξήγηση των άµεσων ή έµµεσων εµφανίσεων συγκεκριµένων χαοτικών ή

παροδικών καταστάσεων στα διαγράµµατα αυτά, πιθανολογούµε ότι ϑα δώσει περαιτέρω πλη-

ϱοφορία όσον αφορά την περίπλοκη δυναµική συµπεριφορά του συστήµατος αυτού (ϐλ. 4.2.1).

3.3 Επαυξηση της Γενικευµενης Κανονικης Μορφης Lorenz: G3G –

Μια Κλαση 3-Σ∆Ε Κυβικων Πολυωνυµων

Στην παρούσα Ενότητα κατασκευάζουµε µια κλάση τριδιάστατων αυτόνοµων δυναµικών

συστηµάτων, µοντελοποιούµενα ως 3-Σ∆Ε, τα οποία παρουσιάζουν πολυωνυµικές µη-γραµ-

µικότητες ανώτερης τάξης. Με αφετηρία τη Γενικευµένη Κανονική Μορφή Lorenz, ΓΚΜL,

[99, 12], µια τετραγωνικών µη-γραµµικών όρων 3-Σ∆Ε, παράγουµε κλάσεις συστηµάτων τα

οποία ενσωµατώνουν τετραγωνικές, κυβικές, 4ης τάξης κ.ο.κ. µη-γραµµικότητες, έως του επι-

ϑυµητού ϐαθµού πληρότητας του µοντέλου Αυτό επιτυγχάνεται µε την εισαγωγή επιπλέον

παραµέτρων / συντελεστών των νέων µη-γραµµικών όρων (παράµετροι «ξεδιπλώµατος», unfol

ding parameters). ώστε αφενός το τελικό σύστηµα να παρουσιάζει µη-τετριµµένη δυναµική

συµπεριφορά, και αφετέρου να είναι δυνατή η συστηµατική µελέτη µε ϐάση το χώρο παραµέ-

τρων (parameter space) και το χώρο των ϕάσεων (phase space) του συστήµατος.

Το κίνητρο για αυτή την πορεία µελέτης είναι η κατασκευή ενός γενικευµένου κυβικού

συστήµατος 3-Σ∆Ε, προκειµένου να προσπαθήσουµε να επεκτείνουµε την ταξινόµηση που

έχει επιτευχθεί για τη Γενικευµένη Κανονική Μορφή Lorenz και τις υπο-κλάσεις της, στον

τοµέα των κυβικών µη-γραµµικοτήτων.

Παρατηρώντας τη δοµή των παραγόντων µε µορφή διανυσµάτων που αναπαριστούν τους
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όρους της ΓΚΜL στην Εξ. (3.2), καθορίσαµε έναν άλλον [3 × 3] πίνακα, ο οποίος µπορεί

να παράξει έναν κυβικό µη-γραµµικό όρο σε καθεµιά από τις εξισώσεις, ενώ παράλληλα

διατηρεί την ύπαρξη των χαοτικών ελκυστών, δηλαδή το προκύπτον σύστηµα δεν παρουσιάζει

εκφυλλισµένη συµπεριφορά και η δυναµική του εξακολουθεί να είναι πλούσια, χωρίς να

εµφανίζονται καθολικές καταβόθρες (global sinks) ή τροχιές που απειρίζονται. Παρατηρήστε

τον πολλαπλασιασµό ενός [1× 3] ανάστροφου διανύσµατος (transposed vector) µε ένα [3× 1]

διάνυσµα, επί το ϐαθµωτό συντελεστή N2, και όλο αυτό επί δύο παράγοντες ακόµη, έναν

[3× 3] πίνακα, επί ένα [3× 1] διάνυσµα. Αυτός ο όρος είναι υπεύθυνος για την εµφάνιση των

τετραγωνικών όρων στην Εξ. (3.2). Οι νέες κυβικές µη-γραµµικότητες εισάγονται µε ανάλογο

τρόπο, και αντιστοιχούν στη µορφή (ϐαθµωτός συντελεστής) επί ([1×3]·[3×1]) επί ([3×3]·[3×1])

επί ([3 × 3] · [3 × 1]).
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όπου x = [x y z]T και οι παράµετροι τ1, τ2, ψ, N2, N3 ∈ R. Μετά από την εκτέλεση των

αλγεβρικών πράξεων, έχουµε:

ẋ = λ1x−N2 (x− y)z −N3 (z − y)(x− y)z

ẏ = λ2y −N2 (x− y)z −N3 (z − y)(x− y)z (3.29)

ż = λ3z + N2 (x− y)(x+ τ1y) + N3 (z − x+ ψy)(x− y)(x+ τ2y).

Ορισµός 2 : Το σύστηµα (3.29) αποκαλείται Γενικευµένη Γεννήτρια 3ης τάξης (Genera

lized 3rdorder Generator). Συντοµογραφικά : ΓΓ3, G3G. Η τετραγωνική «έντασή» της είναι

N2, η κυβική «έντασή» της είναι N3, και τ1, τ2 και ψ είναι «παράµετροι συντονισµού» (tuning

parameters).

Παρατήρηση: Οι πίνακες οι υπεύθυνοι για την εισαγωγή των τετραγωνικών και των κυβικών
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όρων στο σύστηµα (3.28), συγκεκριµένα οι

Q =
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1 τ 0











, C =
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0 −1 1

−1 ψ 1











, (3.30)

παρουσιάζουν κάποια κοινή δοµή και παρεµφερή χαρακτηριστικά. Αµφότεροι είναι πίνακες

µηδενικού ίχνους (traceless),

Tr(Q) = Tr(C) = 0

και αµφότεροι επίσης διαθέτουν εκφυλλισµένο ϕάσµα ιδιοτιµών :

λQ
1,2,3 = (0,−

√
−1 − τ ,

√
−1 − τ), λQ0

1,2,3 = (0,−i, i),

λC
1,2,3 = (0,−

√

ψ,
√

ψ), λC0
1,2,3 = (0, 0, 0).

Ο πίνακας Q0 = Q|
τ=0 παρουσιάζει πενταπλή περιοδικότητα στις ϑετικές ακέραιες δυνάµεις

του, συγκεκριµένα ισχύει ότι
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0, · · · .

Σε αντίθεση µε αυτόν, ο πίνακας C0 = C|
ψ=0

µηδενίζεται µετά την ύψωσή του στο τετράγωνο :
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= 0̂, C4
Q0

= 0̂, · · ·

Στο σύστηµα G3G, Εξ. (3.29), µπορούµε να µηδενίσουµε τον «τρόπο δόνησης» (mode) N2

και παραµένουν εποµένως µόνο οι γραµµικοί όροι και οι αυστηρά κυβικές µη-γραµµικότητες :

ẋ = λ1x−N3 (z − y)(x− y)z

ẏ = λ2y −N3 (z − y)(x− y)z (3.31)

ż = λ3z + N3 (z − x+ ψy)(x− y)(x+ τy).
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Ορισµός 3 : Το σύστηµα (3.31) αποκαλείται Περιορισµένη Γεννήτρια 3ης τάξης (Re

stricted 3rdorder Generator). Συντοµογραφικά : ΠΓ3, R3G. Η κυβική «έντασή» της είναι

N3, και τ , ψ είναι «παράµετροι συντονισµού» (tuning parameters).

Στα Σχήµατα 3.3.22 και 3.3.23 απεικονίζονται ορισµένα ϕασικά διαγράµµατα των συ-

στηµάτων G3G (Εξ. 3.29) και R3G (Εξ. 3.31), όπου οι παράµετροι έχουν επιλεγεί κατάλληλα,

ώστε να προκύπτουν πλήρως ανεπτυγµένοι και χαρακτηριστικοί χαοτικοί ελκυστές. Τα τµή-

µατα του χώρου των ϕάσεων και οι διάφορες διδιάστατες προβολές αντιστοιχούν σε ανάλογα

διαγράµµατα των προηγούµενων Ενοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου.

G3G

Σχήµα 3.3.22 G3G 3–Σ∆Ε. λ1, λ2, λ3 = +13,−27,−7, N2 = 3,N3 = 1, τ1 = τ2 = ψ = 0.0.

3.3.1 Ιδιότητες και χαρακτηριστικά των συστηµάτων G3G και R3G

Ως αξιοπρόσεκτα χαρακτηριστικά της νέας αυτής κλάσης 3-Σ∆Ε µπορούµε να παραθέσου-

µε µε συντοµία τα ακόλουθα.

3.3.1.1 Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις

Οι επιπτώσεις που επιφέρουν οι τετραγωνικές µη-γραµµικότητες όσον αφορά τη δηµιουρ-

γία χαοτικών ελκυστών του συστήµατος ϕαίνεται να παραµένουν ανεπηρέαστες από τις αντί-

στοιχες που επάγουν οι µη-γραµµικότητες τρίτης τάξης. Αυτό σηµαίνει ότι καθένας από τους
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«ανεξάρτητους τρόπους (µη-γραµµικής) ταλάντωσης» (oscillatory mode) δεν παρεµποδίζει την

εµφάνιση των άλλων τρόπων δόνησης στο χώρο των ϕάσεων (ακριβέστερα στα τριδιάστατα υπο-

σύνολά του), όπως απεικονίζεται στο Σχ. 3.3.22. Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά «ϕτερά της

πεταλούδας» του ελκυστή Lorenz, προϊόν των τετραγωνικών µη-γραµµικοτήτων, εντοπίζονται

εντός του επάνω αριστερά διαγράµµατος του Σχ. 3.3.22. ΄Οπως είναι αναµενόµενο, οι τετρα-

γωνικοί όροι υπερισχύουν κατά µέτρο σε σχέση µε τους κυβικούς στη γειτονιά της αρχής των

αξόνων. Σε πιο αποµακρυσµένες περιοχές, οι κυβικοί όροι καθίστανται κυρίαρχοι και αυτοί

είναι που δοµούν τα εξώτερα γενικευµένα χαρακτηριστικά του ελκυστή, το «χαρτί περιτυλίγ-

µατος» (scroll) που είναι το χαρακτηριστικό γνώρισµα των ελκυστών τέτοιου τύπου.

Οι κυβικοί όροι εισάγουν νέες και πλουσιότερες οµάδες συµµετρίας στο προκύπτον σύστη-

µα. Ειδικότερα, είναι εµφανής η συµµετρία ως προς σηµείο (εδώ η αρχή των αξόνων), όσον

αφορά τόσο το τριδιάστατο υποσύνολο του χώρου των ϕάσεων x− y − z, όσο και το ẋ− ẏ − ż,

όπως εύκολα διαπιστώνουµε µε επισκόπηση των διαγραµµάτων του απλούστερου (αλγεβρικά)

συστήµατος R3G το οποίο απεικονίζεται στο Σχ 3.3.23.

R3G

Σχήµα 3.3.23 R3G 3–Σ∆Ε. Παράµετροι όπως αυτές του Σχ. (3.3.22) και N2 = 0.
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3.3.1.2 Σταθερά σηµεία και ελκυστές

Σε αντίθεση µε την κλάση των τετραγωνικών συστηµάτων ΓΚΜL, στην περίπτωση των νέων

κυβικών συστηµάτων G3G και R3G, δεν είµαστε πλέον σε ϑέση να προσδιορίσουµε το πλήθος

αλλά και τις συντεταγµένες των σταθερών σηµείων στον (υπο)χώρο x − y − z σε κλειστή /

αναλυτική µορφή, λόγω της εµπλοκής περισσότερων παραµέτρων σύζευξης και επίσης λόγω

της ενσωµάτωσης νέων οµάδων συµµετριών στη 3-Σ∆Ε. Επιλέγουµε εποµένως να εργαστούµε

µε αριθµητικούς υπολογισµούς και προσεγγιστικές εκτιµήσεις. Η αρχή των αξόνων, παρ᾿ όλα

αυτά, εξακολουθεί να διατηρεί τα χαρακτηριστικά τα οποία διέθετε και στην περίπτωση των

τετραγωνικών συστηµάτων, συγκεκριµένα εξακολουθεί να είναι ένα από τα σταθερά σηµεία

(λόγο της οµογένειας της 3-Σ∆Ε) και η συµπεριφορά της ως τέτοιου καθορίζεται αποκλειστικά

από την τριάδα των συντελεστών λ1, λ2, λ3, οι οποίοι σχετίζονται µε τους γραµµικούς όρους.

Ο Ιακωβιανός πίνακας του συστήµατος R3G είναι

JR3G(x) =























λ1 −N3(z − y)z N3(x− 2y + z)z −N3(x− y)(2z − y)

−N3(z − y)z λ2 + N3(x− 2y + z)z −N3(x− y)(2z − y)

Z1 Z2 Z3























(3.32)

όπου

Z1 = N3(−3x2 + 2x((1 + ψ − τ)y + z) + y(ψ(τ − 1)y + τy + (τ − 1)z)),

Z2 = N3((1 + ψ − τ)x2 − τy(3ψy + 2z) + x(2ψ(τ − 1)y + 2τy − z + τz)), (3.33)

Z3 = λ3 + N3(x− y)(x+ τy).

Η Ιακωβιανή του συστήµατος G3G είναι επίσης εύκολα υπολογίσιµη.

Στο Σχ. 3.3.24 παρουσιάζεται ο διδιάστατος παραµετρικός χώρος (τ, ψ) σε µια τριδιά-

στατη «εξοχή» (3Dextrusion), για καλύτερη οπτικοποίηση. Οι προς τα επάνω ϐαθµίδες ανα-

παριστούν το πλήθος των πραγµατικών σταθερών σηµείων (1,3,5 και 7, αντίστοιχα) τα οποία

αντιστοιχούν σε ένα σηµείο του επιπέδου (τ, ψ). Τα διαγράµµατα περιέχουν αποτελέσµατα

για δύο επιλεγµένες τριάδες συντελεστών λi: {λ1, λ2, λ3} = {3,−5,−1} και {λ1, λ2, λ3} =
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{17,−47,−7}. Τα δεξιά διαγράµµατα αναπαριστούν την κατανοµή στο χώρο x − y − z των

συντεταγµένων των πραγµατικών σταθερών σηµείων.
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Σχήµα 3.3.24: Επάνω γραµµή, σύστηµα R3G: κατηγοριοποίηση του πλήθους των πραγµατι-

κών σταθερών σηµείων στο παραµετρικό επίπεδο τ − ψ (αριστερά) και χωρική κατανοµή τους

στο χώρο x− y − z (δεξιά). Κάτω γραµµή: σύστηµα G3G, αντίστοιχα. Βλ. κειµενο.

Η αριθµητική διερεύνηση την οποία επιτελέσαµε, σάρωσε την περιοχή του παραµετρικού

επιπέδου τ − ψ που καθορίζεται από τα όρια −5.1 ≤ τ ≤ +5.1, −5.1 ≤ ψ ≤ +5.1, για

αµφότερα τα συστήµατα R3G και G3G µε τους ως άνω αναφερθέντες γραµµικούς συντελεστές

λi και όπου ϑέσαµε N2 = N3 = 1. ∆ιαπιστώνουµε ότι, πέρα από την περίπτωση όπου η αρχή

των αξόνων αποτελεί το µοναδικό πραγµατικό σταθερό σηµείο του συστήµατος, σχεδόν όλα τα

υπόλοιπα σταθερά σηµεία εµφανίζονται σε συµµετρικά Ϲεύγη και παρουσιάζουν τουλάχιστον

µια ασταθή ιδιοτιµή. Αυτός ο τελευταίος ισχυρισµός µπορεί να διαπιστωθεί, εάν χρησιµοποιή-

σουµε την Ιακωβιανή είτε του R3G συστήµατος, Εξ. (3.32), είτε την αντίστοιχη του συστήµατος

G3G και επιλύσουµε την αντίστοιχη χαρακτηριστική εξίσωση. Τότε ϑα λάβουµε τις ιδιοτιµές

του πίνακα αυτού, οπότε εξετάζουµε τα πραγµατικά τους µέρη και εάν κάποιο είναι ϑετικό,

τότε το αντίστοιχο σταθερό σηµείο χαρακτηρίζεται ως ασταθές. ΄Ενα µικρό σχετικά ποσοστό
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(της τάξης του 10%) των συνολικών σηµείων που διερευνήσαµε στο επίπεδο (τ − ψ) (το οποίο

σαρώθηκε µε ένα πλέγµα 0.1 × 0.1) παρουσιάζει όλα τα πραγµατικά µέρη των ιδιοτιµών του

χαρακτηριστικού του πολυωνύµου ως αρνητικά.

3.3.2 Αποτελέσµατα προσοµοίωσης για τα συστήµατα R3G και G3G

Στους Πίνακες 3.3 και 3.4 που παρατίθενται στις επόµενες σελίδες έχουµε συγκεντρώσει

αποτελέσµατα προσοµοίωσης της δυναµικής εξέλιξης των συστηµάτων R3G και G3G µέσω

αριθµητικής ολοκλήρωσης. Επιλέγουµε τιµές για τις παραµέτρους του υπό ϑεώρηση συστή-

µατος κάθε ϕορά και καταγράφουµε τη δυναµική του απόκριση. Οι συγκεκριµένες είναι

µονοπαραµετρικές αναλύσεις. Μερικά προκαταρκτικά αποτελέσµατα όσον αφορά αναλυτι-

κή και αριθµητική µελέτη συγκεκριµένων διακλαδώσεων σταθερών σηµείων των συστηµάτων

R3G και G3G, κατά τη µετατροπή αυτών από µιγαδικά σε πραγµατικά, ϑα παρουσιαστούν σε

επόµενη υποενότητα. ΄Εχουµε ϕροντίσει να αποσβέσουµε τα παροδικά ϕαινόµενα (transients)

από τα διαγράµµατα των Πινάκων, παραλείποντας τις πρώτες 100 µονάδες του προσοµοιωµέ-

νου χρόνου εξέλιξης της αριθµητικής ολοκλήρωσης· η καταγραφή γίνεται κατόπιν για άλλες

100 µονάδες τρέχοντος χρόνου. Εάν το διάγραµµα απεικονίζει έναν µη-τετριµµένο χαοτικό

ελκυστή, τότε στο αντίστοιχο κελί αναγράφεται η διάσταση Lyapunov του ελκυστή, DL. Ως

µηχανή αριθµητικής ολοκλήρωσης χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος επίλυσης Σ∆Ε µε δυναµο-

σειρές Taylor που αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, µε µεταβλητό / προσαρµοζόµενο ϐήµα

ολοκλήρωσης, µεταβλητό πλήθος όρων σειράς και ανοχή (τοπικό σφάλµα ολοκλήρωσης) ίση

µε 10−25.
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Πίνακας 3.3: Σύστηµα: R3G. Αποτελέσµατα Προσοµοίωσης

λ1 = +13, λ2 = −27, λ3 = −7, N2 = 0.0, N3 = 1.0,

τ1 = −0.1, τ2 = 0.21329, ψ

τιµές ψ

Ελκυστής,

παροδική ή

σταθεροποιηµένη

κατάσταση

3D xyz τροχιά 3D ẋẏż τροχιά

+11.1

(7 ΣΣ, 3 ∈ R)

1-scroll

χαοτικός ελκυστής

DL ≈ 2.12

+9.7

(7 ΣΣ, 3 ∈ R)

διπλασιασµός

περιόδου,

4 περίοδοι

+9.5

(7 ΣΣ, 3 ∈ R)

διπλασιασµός

περιόδου,

2 περίοδοι

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα. . .



82 §3.3. ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΚΜL: 3-Σ∆Ε ΜΕ ΚΥΒΙΚΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ – G3G

Πίνακας 3.3 – (Συνέχεια)

τιµές ψ

Ελκυστής,

παροδική ή

σταθεροποιηµένη

κατάσταση

3D xyz τροχιά 3D ẋẏż τροχιά

−0.2

(7 ΣΣ, 3 ∈ R)

απλός

οριακός κύκλος

−0.5

(7 ΣΣ, 3 ∈ R)

περίπλοκος

οριακός κύκλος

−1.9590

(7 ΣΣ, 7 ∈ R)

χάος

DL ≈ 2.07

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα. . .
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Πίνακας 3.3 – (Συνέχεια)

τιµές ψ

Ελκυστής,

παροδική ή

σταθεροποιηµένη

κατάσταση

3D xyz τροχιά 3D ẋẏż τροχιά

−1.96210

(7 ΣΣ, 7 ∈ R)

αργή παροδική

µετάβαση

t > 180!

−1.99

(7 ΣΣ, 7 ∈ R)

παροδικό ϕ.

προς (0, 0)



84 §3.3. ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΚΜL: 3-Σ∆Ε ΜΕ ΚΥΒΙΚΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ – G3G

Πίνακας 3.4: Σύστηµα: G3G. Αποτελέσµατα Προσοµοίωσης

λ1 = +13, λ2 = −18, λ3 = −3, N2 = 1.5, N3 = 2.41,

τ1, τ2 = −2.0, ψ = −3.42

τιµές τ1

Ελκυστής,

παροδική ή

σταθεροποιηµένη

κατάσταση

3D xyz τροχιά 3D ẋẏż τροχιά

+3.1

(7 ΣΣ, 5 ∈ R)

ανεστραµµένος

κωνοειδής

χαοτικός ελκυστής

DL ≈ 2.36

+0.7

(7 ΣΣ, 5 ∈ R)

double fat

conic scroll

DL ≈ 2.51

+0.5

(7 ΣΣ, 5 ∈ R)

transient,

goes to sink

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα. . .
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Πίνακας 3.4 – (Συνέχεια)

τιµές ψ

Ελκυστής,

παροδική ή

σταθεροποιηµένη

κατάσταση

3D xyz τροχιά 3D ẋẏż τροχιά

+0.3
(7 ΣΣ, 7 ∈ R)

οριακός κύκλος

−0.3

(7 ΣΣ, 7 ∈ R)

κατωφερές

«συντριβάνι»

7→ ∞

−0.305

(7 ΣΣ, 7 ∈ R)

µικροσκοπικός

οριακός κύκλος

−1.0

(7 ΣΣ, 5 ∈ R)

διπλασιασµός

περιόδου

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα. . .
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Πίνακας 3.4 – (Συνέχεια)

τιµές ψ

Ελκυστής,

παροδική ή

σταθεροποιηµένη

κατάσταση

3D xyz τροχιά 3D ẋẏż τροχιά

−2.4

(7 ΣΣ, 5 ∈ R)

N2–παραγώµενο

scroll,

«εκτοξεύσεις»

DL ≈ 2.31

Για τις τιµές των παραµέτρων που υπεισέρχονται στις καταχωρήσεις των κελιών του Πίνα-

κα 3.3 έχουµε προσδιορίσει τα σταθερά σηµεία του αντίστοιχου συστήµατοςR3G, για καθεµιά

γραµµή του Πίνακα (τόσο τα αµιγώς πραγµατικά, όσο και τα µιγαδικά). Το Σχ. 3.3.25 αποτε-
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Σχήµα 3.3.25: Σύστηµα R3G. Θέσεις των σταθερών σηµείων επί του µιγαδικού επιπέδου,

οι οποίες αντιστοιχούν στις τιµές των παραµέτρων του συστήµατος που δίνουν τις αποκρίσεις

που καταγράφονται στον Πίνακα 3.3.



Κεφάλαιο III. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 3-Σ∆Ε 87

λεί µια αναπαράσταση των συντεταγµένων αυτών των σταθερών σηµείων στο µιγαδικό επίπεδο.

Είναι χαρακτηριστική η συµµετρία της κατανοµής τους περί την αρχή των αξόνων – συµµετρία

ανάκλασης ως προς σηµείο, η οποία σχετίζεται µε την ύπαρξη µη-γραµµικών όρων τρίτης τάξης

στο σύστηµα. Στο Σχήµα αυτό παρατηρούµε – έστω και υπό µια στατική αναπαράσταση – τις

ϑέσεις των σηµείων, καθώς µετακινούνται στο µιγαδικό επίπεδο, σε αντιστοιχία µε τις κάθε

ϕορά διαφορετικές τιµές των παραµέτρων που καθορίζουν το σύστηµα. Η ίδια συµπεριφορά

παρατηρείται και στην περίπτωση των Γενικευµένων Γεννητριών 3ης τάξης, G3G.

3.3.3 Οµοκλινικές τροχιές στα συστήµατα R3G και G3G

Χρησιµοποιήσαµε την εφαρµογή συνέχισης τροχιών σε δυναµικά συστήµατα auto [4]

προκειµένου να πραγµατοποιήσουµε στοχευµένη ανάλυση διακλαδώσεων [62, 107, 70, 69,

100, 113, 1, 33].

Ας ϑεωρήσουµε το σύστηµα της Περιορισµένης Γεννήτριας Τρίτης Τάξης, R3G το οποίο

καθορίζεται από τις ακόλουθες παραµέτρους :

λ1 = +13 λ2 = −27 λ3 = −7

N2 = 0.0 N3 = 1.0

τ1 = −0.1 τ2 = 0.21329 ψ = −3.0

Από τα 7 συνολικά σταθερά σηµεία του συστήµατος αυτού, τα 5 είναι πραγµατικά. Οι συντε-

ταγµένες τους είναι :

{0, 0, 0}, {∓2.81805,±1.356840,±3.71738}, {∓1.97647,±0.951634,±2.52442}.

Επιλέγουµε το σταθερό σηµείο {−2.81805, 1.356840, 3.71738} και ϑεωρούµε το ψ ως ελεύ-

ϑερη παράµετρο. Για το συγκεκριµένο σηµείο οι αλγόριθµοι του auto επισηµαίνουν µια

διακλάδωση Hopf [44, 107, 60]. Αυτό συµβαίνει στην παραµετρική τιµή ψ = −1.597756. Η

διακλάδωση αυτή είναι η αιτία δηµιουργίας ενός µικρού, αρχικά, οριακού κύκλου. Η εφαρµο-

γή auto µπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη αυτής της περιοδικής τροχιάς, ακολουθώντας

κάποια από τις ενσωµατωµένες σε αυτή στρατηγικές συνέχισης τροχιών. Επιλέγουµε ως µια

ελεύθερη παράµετρο και πάλι την ψ και επίσης και την περίοδο της ίδιας της τροχιάς, ως

δεύτερη ελεύθερη παράµετρο. Στον εσωτερικό µηχανισµό του auto, η περίοδος αντιστοιχεί

πάντοτε σε µια δεσµευµένη µεταβλητή, στην οποία έχουµε πρόσβαση µέσω της PAR(11) του

σχήµατος συνέχισης. Μπορούµε τώρα να δώσουµε ένα σηµείο τερµατισµού του προγράµµα-

τος ορισµένο από το χρήστη (userdefined endpoint) για τους εκτελούµενους υπολογισµούς
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τη συνθήκη η περίοδος να έχει µια αρκετά µεγάλη τιµή, π.χ. period = 1200. Τότε, µετά τους

υπολογισµούς, η τελικώς προσδιοριζόµενη τροχιά ϑα είναι σχεδόν οµοκλινική, σε µια πολύ

ικανοποιητική ακρίβεια.
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Σχήµα 3.3.26: Σύστηµα R3G. Συνέχιση µιας περιοδικής τροχιάς, ενός οριακού κύκλου ο

οποίος παράγεται από µια διακλάδωση Hopf. Η τελική προσέγγιση µπορεί να ϑεωρηθεί ως

ένας σχεδόν ακριβής οµοκλινικός κύκλος. Αριστερά : προβολή των περιοδικών τροχιών στο

επίπεδο x− z και δεξιά : προβολή y − z.



ΚΕΦ�ΑΛΑΙΟ 4

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ

ΕΡΕΥΝΑ

4.1 Περι Απο-χαοτικοποιησης Απεικονισεων

∆ιερευνήσαµε µερικά χαρακτηριστικά των επαναληπτικών απεικονίσεων (mappings), όταν

αυτές υπόκεινται στην πράξη της σύνθεσης µε άλλες απεικονίσεις. Επιλέξαµε κάποιες κλάσεις

απεικονίσεων, οι οποίες ως δεύτερα συστατικά επάγουν περισσότερο πολύπλοκες αποκρίσεις

στο σύνθετο σύστηµα, τουλάχιστον κατά την πρώτη ϕάση της σύνθεσης, αλλά παρ᾿ όλα αυτά

επιτρέπουν την τιθάσευση της εξόδου του συστήµατος, όταν η ανάστροφη διαδικασία του δεύτε-

ϱου αυτού σταδίου εφαρµόζεται στη συνέχεια. Με κατάλληλη επιλογή των τιµών των διαφόρων

παραµέτρων που υπεισέρχονται στους τύπους των απεικονίσεων, µπορούµε να οδηγήσουµε το

τελικό σύστηµα σε συγκεκριµένες αποκρίσεις εξόδου. Αυτές οι τιµές µπορούν να προεπιλε-

γούν, µε τη χρήση του ανάστροφου διαγράµµατος διακλάδωσης. Συζητήσαµε τον µηχανισµό

πίσω από την κατασκευή που προτείναµε και τις λεπτεπίλεπτες αλληλεπιδράσεις της χαοτικής

συµπεριφοράς, η οποία επάγεται σε ήδη χαοτικοποιηµένες καταστάσεις του συστήµατος, τόσο

σε ποιοτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο αριθµητικής προσοµοίωσης.

Μια ερευνητική πορεία που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η προσαρµογή της µεθοδολο-

γίας που αναπτύξαµε στα προηγούµενα στη µελέτη πειραµατικά λαµβανόµενων δεδοµένων,

89
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µετρήσεων ή χρονοσειρών. Σύµφωνα µε τη συλλογιστική των ενοτήτων του Κεφ. 2, µπορούµε

να κατασκευάσουµε µια διαδικασία ταυτοποίησης συστηµάτων, της οποίας ο στόχος ϑα είναι

η προσοµοίωση της συµπεριφοράς του άγνωστου συστήµατος από το οποίο ελήφθησαν οι χρο-

νοσειρές µε τη ϐοήθεια κάποιου γνωστού µοντέλου–απεικόνισης, υποκείµενου στη διαδικασία

σύνθεσης και σταθεροποίησης (δεύτερο και τρίτο στάδιο). Αυτή η σύνθετη µηχανή ανάδρασης

ϑα µπορούσε να προσαρµοστεί µέσω των παραµέτρων ελέγχου της ώστε, για παράδειγµα, να

ελαχιστοποιηθεί το µέσο τετραγωνικό σφάλµα µεταξύ της απόκρισης του συστήµατος προσο-

µοίωσης και της πραγµατικής λαµβανόµενης χρονοσειράς.

Μια άλλη πορεία είναι η γενίκευση της έννοιας της κατασκευής του ανάστροφου δια-

γράµµατος σταθεροποίησης, ώστε αυτή να επιδέχεται την ενσωµάτωση περισσότερων όρων

καθυστέρησης / µνήµης στην αρχική απεικόνιση, κάτι που ϐεβαίως αυξάνει τη διαστατικότη-

τα (τους ϐαθµούς ελευθερίας και το πλήθος των µεταβλητών) των πρότυπων µοντέλων. Αυτό

ϑα επιτρέψει τη µελέτη τρι- και εν γένει n-διάστατων απεικονίσεων υπό το πρίσµα της ως άνω

µεθοδολογίας. Επί του παρόντος, η τυποποίηση του προβλήµατος σε όρους χώρου καταστά-

σεων και ϕάσεων, παραµένει ελλειπής. Για µια πληρέστερη κατανόηση των µηχανισµών οι

οποίοι παράγουν τα υπό εξέταση ϕαινόµενα, ϑα πρέπει να επεκτείνουµε τις εµπλεκόµενες έν-

νοιες, τόσο ως προς το ϑέµα της γραµµικότητας και της µη-γραµµικότητας των όρων µνήµης

ή καθυστέρησης, ώστε να είµαστε σε ϑέση να παράσχουµε ακριβείς απαντήσεις σε συγκε-

κριµένα ερωτήµατα αλγεβρικής ϕύσης καθώς και συναρτησιακής ανάλυσης, όσον αφορά τις

υπολογιστικές διεργασίες και δοµές του προβλήµατος.

Η έννοια της τοπολογικής συζυγίας (topological conjugacy) [6] µπορεί να χρησιµο-

ποιηθεί ως µια µετρική οµοιότητας ή διαφοράς µεταξύ απεικονίσεων, επειδή έχει αποδειχθεί

ότι απεικονίσεις οι οποίες είναι τοπολογικά συζυγείς είναι πλήρως ισοδύναµες όσον αφορά

τη συµπεϱιφορά τους ως δυναµικά συστήµατα [24]. Χρησιµοποιώντας την ιδιότητα αυτή,

µπορούµε να κατασκευάσουµε ένα σχήµα ταξινόµησης, µε ϐάση την παρατήρηση ότι δύο

διαφορετικές απεικονίσεις, M1 και M2, οι οποίες δεν είναι τοπολογικά συζυγείς, παράγουν

διαφορετικά (όχι τοπολογικά συζυγή) διαγράµµατα σταθεροποίησης, για τις ίδιες τιµές των

παραµέτρων ελέγχου (r3, r2) του συστήµατος g−1
r3

◦ gr2 . Η διαπίστωση αυτή µπορεί να χρη-

σιµοποιηθεί για τον υπολογισµό, σε ουδέτερο χρόνο, µερικών χαρακτηριστικών προτύπων

συµπεριφοράς, για διάφορες απεικονίσεις, καθιστώντας δυνατή τη δηµιουργία µιας αντιπρο-

σωπευτικής ϐάσης δεδοµένων τέτοιου τύπου αποκρίσεων, µε εύλογη χρήση σε µια εφαρµογή

µε στόχο τον έλεγχο.
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4.2 Περι Γεωµετριας των 3-Σ∆Ε

4.2.1 Σύστηµα-Κ

Στην Ενότητα 3.2, παρουσιάσαµε ένα νέο χαοτικό αυτόνοµο σύστηµα 3-Σ∆Ε, Εξ. (3.28),

το οποίο εµπεριέχει τετραγωνικές και κυβικές µη-γραµµικότητες. Χαρακτηρίζεται από µια

πλούσια ποικιλία περίπλοκων συµπεριφορών. Το σύστηµα αυτό ϑεωρείται παράγωγο του συ-

στήµατος της Εξίσωσης (3.25). Μελετήσαµε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις του συνόλου των

παραµέτρων του και δώσαµε µια ποιοτική περιγραφή των τροχιών, όσον αφορά τη µεταβολή

αυτών των παραµέτρων, από τη δυναµικά τετριµµένη ϕάση των ευσταθών σταθερών σηµεί-

ων, στην κατάσταση του 1scroll ελκυστή, σε έναν πιο περίπλοκο οριακό κύκλο, κατόπιν σε

µια κατάσταση πληθωρικής χαοτικότητας και τέλος πίσω στην εµφάνιση σταθερών σηµείων–

καταβοθρών. Η διάσταση Lyapunov των ελκυστών µπορεί να µεταβληθεί και να ϱυθµιστεί κατ᾿

αρχήν τουλάχιστον σε µια οποιαδήποτε τιµή µεταξύ του 2 και του 3, µε κατάλληλη επιλογή

των τιµών των παραµέτρων.

Στο παρόν στάδιο της έρευνας δεν παρουσιάσαµε αποτελέσµατα αναφορικά µε τη συµπερι-

ϕορά του συστήµατος στις περιοχές όπου η διάσταση Lyapunov ϐρίσκεται µεταξύ των τιµών 1

και 2, καθώς για αυτές διαπιστώσαµε ότι η πλειοψηφία των συνόλων των τιµών των παραµέτρων

οδηγούσε στην εµφάνιση παροδικών ϕαινοµένων, µετά από ένα πολλές ϕορές αρκετά µεγάλο

χρόνο ηρέµησης. Αποδίδουµε ένα µεγάλο µέρος της δυσκολίας αυτής στον περιορισµό των

συντελεστών του γραµµικού µέρους του συστήµατος (C1 = C4 = 1), όπως αναφέραµε στην

αρχή της παρούσης Ενότητας. Το ϑέµα αυτό ϑα αποτελέσει µέρος µελλοντικής ερευνητικής

δραστηριότητας.

Μια άλλη ελπιδοφόρα γραµµή έρευνας είναι η προσαρµογή (ή η τροποποίηση) του συστή-

µατος-Κ, έτσι ώστε να µελετηθεί το ϕαινόµενο της πλήρους αστάθειας (full instability).

Θεωρούµε ότι τα όσα παρατίθενται στις Αναφορές [79] και [78] έχουν σηµαντική σχέση µε

το ϕαινόµενο αυτό και στην πραγµατικότητα έχουν διαδραµατίσει έναν ουσιώδη ϱόλο στην

κατασκευή του µοντέλου–συστήµατος που ερευνήσαµε εδώ.

Είναι πιθανόν ότι η επάυξηση του γραµµικού µέρους του συστήµατος µε επιπλέον (γραµ-

µικούς) όρους, πολλαπλασιαζόµενους µε κατάλληλα επιλεγµένες σταθερές, ϑα οδηγήσει σε

ακόµη πλουσιότερα από δυναµικής άποψης ϕαινόµενα. Μια κλάση τέτοιων «γενικευµένων»

συστηµάτων–Κ δίνει ήδη ενθαρρυντικά αποτελέσµατα σε µερικές πρώιµες αριθµητικές προσο-

µοιώσεις, αναφορικά µε τα ϑέµατα που ϑίξαµε παραπάνω.
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Μια άλλη διαδροµή µελλοντικής µας έρευνας ϑα µπορούσε να είναι η ελάττωση της πο-

λυπλοκότητας της συµπεριφοράς του συστήµατος, µέσω της κατασκευής ενός µη-γραµµικού

µετασχηµατισµού των µεταβλητών του, αποσκοπώντας στη µετατροπή των κυβικών όρων σε

τετραγωνικούς. Ενδεχοµένως λοιπόν να προκύψει µια πιο οικεία µορφή των εξισώσεων του

συστήµατος, οπότε ϑα είµαστε σε ϑέση να εφαρµόσουµε µια ποικιλία µεθόδων και τεχνικών,

οι οποίες έχουν αναπτυχθεί για τη συγκεκριµένη αυτή κλάση δυναµικών συστηµάτων, δηλαδή

των τετραγωνικών. Εκτιµούµε ότι και η ακρίβεια της ολοκλήρωσης ϑα ϐελτιωθεί επίσης, λόγω

των λιγότερο λανθασµένων προσεγγίσεων της γραµµικοποίησης που ϑα είναι τότε δυνατές.

Το σύστηµα–Κ παρουσιάζει πολλές επιπλέον, ποιοτικά διαφορετικές συµπεριφορές, από

αυτές που παρουσιάσαµε σε αυτήν την Ενότητα. Για παράδειγµα, υπάρχει η περίπτωση

όπου C1 = C2 = C3 = C4 = 1, C5 = C6 = 0.2, A = 1, R = 0.33 (Σχήµα 4.2.1). Για

αυτό το συγκεκριµένο σύνολο των παραµέτρων, το σύστηµα παρουσιάζει ένα πεπλεγµένο και

συνεστραµµένο scroll–ελκυστή, µε µια δίπλωση στον εαυτό του. Υπολογίζουµε ότι L1 = 0.09,

L3 = −1.79 και DL = 2.05.
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Σχήµα 4.2.1: Το «χωνάκι παγωτό»: τµήµα µιας τροχιάς στο χώρο των ϕάσεων για το

σύστηµα–Κ, C1 = C2 = C3 = C4 = 1, C5 = C6 = 0.2, A = 1, R = 0.33.

Κατέστη επίσης δυνατόν να εντοπίσουµε µια εντυπωσιακά παρόµοια συµπεριφορά σε σχέ-

ση µε το σύστηµα Lorenz (ϐλ. Σχήµα 4.2.2), για C1 = C2 = C4 = C5 = C6 = 1, C3 = 0.1,

A = 17, R = 0.1. Παρατηρούµε το σχηµατισµό των δύο «πτερύγων» και ότι δεν έχουµε συµπί-

εση κατά µήκος της τρίτης διάστασης, οπότε οι δύο πτέρυγες του ελκυστή διαθέτουν χώρο
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ώστε να επιστοιβάξουν τις στρώσεις τους τη µια επάνω στην άλλη. Οι εκθέτες Lyapunov για το

σύστηµα αυτό είναι L1 = 1.005, L2 = 0, L3 = −1.17 και DL = 2.86.
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Σχήµα 4.2.2: Η «πόρπη» (‘‘buckle’’): ένας χαοτικός ελκυστής παρόµοιος µε αυτόν του Lorenz,

DL = 2.86, µε παραµέτρους C1 = C2 = C4 = C5 = C6 = 1, C3 = 0.1, A = 17, R = 0.1.

4.2.2 Εντάσεις Γεννητριών πέραν της κυβικής τάξης

΄Εχουµε προσδιορίσει µια 3-Σ∆Ε η οποία παρουσιάζει χαοτική συµπεριφορά και περιέχει

έναν πολυωνυµικό όρο τέταρτης τάξης ανά εξίσωση – µια γεννήτρια 4ης τάξης, έντασης N4. Οι

τιµές των παραµέτρων είναι :

λ1 = +13 λ2 = −27 λ3 = −7

N2 = 0.3 N3 = 1.30 N4 = 0.31

τ1 = −3.1 τ2 = 1.21329 ψ = −3.1

και η ανηγµένη 3-Σ∆Ε έχει τη µορφή

ẋ = λ1x−N2 (x− y)z −N3 (z − y)(x− y)z −N4 (z − y)(x− y)z(z − x)

ẏ = λ2y −N2 (x− y)z −N3 (z − y)(x− y)z −N4 (z − y)(x− y)z(z − x) (4.1)

ż = λ3z + N2 (x− y)(x+ τ1y) + N3 (z − x+ ψy)(x− y)(x+ τ2y)

+N4 (x− y)(x+ z)(x+ z)(z − x).
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Για το συγκεκριµένο δυναµικό σύστηµα, εφαρµόζοντας την τυποποιηµένη µέθοδο µελέτης που

αναπτύξαµε στο Κεφ. 3, λαµβάνουµε µε προσοµοίωση της εξέλιξής του τα ϕασικά πορτραίτα

του Σχήµατος 4.2.3.

G4G

Σχήµα 4.2.3: G4G 3–Σ∆Ε. λ1, λ2, λ3 = +17,−47,−7, N2 = 1,N3 = 3.1,N4 = 1.41, τ1 =

−13.1, τ2 = −0.21329, ψ = −1.1.
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Α΄.1 Κατασκευή χρονοσειράς µε επαναληπτική διαδικασία (it

eration) για τη λογιστική απεικόνιση µε χαοτική τιµή της

παραµέτρου λ σε 32 και 64 bits ακρίβεια µηχανής.

Η εκτέλεση του παρακάτω προγράµατος σε µια οποιαδήποτε υλοποίηση της (ANSI) C σε

Η/Υ, δίνει µε αναδιοχέτευση εξόδου (output redirection) ένα αρχείο µε εγγραφές το ϐήµα

(tick) i, 0 ≤ i < 30000 και µια τιµή της απεικόνισης f(xi) = λxi(1 − xi), µε 0 < f(xi) < 1,

αν ξεκινήσουµε µε 0 < x0 < 1. Σκόπιµα επιλέχθηκε µια τιµή της παραµέτρου λ µέσα στη

χαοτική περιοχή, λ = 3.91.

1 #include<stdio .h>

2 #include<stdl ib .h>

3 #define lambda 3.91L

4 #define max_iters 30000L

5

6 int main ( ) {

7 double x=0.3;

8 for ( long i te rs =1; i ters <max_iters ; i te rs ++)

9 printf ("% ld\t%l f \n" , i ters , x=lambda∗x∗(1.−x ) ) ;

10 return 0;

11 }

Η εκτέλεση του παραπάνω κώδικα σε 32–bit επεξεργαστή, διαφέρει από αυτή που προκύπτει από

την αντίστοιχη σε 64–bit επεξεργαστή, λόγω της παρείσφρησης σφαλµάτων αποκοπής και στρογγυλο-

ποίησης. Η διαφορά αρχίζει να γίνεται αισθητή ήδη από τις πρώτες δεκάδες επαναλήψεων.

 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4
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 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 1

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100
 0
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 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 1

 29900  29910  29920  29930  29940  29950  29960  29970  29980  29990  30000

Σχήµα Α΄.1.1: ∆ιαφορές 32–bit και 64–bit αποτελεσµάτων : οι πρώτες 100 επαναλήψεις, δίνουν

ήδη διαφορετικά αποτελέσµατα (αριστερά)· µπορεί να υπάρξει ταύτιση των τιµών για ϐραχεία

χρονική περίοδο, αλλά κατόπιν επέρχεται ξανά διαφοροποίηση (δεξιά). Η κόκκινη γραµµή

αντιστοιχεί στα αποτελέσµατα µε 32 bits ακρίβεια µηχανής (machine precision), ενώ η µαύρη

σε 64 bits ακρίβεια µηχανής.
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Α΄.2 Πορεία Μελέτης Ενός Χαοτικού Συστήµατος Σ∆Ε

1. Καταγραφή των εξισώσεων του συστήµατος Σ∆Ε. Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, εάν −→x
είναι το διάνυσµα των µεταβλητών που περιγράφουν το σύστηµα και

−→
m το διάνυσµα των

παραµέτρων του, ϑα είναι :

d−→x
dt

= f(−→x ; −→a ) .

2. Αριθµητική ολοκλήρωση των εξισώσεων του συστήµατος, για «τυχαίες» αρχικές συνθήκες,

δηµιουργία πρώτων «ϕασικών πορτραίτων».

3. Εάν
−→∇−→

f < 0, το σύστηµα χαρακτηρίζεται ως απωλεστικό· εάν
−→∇−→

f = 0, ως συντηρητι-

κό.

4. Εύρεση των σταθερών σηµείων του συστήµατος (εν γένει µιγαδικών) : f(−→x ; −→a ) =
−→
0 .

5. Μελέτη των σταθερών σηµείων ως προς την εξάρτησή τους από τις παραµέτρους.

6. Μελέτη της ευστάθειάς των πραγµατικών σηµείων (γραµµική ευστάθεια αρχικά, ενδε-

χοµένως µη-γραµµική ευστάθεια κατόπιν). Καθορισµός λεκάνης ελκυσµού (basin of

attraction) για τα σταθερά σηµεία, όπου αυτό είναι δυνατόν.

7. ∆ιαγράµµατα διακλαδώσεων των σταθερών σηµείων.

8. Εντοπισµός συγκεκριµένων τύπων διακλαδώσεων, είτε αναλυτικά, είτε αριθµητικά (στο-

χευµένη ανάλυση διακλαδώσεων).

9. Εντοπισµός Περιοδικών Τροχιών (ΠΤ), είτε Ασταθών (ΑΠΤ), είτε Ευσταθών (ΕΠΤ) (UPOs

& APOs)

10. Συνέχιση περιοδικών τροχιών. Επισήµανση ιδιαίτερων σηµείων σε διάφορες παραµετρι-

κές επίπεδες προβολές - εντοπισµός οικογενειών διακλαδώσεων, κρίσιµων παραµετρικών

σηµείων, µονο–, δι– και τρι–παραµετρική ανάλυση και συνέχιση περιοδικών τροχιών.

11. Οµοκλινικές και ετεροκλινικές τροχιές.

12. Μηχανισµοί µετάβασης στο χάος.

13. Υπολογισµοί του ϕάσµατος των Εκθετών Lyapunov και ιδιαίτερα του ΚΕL, υπολογισµοί

διάστασης των ελκυστών του συστήµατος, υπολογισµοί εντροπίας κλπ.
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14. Πιθανή ελάττωση των διαστάσεων του συστήµατος, π.χ. µέσω µη-γραµµικών µετασχη-

µατισµών, µέσω κατασκευής Τοµών Poincaré κλπ.

15. Κατασκευή (αριθµητική ή αναλυτική) των ευσταθών και ασταθών πολλαπλοτήτων των

σταθερών σηµείων – σε κάποιες περιπτώσεις η ϱοή ενδέχεται να προσεγγίζει µια αναλ-

λοίωτη πολλαπλότητα µε ταχείς ϱυθµούς, ενώ σε άλλες πολύ αργά.

16. Στοχευµένες αριθµητικές ολοκληρώσεις αντιπροσωπευτικών δυναµικών συµπεριφορών

του συστήµατος.

17. ∆ηµιουργία και µελέτη αναλυτικών ϕασικών πορτραίτων, διδιάστατων, τριδιάστατων κλπ.

και οπτικοποίηση συγκεκριµένων ϱοών του δυναµικού συστήµατος.
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Α΄.3 Μετάβαση από Μ∆Ε σε Σ∆Ε : Παραγωγή του Μοντέλου Lo

renz

Η (ολική) παράγωγος ενός πεδίου, ϐαθµωτού ή διανυσµατικού, ως προς το χρόνο, εµπλέκει

τόσο (µερική) χρονική παραγώγιση, όσο και (µερική) χωρική παραγώγιση. Ο τελεστής της

ολικής χρονικής παραγώγου αναλύεται ως εξής :

d

dt
=

(

∂

∂t
,
∂

∂
−→∇

)

. (Α΄.1)

Εποµένως, σε ένα τρισορθογώνιο χωρικό σύστηµα αξόνων ϑα έχουµε:

d

dt
=

∂

∂t
+

∂

∂x(t)
+

∂

∂y(t)
+

∂

∂z(t)
=

∂

∂t
+
dx(t)

dt

∂

∂x
+
dy(t)

dt

∂

∂y
+
dz(t)

dt

∂

∂z
=

∂

∂t
+

(−→
v · −→∇

)

(Α΄.2)

όπου −→v = −→v (−→x , t) το (διανυσµατικό) πεδίο της ταχύτητας.

Για οποιοδήποτε λοιπόν ϐαθµωτό πεδίο F = F (−→x , t) και οποιοδήποτε διανυσµατικό πεδίο

−→
M =

−→
M(−→x , t) ϑα ισχύει :

dF

dt
=
∂F

∂t
+

(−→
v · −→∇

)

F ,
d
−→
M

dt
=
∂
−→
M

∂t
+

(−→
v · −→∇

)−→
M (Α΄.3)

΄Ενα ϱευστό περιγράφεται συνήθως από ένα (διανυσµατικό) πεδίο ταχυτήτων −→v (−→x , t) και

ένα (ϐαθµωτό) πεδίο ϑερµοκρασίας T (−→x , t).
Οι εξισώσεις NavierStokes στη γενική τους µορφή για ένα ϱευστό, γράφονται ως

ρ
d−→v
dt

=
−→
F −−→∇p+ µ∇2−→v (Α΄.4)

όπου ρ η πυκνότητα του ϱευστού, −→v το πεδίο ταχυτήτων,
−→
F η εξωτερικά εφαρµοζόµενη

δύναµη, p η πίεση του ϱευστού και µ το ιξώδες του. Η ϑεµελειώδης µη-γραµµικότητα της

υδροδυναµικής [83, σελ. 234] εντοπίζεται στον όρο −̇→v =
(−→v · −→∇

)−→v + ∂−→v /∂t, ο οποίος

είναι τετραγωνικός ως προς
−→
v .

Για ένα ασυµπίεστο ϱευστό εντός ενός ϐαρυτικού πεδίου επιτάχυνσης −→g ϑα έχουµε ότι

ρ
∂−→v
∂t

+ ρ
(−→

v · −→∇
)−→

v = −→
g ∆ρ−−→∇p+ µ∇2−→v και

−→∇ · −→v = 0 , (Α΄.5)

όπου ∆ρ = ρ− ρ0 είναι η (τοπική) διαφορά πυκνότητας σε σχέση µε την πυκνότητα αναφοράς

ρ0.

Για το πεδίο της ϑερµοκρασίας ισχύει η εξίσωση µεταφοράς της ϑερµότητας :

∂T

∂t
+

(−→
v · −→∇

)

T = κ∇2T , (Α΄.6)
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όπου κ ο συντελεστής ϑερµικής διάχυσης.

Λόγω της αρχής διατήρησης της µάζας του ϱευστού, ισχύει η εξίσωση συνέχειας, την οποία

καταστρώνουµε ως εξής : Θεωρούµε έναν όγκο V του ϱευστού, ο οποίος περικλείεται από µια

Σχήµα Α΄.3.2 Για την κατάδειξη της εξίσωσης της συνέχειας.

επιφάνεια S και ο οποίος υποτίθεται σε σταθερή ϑέση ως προς το χώρο (Σχήµα Α΄.3.2). Το

d−→s είναι ένα στοιχειώδες εµβαδό στην επιφάνεια του όγκου V , µε µέτρο


d−→s




Η εξερχόµενη ϱοή µάζας διαµέσου της στοιχειώδους επιφάνειας d−→s ισούται µε

F = ρ−→v · d−→s . (Α΄.7)

Ο ϱυθµός µεταβολής της µάζας (απώλεια λόγω εξερχόµενης ϱοής) από ολόκληρο τον όγκο V ,

επιφάνειας S, ϑα δίνεται από το επιεπιφάνειο ολοκλήρωµα

G =

∫

S
ρ−→v · d−→s . (Α΄.8)

Η συνολική µάζα εντός του V ισούται µε το χωρικό ολοκλήρωµα της πυκνότητας

M =

∫

V
ρdv . (Α΄.9)

Εποµένως, ο ϱυθµός µεταβολής της µάζας ϑα δίνεται από την εξής σχέση :

dM
dt

= − d

dt

∫

V
ρdv = −

∫

V

∂ρ

∂t
dv = +

∫

S
ρ−→v · d−→s . (Α΄.10)

Εάν συρρικνώσουµε τον όγκο, V → 0, τότε τα σύµβολα της ολοκλήρωσης εκπίπτουν από τη

σχέση (Α΄.10) και ϑα έχουµε ότι

∂ρ

∂t
= − lim

V →0

[∫

ρ−→v · d−→s /V
]

. (Α΄.11)

Γνωρίζουµε ότι η απόκλιση ενός διανυσµατικού πεδίου
−→
H σε ένα σηµείο p0 του χώρου V ,

ορίζεται ως το όριο της συνολικά εξερχόµενης ϱοής του
−→
H από το σύνορο (περιβάλλουσα
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επιφάνεια) S(V ) του όγκου V διά του όγκου αυτού, καθώς ο όγκος V συρρικνώνεται στο

σηµείο p0:

−→∇ · −→H(p0) = lim
V →{p0}

∫

S(V )

−→
H

|V |d
−→s (Α΄.12)

Καταλήγουµε εποµένως στη σχέση :

∂ρ

∂t
+

−→∇ ·
(

ρ−→v
)

= 0 . (Α΄.13)

Για ασυµπίεστα ϱευστά, όπου ο αριθµός Mach (Mach number) NM (ο οποίος ορίζεται

ως το τετράγωνο του λόγου της ταχύτητας του ϱευστού −→v ως προς την ταχύτητα του ήχου −→v s

στο ϱευστό) είναι πολύ µικρότερος της µονάδας, η πυκνότητα του ϱευστού, ρ, µπορεί µε πολύ

καλή προσέγγιση να ϑεωρηθεί σταθερή :

NM =









−→
v
−→v s









2

<< 1 ⇒ ρ ≈ σταθ. (Α΄.14)

Η εξίσωση συνέχειας (Α΄.13) γίνεται τότε :

−→∇ · −→v = 0 . (Α΄.15)

Μπορούµε πλέον να επικεντρωθούµε στη µελέτη της κίνησης του ϱευστού, εισάγοντας

περαιτέρω περιορισµούς (οριακές συνθήκες, ΟΣ) και απλουστεύσεις, οι οποίες ϑα µας οδη-

γήσουν στις εξισώσεις του µοντέλου Lorenz. Είναι αναγκαία η ύπαρξη οριακών συνθηκών,

καθώς η επίλυση προβληµάτων Μ∆Ε δεν είναι δυνατή χωρίς αυτές. Είναι επίσης αναγκαία η

εισαγωγή απλουστεύσεων και προσεγγίσεων, διότι ακόµη και µετά τον καθορισµό των ΟΣ στα

προβλήµατα Μ∆Ε ο χώρος λύσεων παραµένει απειροδιάστατος, και επί του παρόντος δεν έχου-

µε – µερικώς εξ᾿ αυτού και µόνο του γεγονότος – αναπτύξει µεθοδολογίες εύρεσης αναλυτικών

λύσεων στα προβλήµατα Μ∆Ε σε κλειστή, αναλυτική µορφή.

Το µοντέλο Lorenz επιδιώκει να περιγράψει την κίνηση του ϱευστού υπό συνθήκες που

αντιστοιχούν στη λεγόµενη ϱοή RayleighBenard [43, 83, 15]. ΄Ενα ασυµπίεστο ϱευστό

εµπεριέχεται σε ένα δοχείο του οποίου η κάτω επιφάνεια (ϐάση) ϐρίσκεται σε ϑερµοκρασία

Tβ και η άνω επιφάνεια (κορυφή) σε µια µικρότερη ϑερµοκρασία Tκ < Tβ. Η διαφορά

ϑερµοκρασίας δT = Tβ − Tκ αποτελεί µια παράµετρο ελέγχου του συστήµατος. Η γεωµετρία

του προβλήµατος απεικονίζεται στο Σχήµα Α΄.3.3(α).

Θεωρούµε ότι το δοχείο / σύστηµα εκτείνεται επ᾿ άπειρον ως προς x και ως προς y (διεύθυν-

ση κάθετη στο επίπεδο της σελίδας). Επίσης, ϑεωρούµε ότι το σύστηµα παραµένει αναλλοίωτο
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~g h

Tβ

Tκ < Tβ

Tκ < Tβ

Tβ

h

(α) (β)

Σχήµα Α΄.3.3: (α) Γεωµετρία της διάταξης µελέτης της ϱοής RayleighBenard και (ϐ) γραµµική

ϐαθµίδα ϑερµοκρασίας.

ως προς αυθαίρετη y-µετατόπιση. Ως επίπεδο z = 0 ϑεωρείται η κάτω επιφάνεια του δοχείου,

το οποίο έχει ύψος h.

Γιατί ϑα πρέπει να υπάρχει κίνηση του ϱευστού, ϱοή, ειδικότερα ϱοή η οποία ϑα συνο-

δεύεται και από µεταφορά ϑερµότητας (convective flow), υπό αυτές τις συνθήκες ; Ποιοτικά, η

περιγραφή της convective ϱοής είναι η εξής : όταν η διαφορά ϑερµοκρασίας µεταξύ της κάτω

και της άνω ϐάσης του δοχείου είναι επαρκώς µεγάλη, τότε ένας µικρός όγκος ϱευστού, ο

οποίος ϑεωρείται ότι µετακινείται ελαφρώς προς τα επάνω (ϑερµοδυναµικά αυτό είναι επιτρε-

πτό), ϑα αισθανθεί µια µικρή ανοδική δύναµη, λόγω του ότι έχει µετακινηθεί σε µια περιοχή

χαµηλότερης ϑερµοκρασίας και εποµένως υψηλότερης πυκνότητας. Ο στοιχειώδης όγκος εί-

ναι τώρα λιγότερο πυκνός από το σώµα του ϱευστού που τον περιβάλλει. Εάν αυτή η ανοδική

δύναµη είναι αρκετά ισχυρή, τότε ο στοιχειώδης όγκος ϑα µετακινηθεί σε υψηλότερη στάθµη,

µε ένα ϱυθµό πιο γρήγορο σε σχέση µε το ϱυθµό πτώσης / εξοµοίωσης της ϑερµοκρασίας

το µε το περιβάλλον. Εφόσον λοιπόν ο στοιχειώδης όγκος είναι αρχικά ϑερµότερος από το

περιβάλλον ϱευστό, τότε αυτός ϑα τείνει να απωλέσει ϑερµική ενέργεια. Αυτή είναι η έναρξη

της ϱοής µε µεταφορά ϑερµότητας (convective flow). Από την άλλη µεριά, εάν η ανοδική

δύναµη δεν είναι τόσο ισχυρή, τότε η ϑερµοκρασία του στοιχειώδους όγκου ϑα πέσει σε χρόνο

µικρότερο από αυτόν που απαιτείται για τη µετακίνηση σε ανώτερες στάθµες, οπότε ο όγκος

δε ϑα µετακινηθεί προς τα επάνω· ϑα παραµείνει στη ϑέση του.

Εάν λοιπόν ο στοιχειώδης όγκος µετακινηθεί προς τα επάνω κατά ένα διάστηµα ∆z, τότε

η ϑερµοκρασία στην περιοχή αυτή ϑα είναι χαµηλότερη κατά

∆T =
Tβ − Tκ

h
∆z =

δT

h
∆z , (Α΄.16)
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όπως εύκολα προκύπτει από τη γραµµική παρεµβολή.

Η εξίσωση διάχυσης της ϑερµότητας, Εξ. (Α΄.6), λέει ότι ο ϱυθµός µεταβολής της ϑερµο-

κρασίας ισούται µε το γινόµενο του συντελεστή ϑερµικής διάχυσης κ επί τη Λαπλασιανή του

πεδίου της ϑερµοκρασίας. Για αυτή τη µικρή µετατόπιση ∆z µπορούµε να προσεγγίσουµε τη

Λαπλασιανή ως εξής :

∇2T ≈ δT

h2

∆z

h
. (Α΄.17)

Ορίζουµε ένα χρόνο ϑερµικής ηρέµησης (thermal relaxation time) δtT , τέτοιον ώστε να ισχύει

ότι

δtT
dT

dt
= ∆T = δtTκ∇2T , (Α΄.18)

όπου η δεύτερη ισότητα προκύπτει από τις (Α΄.3) και (Α΄.6). ΄Εχουµε ότι

∆T = δtTκ∇2T ⇒ δT

h
∆z = δtTκ

δT

h2

∆z

h
⇒ δtT =

h2

κ
. (Α΄.19)

Η ανοδική δύναµη είναι ανάλογη της διαφοράς πυκνότητας του στοιχειώδους όγκου και

του περιβάλλοντός του. Αυτή η διαφορά πυκνότητας, ∆ρ, µε τη σειρά της, είναι ανάλογη της

∆T , µε συντελεστή αναλογίας το συντελεστή ϑερµικής διαστολής α. Εάν έχουµε ∆T = 0, τότε

ϑα είναι και ∆ρ = 0. Σύµφωνα µε τη γεωµετρία του προβλήµατος ϑα είναι

∆ρ = −ρ0α∆T (Α΄.20)

Η δύναµη ϑα δίνεται τότε από τη σχέση :

−→
F = −→

g ∆ρ⇒ F = αρ0g∆T = αρ0g
δT

h
∆z (Α΄.21)

Υποθέτουµε τώρα ότι αυτή η ανοδική δύναµη εξισορροπεί ακριβώς τις δυνάµεις του ϱευ-

στού λόγω ιξώδους, οπότε τότε ο στοιχειώδης όγκος κινείται µε σταθερή ταχύτητα προς τα

επάνω, vz. Για να διανυθεί απόσταση ∆z απαιτείται εποµένως χρόνος τd = ∆z/vz.

Η ιξώδης δύναµη (viscous force) αντιστοιχεί στον όρο µ∇2 · −→v στις εξισώσεις Navier

Stokes (Α΄.4). Μπορούµε να γράψουµε προσεγγιστικά την ιξώδη δύναµη ως

Fv = µ∇2vz ≈ µ
vz

h2
, (Α΄.22)

όπου ϑεωρήσαµε ότι ∇2vz ≈ µvz/h
2.

Εάν τώρα απαιτήσουµε την εξίσωση κατά µέτρο της ανοδικής και της ιξώδους δύναµης και

επιλύσουµε ως προς vz, ϑα έχουµε:

αρ0g
δT

h
∆z = µ

vz

h2
⇒ vz =

αρ0ghδT

µ
∆z . (Α΄.23)
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Ο χρόνος µετατόπισης τd ϑα είναι εποµένως

τd =
∆z

vz
=

µ

αρ0ghδT
. (Α΄.24)

Η αρχική λοιπόν κατάσταση, πριν την έναρξη ϱοής µε µεταφορά ϑερµότητας (nonconvecting

state), ϑα είναι ευσταθής, εάν ο χρόνος ϑερµικής διάχυσης είναι µικρότερος από τον αντίστοι-

χο χρόνο ϑερµικής µετατόπισης. Εάν δtT > τd, τότε ο στοιχειώδης όγκος ϑα συνεχίζει να

αισθάνεται την ανοδική δύναµη, οπότε ϑα υπάρξει µακροσκοπική ϱοή µε µεταφορά ϑερµότη-

τας (convection). Είναι λοιπον σηµαντικός ο λόγος αυτών των δύο χαρακτηριστικών χρόνων.

Ο λόγος του ϑερµικού χρόνου διάχυσης προς το χρόνο µετατόπισης ονοµάζεται αριθµός Ray

leigh R και ισούται µε

R =
δtT
τd

=
h2/κ

µ/ (αρ0ghδT )
⇒ R =

αρ0gh
3δT

κµ
(Α΄.25)

Αναφέραµε λίγο πριν ότι στη σταθεροποιηµένη κατάσταση όπου δεν παρατηρείται ϱοή

(ακίνητο ϱευστό) η ϑερµοκρασία µεταβάλλεται γραµµικά από τη ϐάση έχς την κορυφή. Η

σχέση που αντικατοπτρίζει το γεγονός αυτό γράφεται ως

T (x, z, t) = Tβ − z

h
δT . (Α΄.26)

Εισάγουµε µια συνάρτηση ϑερµοκρασίας η οποία µας δείχνει πόσο αποκλίνει η πραγµατική

ϑερµοκρασία από αυτό το γραµµικό προφίλ :

τ(x, z, t) = T (x, z, t) − Tβ +
z

h
δT . (Α΄.27)

Εάν αντικαταστήσουµε την (Α΄.27) στην εξίσωση ϑερµικής διάχυσης (Α΄.6), ϐλέπουµε ότι η

τ(x, z, t) ικανοποιεί τη σχέση

∂τ

∂t
+ −→v · −→∇τ − vz

δT

h
= κ∇2τ (Α΄.28)

Ας δούµε τώρα τη µεταβολή της πυκνότητας ρ του ϱευστού σε σχέση µε τη ϑερµοκρασία.

Αναπτύσσουµε σε σειρά την ρ = ρ(T ):

ρ(T ) = ρ0 +
∂ρ

∂T
(T − Tβ) + (O)

(

(T − Tβ)2
)

, ρ0 = ρ|T=Tβ . (Α΄.29)

Ο συντελεστής ϑερµικής διαστολής α ορίζεται ως

α =
1

ρ0

∂ρ

∂T
, (Α΄.30)
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και αντικαθιστώντας το (T − Tβ) από την Εξίσωση (Α΄.27) και κρατώντας µόνο το γραµµικό

όρο, ϑα έχουµε:

ρ(T ) = ρ0 − αρ0

(

− z
h
δT + τ(x, z, t)

)

. (Α΄.31)

Χρησιµοποιούµε την προσέγγιση Boussinesq, σύµφωνα µε την οποία οι µεταβολές της

πυκνότητας µπορούν να αγνοηθούν σε όλους τους όρους των εξισώσεων NavierStokes, εκτός

από εκείνους που εµπλέκουν και τη ϐαρυτική επιτάχυνση. Με ϐάση την προσέγγιση αυτή, η

συνιστώσα vz της ταχύτητας ϑα υπακούει, σύµφωνα µε τις Εξισώσεις (Α΄.5) στη σχέση

ρ0
∂vz

∂t
+ ρ0

−→v · −→∇vz = −ρ0g − αρ0
z

h
δT − ∂p

∂z
+ αgρ0τ(x, z, t) + µ∇2vz . (Α΄.32)

Για nonconvective ϱοή, οι τρεις πρώτοι όροι του δεξιού µέλος της Εξ. (Α΄.32) ϑα δίνουν

άθροισµα µηδέν. Παρακινούµενοι από την παρατήρηση αυτή, µπορούµε να ορίσουµε µια

ενεργό ϐαθµίδα πίεσης (effective pressure gradient), η οποία έχει την ιδιότητα να είναι

µηδενική όταν δε λαµβάνει χώρα ϱοή του ϱευστού:

p′ = p+ ρ0gz + αρ0
z2δT

2h
⇒ ∂p′

∂z
=
∂p

∂z
+ ρ0g + αρ0

z

h
δT . (Α΄.33)

Μπορούµε τώρα να αναλύσουµε τις Εξισώσεις NavierStokes (Α΄.5) στις z- και x- συνιστώσες

και να χρησιµοποιήσουµε την ενεργό ϐαθµίδα πίεσης. ∆ιαιρώντας και µε το ρ0, έχουµε τελικά :

∂vz

∂t
+ −→v · −→∇vz = − 1

ρ0

∂p′

∂z
+ ατg + ξ∇2vz

(Α΄.34)

∂vx

∂t
+ −→v · −→∇vx = − 1

ρ0

∂p′

∂x
+ ξ∇2vx

όπου ξ = µ/ρ0 ο λεγόµενος «κινηµατικός συντελεστής ιξώδους».

Μετασχηµατίζουµε τώρα τις (Α΄.34), ώστε να αφορούν αδιάστατες µεταβλητές. Ο λόγος για

αυτό είναι ότι µε την αναγωγή σε αδιάστατες µεταβλητές µπορούµε να καθορίσουµε ευκολό-

τερα ποιοί συνδυασµοί παραµέτρων είναι σηµαντικότεροι, όσον αφορά τη δυναµική συµπερι-

ϕορά του συστήµατος. Επίσης, απαλείφονται έτσι οι όποιες ϱητές εξαρτήσεις από ιδιαίτερες

αριθµητικές τιµές και µονάδες µέτρησης των µεγεθών του προβλήµατος, π.χ. του ύψους h ή

της διαφοράς ϑερµοκρασίας δT = Tβ − Tκ.

Αρχίζουµε εισάγοντας «αδιάστατο χρόνο» t′:

t′ =
κ

h2
t , (Α΄.35)
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εκµεταλλευόµενοι τη σχέση (Α΄.19), όπου είδαµε ότι ο τυπικός χρόνος ϑερµικής διάχυσης για

µια απόσταση h ισούται µε δtT = h2/κ (υποθέτοντας τυχαίες κρούσεις ατόµων).

Κάνουµε το ίδιο για τις χωρικές συντεταγµένες και για τη ϑερµοκρασία :

x′ =
x

h
, z′ =

z

h
, τ ′ =

τ

δT
. (Α΄.36)

Μετά από τους µετασχηµατισµούς αυτούς, και διάφορα άλλα µεγέθη ϑα είναι επίσης

αδιάστατα. Π.χ., η αδιάστατη x′- συνιστώσα της ταχύτητας ϑα προκύπτει ως παράγωγος ως

προς t′ της x′ χωρικής συνιστώσας :

v′x =
dx′

dt′
=
h

κ
vx . (Α΄.37)

και η Λαπλασιανή ϑα δίνεται από το µετασχηµατισµό ∇′ = h2∇2.

Οι (Α΄.34) γίνονται τώρα, εάν πολλαπλασιάσουµε µε h3/(ξκ):

κ

ξ

(

∂v′z
∂t′

+
−→
v′ ·

−→
∇′v′z

)

= − h2

ξκρ0

∂p′

∂z′
+
αδTgh3

ξκ
τ ′ + ∇′2v′z (Α΄.38)

κ

ξ

(

∂v′x
∂t′

+
−→
v′ ·

−→
∇′v′x

)

= − h2

ξκρ0

∂p′

∂x′
+ ∇′2v′x (Α΄.39)

Σε αυτές τις εξισώσεις, υπεισέρχονται ορισµένα σηµαντικά αδιάστατα µεγέθη. Ο αριθµός

Prandl ορίζεται ως ο λόγος του κινηµατικού ιξώδους ως προς το συντελεστή διάχυσης

σ =
ξ

κ
. (Α΄.40)

Ο αριθµός Prandl αποτελεί µέτρο στάθµισης της ιξώδους κίνησης (απώλεια µηχανικής ενέρ-

γειας λόγω διατµητικών τάσεων της ϱοής του ϱευστού) σε σχέση µε τη ϑερµική διάχυση (απώ-

λεια µηχανικής ενέργειας και µετατροπή της σε ϑερµότητα). Για το νερό και για ϑερµοκρασία

δωµατίου, σw = 7.

Επίσης, όπως ήδη προαναφέραµε, ο αριθµός Rayleigh (Εξίσωση (Α΄.25» αποτελεί ένα αδιά-

στατο µέτρο της ϑερµοκρασιακής διαφοράς µεταξύ των άνω και κάτω ϐάσεων του δοχείου.

Μένει πλέον να ορίσουµε µια αδιάστατη πίεση. Θα είναι λοιπόν

Π =
p′h2

ξρ0κ
(Α΄.41)

Τελικά, η αδιάστατη µορφή των εξισώσεων NavierStokes είναι η εξής :

1

σ

(

∂v′z
∂t′

+
−→
v′ ·

−→
∇′v′z

)

= −∂Π

∂z′
+Rτ ′ + ∇′2v′z

1

σ

(

∂v′x
∂t′

+
−→
v′ ·

−→
∇′v′x

)

= −∂Π

∂x′
+ ∇′2v′x (Α΄.42)

∂τ ′

∂t′
+

−→
v′ ·

−→
∇′τ ′ − v′z = ∇′2τ ′
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και, για ευκολία εποπτείας συµβολισµών, παραλείπουµε παντού τους τόνους στις µεταβλητές,

κρατώντας όµως στο µυαλό µας ότι πλέον έχουµε να κάνουµε µε αδιάστατα µεγέθη :

1

σ

(

∂vz

∂t
+ −→v · −→∇vz

)

= −∂Π

∂z
+Rτ + ∇2vz

1

σ

(

∂vx

∂t
+ −→

v · −→∇vx

)

= −∂Π

∂x
+ ∇2vx (Α΄.43)

∂τ

∂t
+ −→v · −→∇τ − vz = ∇2τ

Η (διδιάστατη) ϱοή περιγράφεται από µια (µέχρι στιγµής) απροσδιόριστη συνάρτηση Ψ(x, z, t),

η οποία ονοµάζεται συνάρτηση ϱοής (streamfunction). Οι µερικές παράγωγοι της Ψ δίνουν

τις συνιστώσες της ταχύτητας :

vx = −∂Ψ(x, z, t)

∂z
, vz =

∂Ψ(x, z, t)

∂x
. (Α΄.44)

Μπορούµε να ϑέσουµε το αρνητικό πρόσηµο σε οποιαδήποτε από τις δύο µερικές παραγώγους·

η συγκεκριµένη επιλογή οδηγεί στη συµβατική µορφή αναγραφής των τελικών εξισώσεων του

µοντέλου Lorenz. Χρησιµοποιούµε τη συνάρτηση ϱοής στην εξίσωση ϑερµικής διάχυσης :

∂τ

∂t
− ∂Ψ

∂z

∂τ

∂x
+
∂Ψ

∂x

∂τ

∂z
− ∂Ψ

∂x
= ∇2τ , (Α΄.45)

όπου έχουµε αναπτύξει τον όρο του ∇. Εκφράζουµε και τις δύο πρώτες των εξισώσεων (Α΄.42)

ως προς τη συνάρτηση ϱοής :

1

σ

(

∂2Ψ

∂t∂x
− ∂Ψ

∂z

∂2Ψ

∂x2
+
∂Ψ

∂x

∂2Ψ

∂z∂x

)

= −∂Π

∂z
+Rτ + ∇2∂Ψ

∂x
(Α΄.46)

1

σ

(

− ∂2Ψ

∂t∂z
+
∂Ψ

∂z

∂2Ψ

∂x∂z
− ∂Ψ

∂x

∂2Ψ

∂z∂x

)

= −∂Π

∂x
−∇2∂Ψ

∂z
(Α΄.47)

Εάν τώρα παραγωγίσουµε µερικώς ως προς x την (Α΄.46) και την αφαιρέσουµε από τη µερικώς

παραγωγισθείσα ως προς z (Α΄.47), οι όροι της πίεσης απαλείφονται και έχουµε ότι

1

σ

[

∂

∂t

(

∇2Ψ
)

− ∂

∂z

(

∂Ψ

∂z

∂2Ψ

∂x∂z
− ∂Ψ

∂x

∂2Ψ

∂z2

)

− ∂

∂x

(

∂Ψ

∂z

∂2Ψ

∂x2
− ∂Ψ

∂x

∂2Ψ

∂z∂x

)]

= R
∂τ

∂x
+∇4Ψ .

(Α΄.48)

Τελευταίο ϐήµα (και . . . εφόδιο στη ϕαρέτρα µας, όσον αφορά, όχι τόσο την (Α΄.45), όσο

τη ϑηριώδη Μ∆Ε (Α΄.48)), είναι ο χωρισµός των µεταβλητών. Η γεωµετρία του προβλήµατος

είναι ορθογώνια, οπότε αναζητούµε λύσεις για τη συνάρτηση ϱοής της µορφής

Ψ(x, z, t) =
∑

m,n

eωm,nt [Am cos(λmz) +Bm sin(λmz)] · [Cn cos(λnx) +Dn sin(λnx)] (Α΄.49)
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Οι Εξισώσεις (Α΄.49) αντιστοιχούν σε ένα απειροσύνολο συζευγµένων Σ∆Ε, εάν αναπτύξουµε ως

προςm και n. Υπάρχει µια µαθηµατική µεθοδολογία την οποία µπορούµε να ακολουθήσουµε

και η οποία επιτυγχάνει τη διατήρηση ενός πεπερασµένου µόνο πλήθους συζευγµένων Σ∆Ε,

για συγκεκριµένες τιµές των m και n. Αυτή ονοµάζεται προβολή (ή αποκοπή) Galerkin

[80, 23].

Για να ϕτάσουµε στο Μοντέλο Lorenz, επιλέγουµε κατάλληλα τις οριακές συνθήκες ανα-

ϕορικά µε τη συνάρτηση ϱοής Ψ και τη συνάρτηση ϑερµικής απόκλισης από τη γραµµικότητα

τ . Καταλήγουµε να επιλέξουµε ένα αρκετά µικρό σύνολο ηµιτονικών και συνηµιτονικών όρων.

Εφόσον η τ αναπαριστά τη ϑερµική απόκλιση από τη γραµµική ϑερµική ϐαθµίδα και

εφόσον οι ϑερµοκρασίες στην άνω και κάτω επιφάνεια είναι σταθερές, έπεται ότι

τ |z=0 = τ |z=1 = 0 . (Α΄.50)

΄Οσον αφορά τη συνάρτηση ϱοής, ϑα πρέπει να καθορίσουµε δεσµούς για τις συνιστώσες της

ταχύτητας. Υποθέτουµε ότι στις άνω και κάτω επιφάνειες η κατακόρυφη ταχύτητα µηδενίζεται,

οπότε

vz|z=0 = vz|z=1 = 0 . (Α΄.51)

Επίσης, υποθέτουµε ότι οι διατµητικές τάσεις επί αυτών των επιφανειών είναι και αυτές µη-

δενικές. Οι διατµητικές τάσεις/δυνάµεις είναι ανάλογες των εφαπτοµενικών συνιστωσών της

ταχύτητας, οπότε ϑα είναι

∂vx

∂z









z=0

=
∂vx

∂z









z=1

= 0 . (Α΄.52)

Οι συνθήκες (Α΄.50), (Α΄.51) και (Α΄.52) ικανοποιούνται εάν επιλέξουµε ως αναπτύγµατα

Fourier των Ψ και τ τα εξής :

Ψ(x, z, t) = ψ(t) sin(πz) sin(αx) (Α΄.53)

τ(x, z, t) = T1(t) sin(πz) cos(αx) − T2(t) sin(2πz) (Α΄.54)

όπου ο κυµατάριθµος α ϑα πρέπει να προσδιοριστεί. Η επιλεγµένη µορφή της τ αποτελείται

από δύο µέρη· το πρώτο, T1(t), δίνει τη διαφορά µεταξύ των προς τα άνω και προς τα κάτω

κινούµενων τµηµάτων ενός «στοιχειώδους» όγκου. Η T2(t) δίνει την απόκλιση από το γραµµικό

προφίλ του κέντρου του στοιχειώδους όγκου ως προς την κατακόρυφη απόσταση z. Η T2(t)

έχει αρνητικό πρόσηµο, σύµφωνο µε τη γεωµετρία του προβλήµατος.

Αντικαθιστούµε τις (Α΄.53) και (Α΄.54) στις (Α΄.45) και (Α΄.48). ∆ιαπιστώνουµε, κατά την

εκτέλεση των πράξεων, ότι πολλοί όροι ανώτερης τάξης αλληλοαναιρούνται. Για παράδειγµα,
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ισχύει ότι

∇2Ψ = −(α2 + π2)Ψ και ∇4Ψ = +(α2 + π2)Ψ . (Α΄.55)

Για τη συνάρτηση ϱοής ϑα έχουµε τελικά ότι

−dψ(t)

dt
(α2+π2) sin(πz) sin(αx) = −σRT1(t) sin(πz) sin(αx)+σ(α2+π2)ψ(t) sin(πz) sin(αx) .

(Α΄.56)

Ο µόνος τρόπος για να ισχύει η (Α΄.56) για κάθε τιµή των z και x είναι οι συντελεστές των

ηµιτονικών όρων να ικανοποιούν τη σχέση

dψ(t)

dt
=

σR

α2 + π2
T1(t) − σ(α2 + π2)ψ(t) . (Α΄.57)

Η εξίσωση της ϑερµικής απόκλισης τ παρουσιάζει πιο περίπλοκη µορφή:

−4π2T2(t) sin(2πx) − αψ(t) sin(πz) cos(αx) =

= − (πψ(t) cos(πz) sin(αx)) · (αT1(t) sin(πz) sin(αx))

− (αψ(t) sin(πz) cos(αx)) · (πT1(t) cos(πz) cos(αx))

+ (ψ(t) sin(πz) cos(αx)) · (2πT2(t) cos(2πz)) . (Α΄.58)

Ας ασχοληθούµε πρώτα µε τους όρους που περιέχουν τον παράγοντα sin(πz) cos(αx). Ο

τελευταίος όρος της (Α΄.58), ο 2ψ(t)πT2(t) sin(πz) cos(2πz) cos(αx) µπορεί µε τη ϐοήθεια της

τριγωνοµετρικής ταυτότητας cosu sin v = (1/2)[sin(u + v) − sin(u − v)] να µετασχηµατιστεί

ως εξής :

2ψ(t)πT2(t) sin(πz) cos(2πz) cos(αx) = 2ψ(t)πT2(t)

(

−1

2
sin(πz) +

1

2
sin(3πz)

)

cos(αx) .

(Α΄.59)

Ο όρος sin(3πz) παρουσιάζει χωρική µεταβλητότητα πιο γρήγορη από τους όρους που επιλέ-

ξαµε να διατηρήσουµε στην αποκοπή Galerkin, οπότε τον παραλείπουµε· εξισώνοντας τώρα

τους συντελεστές στην Εξίσωση (Α΄.58) των όρων sin(πz) cos(αx), έχουµε ότι :

Ṫ1(t) = αψ(t) − (π2 + α2)T1(t) − παψT2(t) . (Α΄.60)

Οι εναποµένοντες όροι είναι πολλαπλασιασµένοι µε sin(2πz), οπότε εξισώνοντας τους αντί-

στοιχους συντελεστές ϑα έχουµε

Ṫ2(t) =
πα

2
ψ(t)T1(t) − 4π2T2(t) . (Α΄.61)
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Μια τελευταία διαδικασία αλλαγής µεταβλητών µας ϕέρνει στο Μοντέλο Lorenz:

t′′ = (π2 + α2)t′

X(t) =
απ

(π2 + α2)
√

2
ψ(t)

Y (t) =
rπ√

2
T1(t)

Z(t) = πrT2(t)

όπου r είναι ο λεγόµενος ανηγµένος αριθµός Rayleigh:

r =
α2

(α2 + π2)3
R . (Α΄.62)

Εισάγουµε επίσης µια νέα παράµετρο b, η οποία ορίζεται ως

b =
4π2

α2 + π2
(Α΄.63)

Η τυποποιηµένη µορφή των Εξισώσεων Lorenz είναι :

Ẋ = σ(Y −X)

Ẏ = rX −XZ − Y (Α΄.64)

Ż = XY − bZ (Α΄.65)

Ανακεφαλαίωση. Συνοψίζοντας τα όσα έχουµε αναφέρει παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη

και την αντίστοιχη παράθεση εννοιών στην Αναφορά [14], έχουµε:

Εξισώσεις NavierStokes : ∂t
−→
v +

(−→
v · −→∇

)−→
v =

ρ

ρ0

−→
g − 1

ρ0

−→∇p+ −→
v · ∇2−→v

Εξίσωση ϑερµικής διάχυσης : ∂tT +
(−→

v · −→∇
)

T = κ∇2T

Εξίσωση συνέχειας :
∂ρ

∂t
+

−→∇(ρ−→v ) = 0 & ρ ≈ const⇒ −→∇ · −→v = 0

Προσέγγιση πυκνότητας : ρ = ρ0 (1 − α(T − T0))

(Α΄.66)

µαζί µε τις οριακές συνθήκες όσον αφορά τη ϑερµοκρασία :

T |z=h = Tκ, T |z=0 = T0 + ∆T . (Α΄.67)

Η αδιατάρακτη λύση / λύση µηδενικής ϱοής µε µεταφορά ϑερµότητας (zero convection solu

tion) δίνεται από

−→
v =

−→
0 , T = Tκ + ∆T

(

1 − z

h

)

, (Α΄.68)
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και η διαταραγµένη λύση είναι :

−→
v 6= −→

0 , T = Tκ + ∆T
(

1 − z

h

)

+ θ , (Α΄.69)

Με αντικατάσταση των (Α΄.68) και (Α΄.69) στις (Α΄.66), έχουµε

∂t∇2ψ +
∂(ψ,∇2ψ)

∂(x, z)
= gα∂zθ + µ∇4ψ (Α΄.70)

∂tθ +
∂(ψ, θ)

∂(x, z)
=

∆T

h
∂xψ + κ∇2θ (Α΄.71)

όπου ψ η συνάρτηση ϱοής (stream function) µέσω της οποίας εκφράζονται οι συνιστώσες της

ταχύτητας :

−→v = (vx, vz) = (−∂zψ, ∂xψ) (Α΄.72)

Μεταβαίνουµε σε αδιάστατες µεταβλητές µε τους µετασχηµατισµούς

−→x → h−→x , t→ h2

κ
t, θ → κµ

gαh3
θ, ψ → κψ (Α΄.73)

οπότε µε τη χρήση αυτών οι (Α΄.70) και (Α΄.71) γίνονται :

∂t∇2ψ +
∂(ψ,∇2ψ)

∂(x, z)
= gσ∂zθ + σ∇4ψ (Α΄.74)

∂tθ +
∂(ψ, θ)

∂(x, z)
= R∂xψ + κ∇2θ (Α΄.75)

όπου ο αριθµός Prandl σ και ο αριθµός Rayleigh R δίνονται από

σ =
µ

κ
και R =

gαh3∆T

µκ
(Α΄.76)

και οι οριακές ϑερµοκρασιακές συνθήκες είναι :

θ |z=0 = θ |z=1 = 0 . (Α΄.77)

Οι οριακές συνθήκες που επέλεξε ο Lorenz είναι µια αποδεκτή περίπτωση αυτών και ονοµά-

Ϲονται «συνθήκες ελεύθερου ορίου» (freeslip boundary conditions) και έχουν τη µορφή

ψ |z=0 = ψ |z=1 = 0 και ∇2ψ |z=0 = ∇2ψ |z=1 = 0 (Α΄.78)

Το ανάπτυγµα Fourier των χωρικά περιοδικών λύσεων (ψ, θ) των Εξισώσεων (Α΄.74) και (Α΄.75),

υπό τις οριακές συνθήκες (Α΄.77) και (Α΄.78) είναι της µορφής [81]

ψ =
∞

∑

n=0

∞
∑

m=1

[φn,m sin(αnπx) sin(mπz) + ϕn,m cos(αnπx) sin(mπz)] (Α΄.79)

θ =

∞
∑

n=0

∞
∑

m=1

[ϑn,m sin(αnπx) sin(mπz) + θn,m cos(αnπx) sin(mπz)] (Α΄.80)



114 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1oυ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

µε ελεύθερη παράµετρο τον κυµατάριθµο α. Η συνάρτηση µηδενικής ϑερµικής ϱοής (ψ, θ) =

(0, 0) χάνει την ευστάθειά της όταν ο αριθµός Rayleigh υπερβεί την κρίσιµη τιµή

Rc = π4 (α2 + 1)3

α2
, (Α΄.81)

όπου η πρώτη κρίσιµη τιµή, για α = 1/
√

2 ισούται µε 27 π4/4. Η προσέγγιση Lorenz

συνίσταται στη διατήρηση των τριών πρώτων και µόνο τρόπων δόνησης, ενός όρου για την ψ

και δύο για τη θ, των

sin(απx) sin(πz), cos(απx) sin(z), και sin(2πz)

οπότε προκύπτουν οι εξής τρεις εξισώσεις :

ψ =

√
2(α2 + 1)

α
X sin(απx) sin(πz) (Α΄.82)

θ =

√
2Rc

π
Y cos(απx) sin(z) − Rc

π
Z sin(2πz) (Α΄.83)

t =
1

π2(α2 + 1)
τ (Α΄.84)

Κάνοντας τις αντικαταστάσεις

σ =
µ

κ
, r =

R

Rc
και b =

4

α2 + 1
, (Α΄.85)

προκύπτει τελικώς το σύστηµα Lorenz:

dX

dτ
= −σX + σY

dY

dτ
= rX −XZ − Y (Α΄.86)

dZ

dτ
= XY − bZ

Α΄.4 Μετάβαση από Σ∆Ε σε Απεικονίσεις: Τοµές Poincaré

Αναφορικά µε τα δυναµικά συστήµατα συνεχούς χρόνου, Τοµή (ή απεικόνιση) Poincaré

ονοµάζεται η τοµή της ϱοής του συστήµατος στο χώρο των ϕάσεων µε ένα ορισµένο υποχώρο σε

αυτόν τον χώρο, όπου η ϱοή διαπερνά «κάθετα» τον υποχώρο (δηλαδή οι δυναµικές γραµµές

της ϱοής δεν γίνονται παράλληλες προς τον υποχώρο στην περιοχή του ΧΦ που µελετούµε,

ώστε κατ᾿ αρχήν να µπορούν να υπάρξουν σηµεία τοµής).
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Θεωρούµε το ακόλουθο σύστηµα Σ∆Ε :

ẋ = f1(x, y, z)

ẏ = f2(x, y, z) (Α΄.87)

ż = f3(x, y, z)

Μπορούµε να κατασκευάσουµε την (επίπεδη και διδιάστατη) Τοµή Poincaré z = 0, ως εξής :

1. Υλοποιούµε έναν µηχανισµό (αριθµητικής) ολοκλήρωσης για το Σύστηµα (Α΄.87). Στο

Κεφάλαιο 3, παρουσιάζουµε και στο Κεφάλαιο 4 κάνουµε εκτεταµένη χρήση της αριθµη-

τικής µεθόδου ολοκλήρωσης συστηµάτων Σ∆Ε µέσω δυναµοσειρών Taylor. Η µέθοδος

ολοκλήρωσης αυτή χαρακτηρίζεται ως «Μέθοδος Ολοκλήρωσης ∆υναµοσειρών Taylor

µεταβλητού ϐήµατος και µεταβλητής τάξης».

2. Κάθε ϐήµα της ολοκλήρωσης µας επιστρέφει µια τετράδα (πραγµατικών) αριθµών· για

το n-οστό ϐήµα ϑα έχουµε : (tn, xn, yn, zn). ΄Εστω ότι τότε zn < 0 και ότι για το

επόµενο ϐήµα, (tn + ∆t, xn+1, yn+1, zn+1) είναι zn+1 > 0.

3. Τότε, η ϱοή – εξέλιξη του συστήµατος στο χώρο των ϕάσεων ϑα τέµνει την επιφάνεια

z = 0 µετά το n-οστό ϐήµα και πριν το (n+ 1)-οστό.

4. Εργαζόµαστε ως εξής :

→ εναλλάσσουµε το ϱόλο των µεταβλητών z και t.

→ διαιρούµε τις δύο πρώτες εξισώσεις του συστήµατος (Α΄.87) µε την τρίτη από αυτές.

→ αντιστρέφουµε την τρίτη εξίσωση:

dx

dz
=

f1(x, y, z)

f3(x, y, z)

dy

dz
=

f2(x, y, z)

f3(x, y, z)
(Α΄.88)

dt

dz
=

1

f3(x, y, z)

5. Παρουσιάζονται τώρα δύο εναλλακτικές πορείες : µπορούµε να προχωρήσουµε

• είτε ολοκληρώνοντας (προς τα πίσω) το σύστηµα (Α΄.88) ως προς τη νέα ανεξάρτητη

µεταβλητή κατά ένα ϐήµα ∆z = −zn+1, µε αρχικές συνθήκες (xn+1, yn+1, tn + ∆t),
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• είτε ολοκληρώνοντας προς τα εµπρός κατά ένα ϐήµα ∆z = −zn, ξεκινώντας από το

σηµείο zn < 01.

6. Μετά την επιτέλεση ενός από τα παραπάνω ϐήµατα, ϕθάνουµε «ακριβώς» στο επίπεδο

z = 0.

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιήθηκε αρχικά από τον ερευνητή M. Hénon. Μπορεί να γενι-

κευθεί, ώστε να προσδιορίσουµε το σηµείο τοµής µιας τροχιάς στο ΧΦ µε µια γενική επιφάνεια

S(x, y, z) = const . (Α΄.89)

Για να γίνει αυτό, αρκεί να εισάγουµε µια επιπλέον συνάρτηση

u = S(x, y, z) − const (Α΄.90)

και να καταγράψουµε τη διαφορική εξίσωση στην οποία υπακούει η u(t, x, y, z), χρησιµο-

ποιώντας την Εξίσωση (Α΄.87):

du

dt
= f1

∂S

∂x
+ f2

∂S

∂y
+ f3

∂S

∂z
. (Α΄.91)

Αναγόµαστε εποµένως στο αρχικό πρόβληµα του καθορισµού της τοµής της ϱοής µε το επίπεδο

u = 0 στο ΧΦ ενός συστήµατος µε µια επιπλέον εξίσωση, από ότι το αρχικό.

Στην πράξη, λόγω της εµφάνισης παροδικών ϕαινοµένων (transients), τα οποία ενδεχο-

µένως διαρκούν αρκετά, καθώς η κατάσταση του συστήµατος πλησιάζει κάποιο σηµείο δια-

κλάδωσης κατά την αποκαλούµενη ϕάση της «κρίσιµης επιβράδυνσης» (critical slowdown), οι

υπολογισµοί οι σχετικοί µε τα σηµεία της Τοµής Poincaré αυξάνουν σε υπολογιστικό κόστος,

τουλάχιστον για πράξεις µεγάλης ακρίβειας. Για υπολογισµούς όµως σχετικούς µε περιοδικές

τροχιές επί της τοµής Poincaré χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικές τεχνικές, από εξειδικευ-

µένες εφαρµογές συνέχισης τροχιών (ϐλ. Κεφ. 3).

1στην πράξη, ο δεύτερος τρόπος δίνει καλύτερα αποτελέσµατα.
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Α΄.5 Τα Υπολογιστικά Συστήµατα είναι ∆υναµικά Συστήµατα

Στην Αναφορά [66] οι ερευνητές Mytkowicz, Diwan, και Bradley παραθέτουν ενδείξεις

και ευρήµατα τα οποία υποστηρίζουν την άποψη ότι τα πολύπλοκα, σύγχρονα υπολογιστι-

κά συστήµατα παρουσιάζουν περιπτώσεις χαοτικής συµπεριφοράς, ϑεωρούµενα ως κλασσικά

αιτιοκρατικά µη-γραµµικά δυναµικά συστήµατα διακριτού χρόνου.

Τα σύγχρονα ΥΣ έχουν τόση εγγενή πολυπλοκότητα, ώστε τα εργαλεία ανάλυσής τους,

τα οποία χρησιµοποιούνται σε µια συµβατική ϑεώρηση από τους σχεδιαστές συστηµάτων, να

αποδεικνύονται ελλειπή και να µην ανταποκρίνονται πλήρως στν αποστολή τους. Μέχρι τώρα,

η µοντελοποίηση ενός πολύπλοκου ΥΣ κυριαρχείται είτε από γραµµικές, είτε από στοχαστικές

ϑεωρήσεις, σε επίπεδο ανάλυσης και σύνθεσης συστηµάτων. Στην ουσία δηλαδή αγνοείται

ή παραβλέπεται η συµπεριφορά τους ως δυναµικά συστήµατα, τα οποία, υπό προϋποθέσεις

µπορούν να παρουσιάσουν χαοτική απόκριση – ίδιον των δυναµικών συστηµάτων διακριτού ή

συνεχούς χρόνου.

Οι εν λόγω ερευνητές προτείνουν τη µοντελοποίηση ενός ΥΣ ως µια επαναληπτική απεικό-

νιση µε δύο συνιστώσες, όπου η µια εξ᾿ αυτών υπαγορεύεται από απαιτήσεις του υλικού

(hardware components) και η άλλη από απαιτήσεις του λογισµικού (software components).

Το ακόλουθο τµήµα προγράµµατος αρχικοποιεί έναν πίνακα ακεραίων, κατά στήλη.

1 . . .

2 int i , j ,A[256] [256] ;

3 . . .

4 // i n i t i a l i z e matrix A [ ] [ ] , columnwise

5 for ( i =0; i <256; i ++)

6 for ( j =0; j <256; j ++)

7 A[ j ] [ i ]=0;

8 . . .

9 } ;

Η δυναµική απόκριση του ΗΥ κατά την εκτέλεση των ϐρόχων αυτών κυριαρχείται και κα-

ϑορίζεται από τους µηχανισµούς προσπελάσεως µνήµης οι οποίοι είναι κωδικοποιηµένοι στον

επεξεργαστή, και µάλιστα η κατά στήλη πρόσβαση επιφέρει δυσκολίες, όσον αφορά την ουρά

προσαγωγής (prefetch queue) και τις επιτυχηµένες προσπελάσεις στη λανθάνουσα µνήµη·

έχουµε δηλαδή αρκετές αστοχίες (cache misses).
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Εφαρµόζοντας τυποποιηµένες µεθόδους δανεισµένες από τη ϑεωρία και πρακτική των δυ-

ναµικών συστηµάτων διακριτού χρόνου (απεικονίσεις), οι ερευνητές µελετούν τις προκύπτου-

σες χρονοσειρές και διαπιστώνουν την ύπαρξη χαοτικών ελκυστών στο κατασκευασθέν δυνα-

µικό σύστηµα–απεικόνιση, όπως απεικονίζεται στο Σχήµα Α΄.5.4. (Περί recurrence analysis

και recurrence plots ϐλ. Αναφορές [28, 67].)

Επίσης, η ϑεωρία και οι µεθοδολογίες µελέτης των χαοτικών δυναµικών συστηµάτων αλλη-

λεπιδρούν ολοένα και περισσότερο µε Ϲητήµατα πολυπλοκότητας, κατασκευαστικής όσο και

συστηµατικής ϑεώρησης, των σύγχρονων υπολογιστικών συστηµάτων. Η χρήση Μ∆Ε είναι µια

ισχυρή τεχνική µοντελοποίησης· η συνδεσµολογία των δροµολογητών της Connection Machi

ne, για παράδειγµα, µοντελοποιήθηκε µε τον τρόπο αυτόν από τον R. Feynman [96]. (Στην

§Α΄.3 παραθέσαµε τον τρόπο µε τον οποίο αναγόµαστε από µια Μ∆Ε σε ένα σύστηµα Σ∆Ε.)

Υπάρχουν ερευνητικές εργασίες που παρουσιάζουν υλοποιήσεις των ϐασικών λογικών πυ-

λών χρησιµοποιώντας χαοτικά µοντέλα [65, 85], άλλες οι οποίες προτείνουν µοντέλα παράλ-

ληλων και κατανεµηµένων συστηµάτων που ϑα εκµεταλλεύονται στοχευµένες χαοτικές συµπε-

ϱιφορές [86, 87], αλλά και εφαρµογές ϐάσεων δεδοµένων και επεξεργασίας και αποθήκευσης

ψηφιακών πληροφοριών [63].
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Σχήµα Α΄.5.4 Από την Αναφορά [66], Computer systems are dynamical systems.
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Α΄.6 Χωροχρονικό Χάος στη Μιγαδική Εξίσωση Ginzburg–Landau

Χωροχρονικό χάος αποκαλείται η δυναµική συµπεριφορά εκτεταµένων χωρικά συστηµά-

των (spatially extended systems), τα οποία παρουσιάζουν αποκλίσεις από την οργανωµένη,

προβλέψιµη και ελέγξιµη απόκριση, τόσο ως προς το χώρο, όσο και ως προς το χρόνο (space

and time disorders).

Η ελεύθερη ενέργεια Helmholtz ενός υπεραγωγού κοντά στην υπεραγώγιµη µετατροπή

ϕάσης εκφράζεται, σύµφωνα µε τη ϑεωρία που αναπτύχθηκε από τον L.D. Landau [32, 2]

αναφορικά µε µια µιγαδική παράµετρο τάξης/οργάνωσης Ψ. Η Ψ αποτελεί µέτρο για το

πόσο «εντός» της ϕάσης της υπεραγωγιµότητας ϐρίσκεται η κατάσταση του συστήµατος (στον

κατάλληλο χώρο ϕάσεων). Η ελεύθερη ενέργεια F υπακούει στην εξής διαφορική εξίσωση:

F = Fn + α |Ψ|2 +
β

2
|Ψ|4 +

1

2m







(

−i~−→∇ − 2e
−→
A

)

Ψ






2
+

|−→B |2
2µ0

, (Α΄.92)

όπου Fn η ενέργεια στην «κανονική» (µη-υπεραγώγιµη) ϕάση, α και β παράµετροι του συ-

στήµατος, m η ενεργός µάζα, e το ϕορτίο του ηλεκτρονίου,
−→
A το διανυσµατικό µαγνητικό

δυναµικό,
−→
B το διάνυσµα του µαγνητικού πεδίου, µε

−→
B =

−→∇ ×−→
A.

Ελαχιστοποιώντας την ελεύθερη ενέργεια F αναφορικά µε τις διακυµάνσεις (fluctuations)

της παραµέτρου τάξης Ψ και του διανυσµατικού δυναµικού
−→
A, λαµβάνουµε τις εξισώσεις :

αΨ + β |Ψ|2 Ψ +
1

2m

(

−i~−→∇ − 2e
−→
A

)2
Ψ = 0

−→
j =

2e

m
ℜ

{

Ψ∗
(

−i~−→∇ − 2e
−→
A

)

Ψ
}

(Α΄.93)

όπου
−→
j η πυκνότητα ηλεκτρικού ϱεύµατος.

Μέσω µιας σειράς απλουστεύσεων καταλήγουµε στη µιγαδική διαφορική εξίσωση για το

δυναµικό
−→
A:

Ȧ = (1 − ic)A+ ∇2A− (1 − ic)|A|2A , (Α΄.94)

όπου ic µια παράµετρος ελέγχου.

Τα παρακάτω διαγράµµατα είναι ενδεικτικά στιγµιότυπα χρονικά µεταβαλλόµενης εξέλιξης

και δίνουν τις µεταβολές της ϕάσης του δυναµικού
−→
A για διάφορες τιµές του ic [19].

Σχήµα Α΄.6.5: Από την Αναφορά [19] Spatiotemporal Chaos in the complex Ginzburg–

Landau Equation.
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[64] Ö. Morgül. On the stabilization of periodic orbits for discrete time chaotic systems.

Physics Letters A, 335(23):127–138, 2005.

[65] T. Munakata, S. Sinha, and W.L. Ditto. Chaos computing: implementation of fun

damental logical gates by chaotic elements. Circuits and Systems I: Fundamental

Theory and Applications, IEEE Transactions on, 49(11):1629–1633, 2002.

[66] T. Mytkowicz, A. Diwan, and E. Bradley. Computer systems are dynamical systems.

Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 19:033124, 2009.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 127

[67] EJ Ngamga, A. Nandi, R. Ramaswamy, MC Romano, M. Thiel, and J. Kurths. Re

currence analysis of strange nonchaotic dynamics. Physical Review E, 75(3):36222,

2007.

[68] H.E. Nusse, J.A. Yorke, B.R. Hunt, and E.J. Kostelich. Dynamics: numerical explo

rations. Springer Verlag, 1998.

[69] Medrano R. O., Baptista M. S., and Caldas I. L. Homoclinic orbits in a piecewise

system and their relation with invariant sets. Physica D, 186:133–147, 2003.

[70] Medrano R. O., Baptista M. S., and Caldas I. L. Basic structures of the Si‘lnikov

homoclinic bifurcation scenario. Chaos, 15(3):033112, 2005.

[71] B.E. Oldeman, B. Krauskopf, and A.R. Champneys. Numerical unfoldings of

codimensionthree resonant homoclinic flip bifurcations. Nonlinearity, 14:597, 2001.

[72] Alan V. Oppenheim and Ronald W. Schafer. DiscreteTime Signal Processing. Prentice

Hall Press, Upper Saddle River, NJ, USA, 3rd edition, 2009.

[73] E. Ott. Scholarpedia, http://www.scholarpedia.org/article/controlling_chaos.

[74] E. Ott, C. Grebogi, and J.A. Yorke. Controlling Chaos. Phys. Rev. Lett., 64:1196–

1199, 1990.

[75] HeinzOtto Peitgen, Hartmut Jürgens, and Dietmar Saupe. Chaos and Fractals: New

Frontiers of Science (corrected second printing). SpringerVerlag, NY, 1993.

[76] John G. Proakis and Dimitris G. Manolakis. Digital Signal Processing : Principles,

Algorithms, and Applications. Upper Saddle River, EUA : PrenticeHall, 1996.

[77] Hide R., McSharry P.E., Finlay C.C., and Peskett G.D. Ouenching Lorenzian Chaos.

International Journal of Bifurcation and Chaos, 14, No 8:2875–2884, 2004.

[78] J. Rius, M. Figueras, R. Herrero, J. Farjas, F. Pi, and G. Orriols. Ndimensional

dynamical systems exploiting instabilities in full. Chaos: An Interdisciplinary Journal

of Nonlinear Science, 10:760, 2000.

[79] J. Rius, M. Figueras, R. Herrero, F. Pi, J. Farjas, and G. Orriols. Full instability

behavior of Ndimensional dynamical systems with a onedirectional nonlinear vector

field. Physical Review E, 62(1):333–348, 2000.



128 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[80] C.W. Rowley, T. Colonius, and R.M. Murray. Model reduction for compressible flows

using POD and Galerkin projection. Physica D: Nonlinear Phenomena, 189(12):115–

129, 2004.

[81] B. Saltzman. Finite amplitude free convection as an initial value problemI. Journal

of the Atmospheric Sciences, 19(4):329–341, 1962.

[82] B. Sandstede. Constructing dynamical systems having homoclinic bifurcation points

of codimension two. Journal of Dynamics and Differential Equations, 9(2):269–288,

1997.

[83] H.G. Schuster and W. Just. Deterministic chaos: an introduction. WileyVCH Verlag

GmbH, 2005.

[84] Αδαµόπουλος Μ.. Εισαγωγή στη Θεωρία του Χάους. Πανεπιστηµιακές σηµειώσεις. Πα-

νεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004.

[85] S. Sinha and W.L. Ditto. Dynamicsbased computation. Physical Review Letters,

81(10):2156–2159, 1998.

[86] S. Sinha, T. Munakata, and W.L. Ditto. Flexible parallel implementation of logic gates

using chaotic elements. Physical Review E, 65(3):36216, 2002.

[87] S. Sinha, T. Munakata, and W.L. Ditto. Parallel computing with extended dynamical

systems. Physical Review E, 65(3):36214, 2002.

[88] C. Skokos. The Lyapunov characteristic exponents and their computation. Dynamics

of Small Solar System Bodies and Exoplanets, pages 63–135, 2010.

[89] P. So and E. Ott. Controlling chaos using time delay coordinates via stabilization of

periodic orbits. Physical Review E, 51(4):2955–2962, 1995.

[90] P. So, E. Ott, T. Sauer, B.J. Gluckman, C. Grebogi, and S.J. Schiff. Extracting

unstable periodic orbits from chaotic time series. Phys. Rev. E, 55(5398), 1997.

[91] P. So, E. Ott, T. Sauer, B.J. Gluckman, C. Grebogi, and S.J. Schiff. Extracting

unstable periodic orbits from chaotic time series data. Physical Review E, 55(5):5398–

5417, 1997.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 129

[92] P. So, E. Ott, S.J. Schiff, D.T. Kaplan, T. Sauer, and C. Grebogi. Detecting unstable

periodic orbits in chaotic experimental data. Physical review letters, 76(25):4705–

4708, 1996.

[93] JC Sprott. Some simple chaotic flows. Physical Review E, 50(2):647–650, 1994.

[94] J.C. Sprott. Simple chaotic systems and circuits. American Journal of Physics,

68:758, 2000.

[95] JC Sprott and S.J. Linz. Algebraically simple chaotic flows. International Journal of

Chaos Theory and Applications, 5(2):1–20, 2000.

[96] Feynman & the Connection Machine. http://www.longnow.org/essays/richard

feynmanconnectionmachine/.

[97] Y.P. Tian. Controlling chaos using invariant manifolds. International Journal of

Control, 72(3):258–266, 1999.

[98] Vincent T.L. Control using chaos. IEEE Control Systems Magazine, 17(6):65–76,

1997.
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0, 3, (ϐ) χρονοσειρά της σύνθετης µηχανής arcsin(1.1
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