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7 Μη-αυτόνομα συστήματα. Εξαναγκασμένοι ταλαντωτές 
 

 

Τα μη αυτόνομα συνεχή δυναμικά συστήματα ορίζονται με το σύστημα διαφορικών εξισώσεων 

 ( , ), n nt E R  x f x x . 

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των συστημάτων συζητήθηκαν στην παράγραφο §1.3.2. Επισημάναμε ότι, 

οι τροχιές του συστήματος μπορούν να τέμνονται στο χώρο των φάσεων Ε
n
. Έτσι τώρα δεν εφαρμόζονται 

άμεσα οι τοπολογικές μέθοδοι, οι οποίες εφαρμόστηκαν στην ποιοτική μελέτη της δυναμικής των αυτόνομων 

συστημάτων. Επίσης, τα συστήματα αυτά, για n2, μπορούν να δώσουν λύσεις με πολύπλοκη συμπεριφορά 

και απρόβλεπτη εξέλιξη. Τέτοιου είδους τροχιές ονομάζονται χαοτικές τροχιές, οι οποίες έχουν 

συγκεκριμένες ιδιότητες, προκύπτουν υπό συγκεκριμένες δυναμικές συνθήκες και απασχολούν προχωρημένες 

θεωρίες των δυναμικών συστημάτων. Σημειώνουμε ότι, πρωτοπόρος αυτής της θεωρίας των δυναμικών 

συστημάτων και του χάους ήταν ο Henri Poincaré. Στο παρόν κεφάλαιο η χαοτική συμπεριφορά θα 

αναδειχτεί μέσα από απλά συστήματα και θα αναδειχθούν οι ιδιότητές τους υπολογιστικά. Συγκεκριμένα θα 

αναφερθούμε σε ταλαντωτές ενός βαθμού ελευθερίας οι οποίοι διεγείρονται από εξωτερικές περιοδικές 

διαταραχές.  

 

7.1 Ο γραμμικός εξαναγκασμένος ταλαντωτής 
 

Στην παράγραφο §3.2.3 γνωρίσαμε τον γραμμικό ταλαντωτή με απόσβεση που περιγράφεται από την 

εξίσωση 

 
2

0 0x bx x   , (7.1) 

όπου b ο συντελεστής αντίστασης και ω0=(k/m)
1/2

, η γωνιακή συχνότητα του ταλαντωτή με σώμα μάζας m και 

με ελατήριο σταθεράς k. Θεωρούμε τώρα ότι στο σύστημα επιδρά και μία εξωτερική δύναμη, Fεξ η οποία 

είναι περιοδική με κυκλική συχνότητα ω και πλάτος F0, 

 0 sinF F t   

 

Σχήμα 7-1. Ταλαντωτής με γραμμικό ελατήριο, γραμμική απόσβεση και εξωτερική περιοδική διέγερση  

 

Η διαφορική εξίσωση του συστήματος γράφεται 

 
2

0 0 sinx bx x F t     (7.2) 

Η παραπάνω διαφορική εξίσωση είναι μια γραμμική εξίσωση με σταθερούς συντελεστές αλλά όχι ομογενής, 

όπως η εξίσωση (7.1). Η γενική λύση της θα είναι της μορφής 

 1 2( ) ( ; , ) ( )Ox t x t c c x t  , (7.3) 

όπου 1 2( ) ( ; , )Ox t x t c c η γενική λύση της ομογενούς (7.1), με c1, c2 οι αυθαίρετες σταθερές που εκφράζονται 

συναρτήσει των αρχικών συνθηκών 0 0(0) , (0)x x x   . H x(t)=xμ(t) είναι μια μερική λύση της (7.2), η 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Poincar%C3%A9
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οποία δεν εξαρτάται από τις αρχικές συνθήκες παρά μόνο από τους σταθερούς συντελεστές της εξίσωσης. 

Στη συνέχεια θα θεωρήσουμε ξεχωριστά τις περιπτώσεις μηδενικής και μη μηδενικής απόσβεσης.  

7.1.1 Το διατηρητικό σύστημα (b=0) με εξωτερική διέγερση 
Θα έχουμε τη διαφορική εξίσωση  

 2

0 0 sinx x F t    (7.4) 

με το ομογενές μέρος, 
2

0 0x x   (αρμονικός ταλαντωτής) να έχει τη λύση 

 1 0 2 0 0 0( ) cos sin cos( )Ox t c t c t D t       , (7.5) 

όπου D το πλάτος της αρμονικής ταλάντωσης και θ0 η αρχική φάση (δες επίσης §3.2.1). 

 Στην γενική περίπτωση όπου η συχνότητα ω του εξωτερικού διεγέρτη είναι διαφορετική της ιδιο-

συχνότητας ω0 του συστήματος (ω0ω) , μια μερική λύση είναι η 

 0

2 2

0

sin
F

x t 
 




. (7.6) 

 Άρα η γενική λύση της (7.4) θα είναι η  

 0
0 0 2 2

0

( ) cos( ) sin
F

x t D t t  
 

  


 (7.7) 

Η παραπάνω λύση αποτελεί γραμμική επαλληλία δύο ταλαντώσεων με συχνότητες ω και ω0. 

Αντίστοιχα οι περίοδοι των δύο ταλαντώσεων θα είναι οι Τεξ =2π/ω και Τ0=2π/ω0. Θεωρούμε τις εξής 

περιπτώσεις 

i) Tεξ/Τ0=p/qQ, όπου p,q είναι πρώτοι μεταξύ τους ακέραιοι. Στην περίπτωση αυτή η (7.7) θα έχει περίοδο 

 0T qT pT  , 

δηλαδή η ταλάντωση θα ολοκληρώσει τον κύκλο της σε q περιόδους της εξωτερικής διέγερσης ή σε p 

περιόδους της ιδιο-ταλάντωσης του συστήματος. Στο Σχήμα 7-2 παρουσιάζονται δύο παραδείγματα 

περιοδικής ταλάντωσης  

 

Σχήμα 7-2. Παραδείγματα περιοδικών ταλαντώσεων και οι αντίστοιχες φασικές καμπύλες (x,y), όπου y=dx/dt α) p=2, q=1 

b) p=3, q=5. (ως προς τον υπολογισμό, θέσαμε ω0=1, D=1, F0=(ω0
2
-ω

2
)/2 ).  

 

Οι φασικές τροχιές, οι οποίες αντιστοιχούν στις ταλαντώσεις, κλείνουν μετά από χρόνο Τ, αλλά ενδιάμεσα  

τέμνουν εγκάρσια τον εαυτό τους.  
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ii) Tεξ/Τ0R/Q, δηλαδή ο λόγος περιόδων είναι άρρητος. Στην περίπτωση αυτή η (7.7) εκφράζει περατωμένες 

ταλαντώσεις οι οποίες όμως δεν είναι περιοδικές. Οι ταλαντώσεις αυτές ονομάζονται ημιπεριοδικές (quasi-

periodic).  

 

 

Σχήμα 7-3. Ημιπεριοδικές ταλαντώσεις στον γραμμικό ταλαντωτή με εξωτερική διέγερση α) p/q=2 b) p/q=3/5.  

 

Οι φασικές τροχιές που αντιστοιχούν στις ημιπεριοδικές ταλαντώσεις δεν κλείνουν ποτέ. Έτσι γεμίζουν 

πυκνά μια περιοχή του επιπέδου των φάσεων καθώς t. Για το παράδειγμα του παραπάνω σχήματος, η 

φασική τροχιά θα γεμίσει έναν δακτύλιο στην περίπτωση (α) ή μια οβάλ περιοχή στην περίπτωση (β).  

Σχόλιο. Αν ω=ω0, τότε έχουμε την περίπτωση του συντονισμού 1/1. Τότε προκύπτει για την εξίσωση (7.4) η λύση 

 0

0 0( ) cos( ) cos
2

F
x t D t t t  


   . 

Η μερική λύση εκφράζει μη περατωμένη ταλάντωση με γραμμικά αυξανόμενο πλάτος. 

  

7.1.2 Το απωλεστικό σύστημα (b0) με εξωτερική διέγερση 
Θεωρούμε τώρα την εξίσωση (7.2) με b>0. Η λύση της ομογενούς αναλύθηκε στην παράγραφο §3.2.3. 

Για μεγάλη τιμή του συντελεστή αντίστασης, b>2ω0, η λύση x=xO(t) τείνει γρήγορα στο μηδέν, ενώ για μικρή 

τιμή αντίστασης, b<2ω0, η λύση x=xO(t) περιγράφει ταλαντώσεις με εκθετικά μειούμενο πλάτος και εξαρτάται 

από τις αρχικές συνθήκες . Η μερική λύση της πλήρους εξίσωσης θα είναι της μορφής  

 0cos( )x A t    , (7.8) 

όπου  

 

 

2 2

10 0

0
2

2 2 2 2

0

, tan
F

A
b

b

 



  


 

   
  

. (7.9) 

Άρα η λύση του απωλεστικού συστήματος θα είναι το άθροισμα μιας μεταβατικής λύσης που τείνει στο 

μηδέν, καθώς αυξάνει ο χρόνος, και μιας μόνιμης (ή στάσιμης) λύσης,  

 
μεταβατικηλυση μονιμηλυση

( ) ( ) ( )Ox t x t x t  . 

http://www.scholarpedia.org/article/Quasiperiodic_oscillations
http://www.scholarpedia.org/article/Quasiperiodic_oscillations
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Η μόνιμη λύση εκφράζει ταλαντώσεις με κυκλική συχνότητα αυτήν της εξωτερικής διέγερσης και 

πλάτος Α, όπως δίνεται παραπάνω, και το οποίο εξαρτάται μόνο από τις παραμέτρους του συστήματος και όχι 

από τις αρχικές συνθήκες. Αν περιγράψουμε τη λύση (7.8) στο φασικό επίπεδο x-y, όπου 

 0sin( )y x A t      , 

παίρνουμε μια γεωμετρική έλλειψη, και δεδομένου ότι όλες οι λύσεις τείνουν προς την μόνιμη λύση, αυτή θα 

εκφράζει έναν οριακό κύκλο. 

 

 

Σχήμα 7-4. (επάνω) Ταλαντώσεις της εξίσωσης (7.2) για δύο διαφορετικές αρχικές συνθήκες και για τις παραμέτρους 

ω0=2, ω=1, b=0.5, F0=0.5. (κάτω) οι αντίστοιχες φασικές τροχιές. 

 

 

Σχήμα 7-5. Ο οριακός κύκλος (μαύρη καμπύλη) στον οποίο τείνουν οι λύσεις-τροχιές που παρουσιάζονται στο Σχήμα 7-4.  
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Οι ταλαντώσεις που παρουσιάζονται στο Σχήμα 7-4 παρουσιάζουν αρχικά μια μη τακτική χρονική 

εξέλιξη και αυτό αποτυπώνεται και στην σχετικά ανώμαλη μορφή των φασικών τροχιών. Μετά όμως από ένα 

χρονικό διάστημα, στο οποίο η μεταβατική συνιστώσα της λύσης εξασθενεί, οι λύσεις τείνουν προς μια 

αρμονική ταλάντωση με συγκεκριμένο πλάτος και συχνότητα. Η λύση αυτή είναι ο οριακός κύκλος που 

φαίνεται στο Σχήμα 7-5.  

 

Ασκήσεις 

Άσκηση 7.1.1. Ένα γραμμικό ηλεκτρικό κύκλωμα RLC (σε σειρά) περιγράφεται από την εξίσωση Kirchhoff 

 
1

( )
dI

RI L Q E t
dt C

   , 

όπου Ι=Ι(t) το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα R η ωμική αντίσταση, L ο συντελεστής αυτεπαγωγής του 

πηνίου, C η χωρητικότητα του πυκνωτή, Ε(t) η τάση της γεννήτριας που τροφοδοτεί το κύκλωμα και Q το 

φορτίο του πυκωτή. 

α) Δεδομένου ότι Ι=dQ/dt, γράψτε την διαφορική εξίσωση που περιγράφει την ένταση του ρεύματος. 

β) Έστω ένα κύκλωμα με R=100 Ohm, L=10
-1

 Henry, C=10
-3

 Farad, τροφοδοτείται από πηγή 

εναλλασσόμενης τάσης Ε(t)=12sin(100t). Βρείτε το μόνιμο ρεύμα. 

γ) Βρείτε (με τη βοήθεια του Mathematica) την συνολική λύση για αρχικές συνθήκες Ι(0)=0, dI/dt(0)=0 

και σχεδιάστε το ρεύμα Ι=Ι(t) (επιλέξτε χρονικό διάστημα (0,t*), όπου t*<<1, έτσι ώστε να φανούν οι 

μεταβατικές ταλαντώσεις μέχρι την σταθεροποίησή τους στη μόνιμη κατάσταση). 

  

7.2 Η στροβοσκοπική απεικόνιση του Poincaré 
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7-3 και στο Σχήμα 7-4, οι φασικές τροχιές τέμνουν τον εαυτό τους ή τις 

τροχιές με διαφορετικές αρχικές συνθήκες, και συνεπώς, χάνεται το πλεονέκτημα της τοπολογικής δομής των 

φασικών καμπύλων στο επίπεδο x-y το οποίο είχαμε στα αυτόνομα συστήματα. Αντίθετα, όπως έχουμε 

αναφέρει στην §1.2, οι φασικές τροχιές δεν τέμνονται στον εκτεταμένο χώρο φάσεων. Όμως ο χώρος αυτός 

έχει μια διάσταση παραπάνω. Το παραπάνω πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί στην περίπτωση που το 

διανυσματικό πεδίο του συστήματος είναι περιοδικό, με περίοδο Τ.  

 Έστω το σύστημα 

 ( , , ), ( , , )x f x y t y g x y t  , (7.10) 

όπου 

 ( , , ) ( , , ), ( , , ) ( , , ), 1,2,3,...f x y t f x y t kT g x y t g x y t kT k      

Το παραπάνω σύστημα παραμένει αναλλοίωτο κάτω από μια παράλληλη μετατόπιση του χρόνου t’=t+Τ, και 

συνεπώς οι αρχικές συνθήκες x0=x(t0), y0=y(t0) είναι ισοδύναμες με τις αρχικές συνθήκες x0=x(t0+kT ), 

y0=y(t0+kT), για κάθε ακέραιο k, υπό την έννοια ότι παράγουν την ίδια λύση. Έτσι, υπό την προϋπόθεση ότι 

ισχύουν οι συνθήκες μοναδικότητας των λύσεων (δες §1.2), καταλήγουμε στην παρακάτω πρόταση 

 Αν δύο λύσεις xi=xi(t), yi=yi(t), i=1,2, της (7.10) έχουν κοινό σημείο, δηλαδή,  

 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2, ετσι ωστε ( ) ( ) και ( ) ( )t t x t x t y t y t   , 

τότε αν υπάρχει ακέραιος k για τον οποίο t1-t2=kT, οι λύσεις συμπίπτουν. Αντίστροφα, αν δύο λύσεις 

είναι διαφορετικές δεν μπορούν να έχουν κοινό σημείο σε χρονικές στιγμές που διαφέρουν κατά ακέραιο 

πολλαπλάσιο της περιόδου του συστήματος.  

Για μια λύση του συστήματος (7.10), που αντιστοιχεί στις αρχικές συνθήκες x0=x(t0), y0=y(t0), ορίζουμε 

τη διακριτή ακολουθία σημείων (ακολουθία Poincaré), 

  0 0( , ), 0,1,2,... | ( ), ( )k k k kx y k x x t kT y y t kT        (7.11) 
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 Έτσι, σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση, δύο διαφορετικές λύσεις δεν θα έχουν κανένα κοινό σημείο στις 

ακολουθίες τους. Μπορούμε λοιπόν να απεικονίσουμε τις λύσεις του συστήματος στις αντίστοιχες ακολουθίες 

Poincaré πάνω στο επίπεδο x-y. Στην πράξη δηλαδή, επιλέγουμε από μια συνεχή φασική καμπύλη μόνο τα 

σημεία τα οποία αντιστοιχούν σε ακέραια πολλαπλάσια της περιόδου του συστήματος. Μια τέτοια απεικόνιση 

ονομάζεται στροβοσκοπική απεικόνιση (stroboscopic map). To επίπεδο x-y, στο οποίο προβάλλεται η 

ακολουθία Poincaré, ονομάζεται επίπεδο ή τομή Poincaré.  

 

 

Σχήμα 7-6. Η στροβοσκοπική απεικόνιση μιας τροχιάς ενός περιοδικού συστήματος με περίοδο Τ. 

 

Θεωρούμε τώρα την απεικόνιση Poincaré, την οποία συμβολίζουμε με PΣ, και η οποία αποτελεί έναν 

αναδρομικό τύπο της ακολουθίας Π, δηλαδή μας μεταβαίνει από ένα σημείο της στο επόμενο 

1 1 1 1( , ) ( , ) η ( , ) ( , )k k k k k k k kx y x y x y x y    
ΣP

ΣP  

Επίσης, για τη σύνθεση δυο απεικονίσεων ορίζουμε τον συμβολισμό 2 
Σ Σ Σ

P P P , δηλαδή 

(x2,y2)=PΣ(x1,y1)=PΣ
2
(x0,y0), ή γενικότερα  

 0 0( , ) ( , )k

k kx y x y ΣP  

Αν (x1,y1)=(x0,y0) τότε προφανώς θα είναι και (xk,yk)=(x0,y0), για κάθε k. Δηλαδή η απεικόνιση PΣ είναι 

περιοδική και η ακολουθία Π θα αποτελείται μόνο από ένα σημείο, το (x0,y0), το οποίο ονομάζεται σταθερό 

σημείο της απεικόνισης. Η αντίστοιχη τροχιά του συστήματος θα είναι περιοδική με περίοδο Τ, όση δηλαδή 

και η περίοδος του συστήματος. Γενικότερα : 

 Μια περιοδική τροχιά του συστήματος (7.10) οφείλει να έχει περίοδο Τ’ που είναι ακέραιο 

πολλαπλάσιο της περιόδου Τ του συστήματος, δηλαδή Τ’=kΤ , και η απεικόνιση Poincaré θα είναι 

περιόδου k, δηλαδή 

 0 0 0 0( , ) ( , )k x y x yΣP  

Η απεικόνιση Poincaré εν γένει δεν μπορεί να βρεθεί αναλυτικά, αλλά τα σημεία της ακολουθίας 

Poincaré βρίσκονται από την αριθμητική λύση και την στροβοσκοπική απεικόνιση.  

 

[Μ] Παράδειγμα . Θεωρούμε το διαταραγμένο εκκρεμές 

 
1 3

, sin cos
3 2

t
y x y x

 
     

 
 

και βρίσκουμε την αριθμητική του λύση για 0t50 και για αρχικές συνθήκες x(0)=1, y(0)=0. 

In[1]:= deq1=x'[t]==y[t]; 

deq2=y'[t]==-Sin[x[t]]+Cos[2t/3]/3; 
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tmax=50; x0=1; y0=0; 

sol=NDSolve[{deq1, deq2,x[0]==x0, y[0]==y0}, {x,y}, {t,0,tmax}]; 

xt=x[t]/.sol[[1]] 

yt=y[t]/.sol[[1]] 

Out[5]= InterpolatingFunction[{{0.,50.}},<>][t] 

Out[6]= InterpolatingFunction[{{0.,50.}},<>][t] 

 

Το σύστημα έχει περίοδο Τ=3π και η ακολουθία Poincaré για το παραπάνω χρονικό διάστημα περιέχει 6 

σημεία, τα οποία προκύπτουν ως  

In[7]:= tp=3 Pi; 

pnc=Table[{xt,yt}, {t,0,tmax,tp}]  

Out[8]= {{1.,0},{0.441751,-0.174005},{0.803118,0.236214},{0.817798,-

0.230359},{0.430672,0.162236},{0.999647,0.0115457}}  

 Η σχεδίαση της ταλάντωσης και της τομής Poincaré προκύπτει με τον παρακάτω κώδικα και παρουσιάζεται 

στο Σχήμα 7-7 

lx=Table[{t,xt},{t,0,tmax,tp}]; 

px1=ListPlot[lx,PlotStyle{Red,PointSize[0.02]}]; 

px2=Plot[xt,{t,0,tmax}, AxesLabel{"t","x"}]; 

Show[px2,px1] 

… παρόμοια για την μεταβλητή y(t). 

Η τομή Poincaré θα σχεδιαστεί με την εντολή 

ListPlot[pnc,PlotStyle→{Red,PointSize[0.02]},Frame→True, 

Axes→None,FrameLabel→{"x","y"}] 

 

 

 

Σχήμα 7-7. (α) η χρονική εξέλιξη των μεταβλητών x(t), y(t) του παραδείγματος και οι τιμές που αντιστοιχούν στα 

πολλαπλάσια της περιόδου (β) τα σημεία της απεικόνισης Poincaré.  
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7.3 Η απεικόνιση Poincaré των γραμμικών ταλαντώσεων 
Η απεικόνιση Poincaré για τις ταλαντώσεις της παραγράφου §7.1 παρουσιάζει ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, τα οποία περιγράφουμε παρακάτω. 

7.3.1 Το διατηρητικό γραμμικό σύστημα 
Θεωρούμε τον διαταραγμένο ταλαντωτή (7.4) με λύση την (7.7). Παρακάτω θα θεωρούμε y x . Το 

σύστημα έχει περίοδο Τ=2π/ω και τα σημεία της ακολουθίας Poincaré, Π, θα δίνονται από τη σχέση  
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 (7.12) 

Οι σταθερές D και θ0 εξαρτώνται από τις αρχικές συνθήκες x0=x(0), y0=y(0), 
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. 

i) Αρμονικές ταλαντώσεις (harmonic). Για οποιεσδήποτε τιμές των παραμέτρων του συστήματος με ωω0, 

μπορούμε να επιλέξουμε αρχικές συνθήκες x0=0 και  2 2

0 0 0/y F     έτσι ώστε D=0. Στην περίπτωση 

αυτή (δες σχέση (7.7)) παίρνουμε την αρμονική λύση  

 0

2 2

0

( ) sin
F

x t t
 




, (7.13) 

η οποία αντιστοιχεί σε σταθερό σημείο της απεικόνισης Poincaré, δηλαδή Π={x0,y0}.  

Στο Σχήμα 7-8 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα αρμονικής ταλάντωσης για ω=1, ω0=2, F0=1/2, η οποία 

προκύπτει για τις αρχικές συνθήκες x0=0 και y0=1/6. Η καμπύλη καθώς και το σταθερό σημείο της τομής 

Poincaré παρουσιάζονται στο πάνελ (β). Το φάσμα ισχύος της ταλάντωσης, που παρουσιάζεται στο πάνελ (γ) 

θα αποτελείται φυσικά από μία κορυφή στη συχνότητα ω=1.  
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Σχήμα 7-8. Αρμονική ταλάντωση για ω=1, ω0=2, F0=1/2, x0=0 και y0=1/6 α) x=x(t) β) φασική καμπύλη και το σημείο 

(κόκκινο) της τομής Poincaré γ) Το φάσμα ισχύος.  

 

 Σημείωση. Το φάσμα ισχύος της αρμονικής ταλάντωση υπολογίστηκε αριθμητικά με τη χρήση DFT (δες §2.3) με 

δειγματοληψία 2048 σημείων σε ένα τμήμα της τροχιάς 100 περιόδων. Επίσης, κανονικοποιούμε τον οριζόντιο άξονα σε 

μονάδες κυκλικής συχνότητας ω=2πf. Η ίδια μέθοδος θα χρησιμοποιείται και στα παρακάτω παραδείγματα.  

ii) Υπερ-αρμονικές ταλαντώσεις (ultraharmonic). Θεωρούμε την περίπτωση όπου ω0=nω, n=2,3,.. , δηλαδή 

η συχνότητα του αρμονικού ταλαντωτή είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της συχνότητας της εξωτερικής 

διέγερσης. Η λύση (7.7) θα έχει τη μορφή  

 0
0 2 2

( ) cos( ) sin
( 1)

F
x t D n t t

n
  


  


, 

και φυσικά είναι περιοδική με περίοδο Τ=2π/ω. Βέβαια εδώ, όπως και στις παρακάτω περιπτώσεις, 

επιλέγουμε τυχαίες αρχικές συνθήκες ώστε D0 (γενική περίπτωση). Η ακολουθία Poincaré θα αποτελείται 

από ένα σημείο, ενώ το φάσμα ισχύος θα περιέχει δύο κορυφές μία στη συχνότητα ω και μία στην συχνότητα 

nω.  
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Σχήμα 7-9. Υπερ-αρμονική ταλάντωση για ω=1, ω0=3, F0=1, x0=1 και y0=0 α) x=x(t) β) φασική καμπύλη και το σημείο 

(κόκκινο) της τομής Poincaré γ) Το φάσμα ισχύος.  

 

iii) Υπο-αρμονικές ταλαντώσεις (subharmonic). Θεωρούμε την περίπτωση όπου ω0=ω/n, n=2,3,…, δηλαδή η 

συχνότητα του αρμονικού ταλαντωτή είναι ακέραιο υποπολλαπλάσιο της συχνότητας της εξωτερικής 

διέγερσης. Η λύση (7.7) θα έχει τη μορφή  

 0
0 2 2

( ) cos( ) sin
(1/ 1)

F
x t D t t

n n


 


  


. 

Η παραπάνω λύση είναι περιοδική με περίοδο Τ=2πn/ω. Άρα σε μια περίοδο αντιστοιχούν n σημεία στην 

ακολουθία Poincaré. Το φάσμα ισχύος θα περιέχει δύο κορυφές μία στη συχνότητα ω και μία στην ω/n.  
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Σχήμα 7-10. Υπo-αρμονική ταλάντωση για ω=1, ω0=1/3, F0=1/2, x0=1 και y0=0 α) x=x(t) β) φασική καμπύλη και τa 

(κόκκινα) σημεία της τομής Poincaré γ) Το φάσμα ισχύος. Υπολογίστηκε σε δείγμα 99 περιόδων, το οποίο είναι κοινό 

πολλαπλάσιο των δύο περιόδων της ταλάντωσης και έτσι αποφεύγουμε το φαινόμενο leakage.  

 

iv) Υπο-αρμονικές& υπερ-αρμονικές ταλαντώσεις (ultrasubharmonic). Θεωρούμε την περίπτωση όπου 

 
0

m

n
  , n,m πρώτοι μεταξύ τους 

Η λύση (7.7) θα έχει τη μορφή  

 0
0 2 2 2

( ) cos( ) sin
( / 1)

Fm
x t D t t
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. 

Η παραπάνω λύση είναι περιοδική με περίοδο Τ=2πn/ω. Άρα σε μια περίοδο αντιστοιχούν n σημεία στην 

ακολουθία Poincaré. Το φάσμα ισχύος θα περιέχει δύο κορυφές, μία στη συχνότητα ω και μία στην mω/n.  
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Σχήμα 7-11. Υπερ –υπο -αρμονική ταλάντωση για ω=1, ω0=3/4, F0=1/2, x0=1 και y0=0 α) x=x(t) β) φασική καμπύλη και 

τα τέσσερα σημεία (κόκκινα) της τομής Poincaré που αντιπροσωπεύουν την ταλάντωση γ) Το φάσμα ισχύος.  

 

Σημείωση. Πολλές φορές αναφερόμαστε σε μια περιοδική τροχιά με την διατύπωση «τροχιά περιόδου k», όπου k ο 

αριθμός των σημείων της τομής Poincaré που την χαρακτηρίζουν. Προφανώς μια τέτοια τροχιά έχει περίοδο Τ=2πk/ω, 

όπου ω η κυκλική συχνότητα της εξωτερικής διέγερσης.  

v) Hμιπεριοδικές ταλαντώσεις. Ήδη ορίσαμε αυτήν την μη-περιοδική ταλάντωση στην §7.1.1 όταν έχουμε 

άρρητο λόγω μεταξύ των συχνοτήτων της αρμονικής ταλάντωσης και της εξωτερικής διέγερσης. Η ακολουθία 

Poincaré, η οποία δίνεται αναλυτικά από τις σχέσεις (7.12), θα αποτελείται από άπειρα σημεία. Ποτέ ένα 

σημείο δεν μπορεί να συμπίπτει με κάποιο άλλο σημείο της ακολουθίας διότι στην περίπτωση αυτή θα είχαμε 

επαναλαμβανόμενα σημεία και άρα περιοδική κίνηση. Επίσης αφού έχουμε περατωμένες ταλαντώσεις τα 

σημεία της ακολουθίας θα πρέπει να ανήκουν σε ένα περατωμένο τόπο του επιπέδου x-y. Συγκεκριμένα από 

την (7.12) προκύπτει ότι τα σημεία ικανοποιούν τη σχέση 
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, δηλαδή θα βρίσκονται πάνω σε μία καμπύλη και συγκεκριμένα σε μια έλλειψη. Στο 

Σχήμα 7-12 παρουσιάζεται η φασική καμπύλη καθώς και τα σημεία της απεικόνισης Poincaré για 

διαφορετικά χρονικά διαστήματα [0,tmax] . Καθώς αυξάνεται ο χρόνος η φασική καμπύλη γεμίζει μια περιοχή 

του επιπέδου x-y. Τα σημεία της απεικόνισης Poincaré ανήκουν πάνω στην έλλειψη (7.14), την οποία την 

γεμίζουν πυκνά καθώς t.  

Το φάσμα ισχύος θα πρέπει να αποτελείται και πάλι μόνο από δύο συχνότητες, την ω και την ω0. Όμως 

ο υπολογισμός του DFT μπορεί να γίνει σε ένα πολλαπλάσιο της περιόδου της εξωτερικής διέγερσης αλλά όχι 

ταυτόχρονα και της αρμονικής περιόδου. Έτσι γύρω από την ω0 το φάσμα θα παρουσιάζεται αλλοιωμένο με 

ένα υπόβαθρο, το οποίο επεκτείνεται σε όλο το διάστημα συχνοτήτων (δες Σχήμα 7-13) 
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Σχήμα 7-12. Φασική καμπύλη και τα σημεία ακολουθίας Poincaré για ω=1, ω0=2, F0=1/2, x0=1, y0=0. α) για 0t4T β) 

0t10T γ) 0t100T. Τα σημεία της ακολουθίας Poincaré αυξάνουν με το χρόνο και γεμίζουν πυκνά μια έλλειψη.  

 

 

Σχήμα 7-13. Φάσμα ισχύος της ημιπεριοδικής γραμμικής ταλάντωσης που παρουσιάζεται στο Σχήμα 7-12. 

 

Εκτός από την αρμονική λύση, η οποία προκύπτει για συγκεκριμένες αρχικές συνθήκες, όλες οι 

υπόλοιπες ταλαντώσεις είναι ποιοτικά του ίδιου τύπου ανεξάρτητα των αρχικών συνθηκών. Ο τύπος τους 

εξαρτάται αποκλειστικά από το λόγο ω/ω0. Έτσι αν παρουσιάσουμε μια τομή Poincaré που να 

συμπεριλαμβάνει τροχιές διαφορετικών αρχικών συνθηκών, τότε οι ακολουθίες των σημείων θα είναι είτε 

πεπερασμένες, στην περίπτωση ρητού λόγου ω/ω0 (περιοδικές λύσεις), ή θα γεμίζουν πυκνά ελλείψεις, όταν ο 

λόγος ω/ω0 είναι άρρητος (ημιπεριοδικές λύσεις). Ένα παράδειγμα παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 7-14 Τομές Poincaré του γραμμικού συστήματος για διάφορες αρχικές συνθήκες α) ω/ω0=1/8, περιοδικές τροχιές β) 

ω/ω0=1/2, ημιπεριοδικές τροχιές.  

  

7.3.2 Το γραμμικό σύστημα με απόσβεση 
Στην περίπτωση που έχουμε απόσβεση (b0), η λύση δίνεται, όπως αναφέραμε στην §7.1.2, από έναν 

μεταβατικό όρο και από τον περιοδικό όρο της σχέσης (7.8). Ο τελευταίος όρος αποτελεί έναν οριακό κύκλο 

στον οποίο τείνουν όλες οι λύσεις. Ο οριακός κύκλος έχει περίοδο Τ=2π/ω και θα αντιπροσωπεύεται από ένα 

σημείο στην τομή Poincaré. Για μια οποιαδήποτε λύση, ο μεταβατικός όρος θα δώσει μια σειρά σημείων στην 

ακολουθία Poincaré τα οποία θα τείνουν προς ένα σημείο, το οποίο αντιπροσωπεύει τον οριακό κύκλο. Κατά 

τους υπολογισμούς, αν θέλουμε να περιγράψουμε μόνο την οριακή κατάσταση, δεν λαμβάνουμε υπόψη μας 

το μεταβατικό στάδιο και θεωρούμε την λύση και την ακολουθία Poincaré για tttr , όπου ttr ο χρόνος κατά 

τον οποίο η μεταβατική λύση εξασθενίζει αρκετά (transit time).  

 

Σχήμα 7-15. Φασική καμπύλη και ακολουθία Poincaré για ταλαντώσεις στο σύστημα με απόσβεση (b=1/4) α) για όλο το 

χρονικό διάστημα 0ttmax β) μετά το μεταβατικό στάδιο, ttrttmax. Είναι tmax=20π, ttr=16π. 

 

Ασκήσεις 

Άσκηση 7.3.1. Βρείτε αναλυτικά την ακολουθία Poincaré για τον ταλαντωτή 

 3 2 10cosx x x t    

και για αρχικές συνθήκες x(0)=x0, y(0)=y0. Ποιο είναι το οριακό σημείο της απεικόνισης; 
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Άσκηση 7.3.2. Βρείτε τα σημεία της ακολουθίας Poincaré για τον ταλαντωτή  

 
3

sin
4

x ax t   

με a=1/4, a=4, a=3/4 και a=2. Χαρακτηρίστε την ταλάντωση σε κάθε περίπτωση.  

 

7.4 Μη γραμμικές ταλαντώσεις χωρίς απόσβεση 
Έστω ένας ταλαντωτής με δυναμικό U=U(x) ο οποίος δέχεται μια εξωτερική περιοδική διέγερση. Η 

εξίσωση των ταλαντώσεων θα είναι 

 
0 sin

dU
x F t

dx
   . (7.15) 

 Ένα τυπικό μη γραμμικό δυναμικό που θα χρησιμοποιήσουμε παρακάτω είναι το 

 2 4

2 4
U x x

 
    

και η (7.15) γράφεται 

 
3

0 sinx x x F t      (7.16) 

ή, ως σύστημα, 

 
3

0, sinx y y x x F t      . (7.17) 

Αν χρησιμοποιήσουμε την αλλαγή κλίμακας τ=ωt και χ=δx, όπου δ
2
=β/ω

2
, η (7.16) γράφεται 

 
3

0 sina f       , 

όπου ο τόνος εκφράζει παράγωγο ως προς τ. Επίσης είναι a=α/ω
2
, f0=F0β/ω

2
, και, συνεπώς, μόνο δύο 

παράμετροι αρκούν για τη μελέτη της δυναμικής. Όμως, για τα παρακάτω είναι εύχρηστο να κάνουμε χρήση 

της γωνιακής συχνότητας ω ως παράμετρο.  

7.4.1 Το αδιατάρακτο σύστημα 
Θεωρούμε το σύστημα (7.17) με F0=0, α=1 και β=1. Το δυναμικό για α<0 παρουσιάζει ένα ελάχιστο (δες 

Σχήμα 7-16) και συνεπώς έχουμε περατωμένη κίνηση, δηλαδή ταλαντώσεις για κάθε θετική τιμή της 

ενέργειας. Η περίοδος της ταλάντωσης Τ, και συνεπώς η γωνιακή της συχνότητα ω0=2π/Τ, υπολογίζεται όπως 

περιγράψαμε στην §3.3.3 και παρουσιάζεται στο ίδιο σχήμα. Σημειώνονται ιδιαίτερα οι θέσεις των 

ταλαντώσεων με γωνιακή συχνότητα ω0 =3/2 και 9/5.  
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Σχήμα 7-16. (αριστερά) Το δυναμικό για το σύστημα (7.16) με α=1 και (δεξιά) η γωνιακή συχνότητα των ταλαντώσεων 

του συστήματος ω0 (οριζόντιος άξονας) ως συνάρτηση της ενέργειας των ταλαντώσεων. Οι διακεκομμένες γραμμές 

δηλώνουν την θέση όπου έχουμε ω0=3/2 και ω0=9/5.  

Το φασικό διάγραμμα προκύπτει από τις ισο-ενεργειακές καμπύλες του συστήματος, οι οποίες είναι 

κλειστές καμπύλες υποδηλώνοντας την περιοδικότητα των κινήσεων. Μπορούμε από τις λύσεις των 

ταλαντώσεων να σχηματίσουμε μια διακριτή ακολουθία σημείων Poincaré Πω με μια χρονική περίοδο 

T=2π/ω, όπου το ω το επιλέγουμε αυθαίρετα. Έστω για παράδειγμα η τιμή ω=9/2. Τα σημεία των 

ακολουθιών Poincaré, που προκύπτουν για την κάθε φασική τροχιά, παρουσιάζονται στο Σχήμα 7-17. Φυσικά 

τα σημεία βρίσκονται πάνω στην φασική καμπύλη της εκάστοτε τροχιάς, η οποία αντιστοιχεί σε κάποια 

ταλάντωση συχνότητας ω0. Ο λόγος ω0/ω είναι άρρητος εν γένει, και συνεπώς, η ακολουθία Poincaré θα 

αποτελείται από άπειρα σημεία τα οποία, καθώς εξελίσσεται η ταλάντωση, θα καλύψουν πυκνά την φασική 

καμπύλη. Υπάρχουν όμως και τροχιές στις οποίες ο λόγος ω0/ω είναι ρητός. Για παράδειγμα στις τιμές 

ενέργειας Ε=1.58 και 3.91 αντιστοιχούν οι ταλαντώσεις με γωνιακή συχνότητα ω=3/2 και 9/5 αντίστοιχα και 

άρα 

 0 03/ 2 1 9/5 2
και

9/ 2 3 9/ 2 5

 

 
    . 

 Σε αντιστοιχία με τις γραμμικές ταλαντώσεις, που περιγράψαμε στην προηγούμενη παράγραφο, έχουμε για 

την πρώτη περίπτωση (ω0/ω=1/3) μια υπο-αρμονική ταλάντωση η οποία θα αντιπροσωπεύεται από μια 

ακολουθία Poincaré τριών σημείων. Για την δεύτερη περίπτωση (ω0/ω=2/5) έχουμε μια υπερ-υπο-αρμονική 

ταλάντωση που θα αντιπροσωπεύεται από μια ακολουθία Poincaré πέντε σημείων. Οι δύο αυτές ακολουθίες 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 7-17 με κόκκινα σημεία. 
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Σχήμα 7-17. Το φασικό διάγραμμα και οι ακολουθίες σημείων Poincaré με περίοδο Τ=4π/9. Οι ακολουθίες με τα κόκκινα 

σημεία αντιστοιχούν σε υπο-αρμονικές ταλαντώσεις ως προς την ιδεατή εξωτερική διαταραχή (F0=0) συχνότητας ω=9/2.  

 

Επειδή η γωνιακή συχνότητα ω0 είναι μια συνεχής συνάρτηση της ενέργειας, σε οποιαδήποτε γειτονιά 

του χώρου φάσεων πάντα μπορούμε να επιλέξουμε τροχιά με τέτοια ενέργεια ώστε ο λόγος ω0/ω να είναι 

ρητός. Βέβαια ο ρητός αυτός εν γένει θα έχει μεγάλο παρανομαστή και πρακτικά η ακολουθία Poincaré θα 

αποτελείται από πολλά σημεία. Μια τέτοια περίπτωση είναι η φασική καμπύλη για Ε=0.5, η οποία φαίνεται 

να αντιπροσωπεύεται από 29 σημεία (Σχήμα 7-17, 3
η
 καμπύλη από το κέντρο).  

 

7.4.2 Το διαταραγμένο σύστημα 
Θεωρούμε και πάλι το σύστημα (7.17) με α=1 και β=1, αλλά τώρα με F00. Η τομή Poincaré του 

διαταραγμένου συστήματος παρουσιάζεται στο Σχήμα 7-18. Σε σύγκριση με το αδιατάρακτο σύστημα (Σχήμα 

7-17) έχουμε τα εξής 

i) Το σημείο ισορροπίας (0,0) στο αδιατάρακτο σύστημα αντιπροσωπεύεται, ανεξάρτητα της επιλογής του ω, 

με ένα σημείο στην ακολουθία Poincaré, ΠO={(0,0)}. Κάτω από την επίδραση μιας σχετικά μικρής 

διαταραχής, με 0<F0<ε (ε<<1) και για κάποια γωνιακή συχνότητα ω, αποδεικνύεται ότι, εν γένει, και στο 

διαταραγμένο σύστημα η ακολουθία ΠΟ συνεχίζει να υπάρχει ως ακολουθία Π’O={(xO,yO)}, με το σημείο της 

στη γειτονιά του (0,0). Τώρα όμως το (xO,yO) αντιπροσωπεύει μια περιοδική τροχιά περιόδου 1, δηλαδή με 

περίοδο Τ=2π/ω (κεντρικό σημείο στο Σχήμα 7-18α) (δες  συνέχιση σταθερών σημείων). 

ii) Οι τροχιές οι οποίες στο αδιατάρακτο σύστημα αντιστοιχούσαν σε περιοδικές τροχιές με συχνότητα ω0, 

αλλά δεν είναι κοντά σε ρητό λόγο (με μικρό παρανομαστή) με την συχνότητα της διέγερσης ω, στο 

διαταραγμένο σύστημα θα αντιπροσωπεύονται με ακολουθίες Poincaré άπειρων σημείων (ημιπεριοδικές 

ταλαντώσεις), οι οποίες, καθώς t, γεμίζουν πυκνά καμπύλες, οι οποίες ονομάζονται αναλλοίωτες 

καμπύλες. Ονομάζονται αναλλοίωτες διότι, αν ξεκινήσουμε με αρχικές συνθήκες πάνω σε μια τέτοια 

καμπύλη, όλα τα σημεία της ακολουθίας Poincare θα ανήκουν πάνω σε αυτήν την καμπύλη. Για μικρές 

διαταραχές, οι αναλλοίωτες καμπύλες γεωμετρικά βρίσκονται κοντά στις αντίστοιχες φασικές καμπύλες του 

αδιατάρακτου συστήματος.  

iii) Για αρχικές συνθήκες στις οποίες ω0/ω=p/q, (p,q ακέραιοι), το αδιατάρακτο σύστημα αντιπροσωπεύεται 

από μια ακολουθία Poincaré με q σημεία, τα οποία βρίσκονται πάνω στην αντίστοιχη φασική καμπύλη. 

Φυσικά, από όποιο σημείο αυτής της φασικής καμπύλης και αν ξεκινήσουμε θα πάρουμε και πάλι μια 

https://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_continuation


Εισαγωγή στα Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα, Βουγιατζής & Μελετλίδου   | 181 

 

 

ακολουθία q σημείων. Άρα, στην τομή Poincaré, για F0=0,  έχουμε άπειρες ακολουθίες q σημείων, οι οποίες 

ανήκουν στην ίδια φασική καμπύλη του αδιατάρακτου συστήματος.  

Υπό την επίδραση της διαταραχής, F00, αποδεικνύεται ότι, από όλες τις άπειρες q-περιοδικές λύσεις 

επιβιώνει μόνο ένας ζυγός αριθμός, συνήθως μόνο δύο, που η κάθε μια αντιπροσωπεύεται από q-σημεία. Στο 

Σχήμα 7-1 περιλαμβάνεται η περίπτωση μιας φασικής καμπύλης με ω0/ω=1/3 (q=3). H μια περιοδική τροχιά 

που επιβιώνει της διαταραχής αντιπροσωπεύεται με τρία σημεία, τα οποία περικλείονται από σχεδόν 

ελλειπτικές αναλλοίωτες καμπύλες που ονομάζονται νησίδες (islands). Η τοπολογία του επιπέδου Poincaré 

στη γειτονιά αυτών των σημείων, μοιάζει με κέντρο (πάνελ β) και λεμέ ότι έχουμε μια ευσταθή περιοδική 

τροχιά πολλαπλότητας 3. Η δεύτερη περιοδική τροχιά αντιπροσωπεύεται από τρία σημεία στο επίπεδο 

Poincaré, γύρω από τα οποία η τοπολογία των αναλλοίωτων καμπύλων μοιάζει με αυτήν του σάγματος. 

Μάλιστα αποδεικνύεται η ύπαρξη στην επιφάνεια Poincaré ευσταθών (W
S
) και ασταθών (W

u
) ασυμπτωτικών 

πολλαπλοτήτων, οι οποίες αποτελούνται από σημεία που τείνουν ασυμπτωτικά προς τα σημεία που 

αντιπροσωπεύουν την περιοδική τροχιά ή απομακρύνονται από αυτά, αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή 

έχουμε μια ασταθή περιοδική τροχιά πολλαπλότητας q .  

 
Σημείωση. Η έννοια της ευστάθειας ορίζεται με σκεπτικό αντίστοιχο με αυτό που χαρακτηρίσαμε τα σημεία ισορροπίας 

στο κεφάλαιο 3.  

 

Σχήμα 7-18. Το επίπεδο Poincaré, όπως αυτό στο Σχήμα 7-17, αλλά για το διαταραγμένο σύστημα με f=0.2. Τα πάνελ (β) 

και (γ) παρουσιάζουν μια μεγέθυνση της περιοχής γύρω από το ένα από τα τρία σημεία που αντιπροσωπεύουν την ευσταθή 

(PS) και την ασταθή περιοδική τροχιά (PU), αντίστοιχα. Επίσης παρουσιάζονται οι ευσταθείς (W
S
) και οι ασταθείς (W

U
) 

πολλαπλότητες.  

  

Στο Σχήμα 7-19 παρουσιάζονται τα φάσματα ισχύος κάποιων τροχιών. Στο πάνελ (α) παρουσιάζεται το 

φάσμα της ευσταθούς περιοδικής τροχιάς (φυσικά τώρα οι αρχικές συνθήκες δίνονται με περιορισμένη 

ακρίβεια). Παρατηρούμε την παρουσία σημαντικών κορυφών στις συχνότητες ω0=3/2 και ω=9/2. Γενικά το 

φάσμα μιας περιοδικής τροχιάς στο μη γραμμικό σύστημα μπορεί να έχει κορυφές στα πολλαπλάσια της ω0 

(δες §2.3).  

Στο πάνελ (β) έχουμε το φάσμα μιας ημιπεριοδικής τροχιάς. Παρατηρούμε τώρα την ύπαρξη και άλλων 

κορυφών σε θέσεις που δεν αποτελούν πολλαπλάσια της θέσης μιας βασικής κορυφής. Γενικά το φάσμα μιας 

ημιπεριοδικής τροχιάς αποτελείται από έναν μεγάλο αριθμό φασματικών κορυφών. Θεωρητικά μπορεί να 

δειχτεί ότι το φάσμα μιας ημιπεριοδικής τροχιάς αποτελείται από άπειρες αλλά διακριτές κορυφές. Βέβαια 

στην πράξη λίγες από αυτές είναι σημαντικού πλάτους.  
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Στο πάνελ (γ) έχουμε το φάσμα μιας τροχιάς με αρχικές συνθήκες κοντά στην ασταθή περιοδική 

τροχιά. Μια τέτοια τροχιά πρακτικά εξελίσσεται κοντά στην ασταθή και ευσταθή πολλαπλότητα της 

περιοδικής τροχιάς. Παρατηρούμε πλέον την παρουσία πολλών φασματικών γραμμών γύρω από τις βασικές 

φασματικές γραμμές της ευσταθούς περιοδικής τροχιάς. Αποδεικνύεται ότι οι ασυμπτωτικές τροχιές έχουν 

συνεχή φάσματα. Σημειώνουμε ότι, η ομαλή συνέχεια των φασμάτων στις προηγούμενες περιπτώσεις έχει να 

κάνει με την υπολογιστική προσέγγιση. Τώρα όμως έχουμε την παρουσία πολλών σημαντικών κορυφών πολύ 

κοντά της μιας με την άλλη.  

 

 

Σχήμα 7-19. Φάσματα ισχύος για (α) μια τροχιά πολύ κοντά στην ευσταθή περιοδική τροχιά (β) μια ημιπεριοδική τροχιά (γ) 

μια τροχιά πολύ κοντά στην ασταθή περιοδική τροχιά.  

  

Σχόλιο. Το σύστημα (7.17) είναι ένα Χαμιλτονιανό σύστημα ενός βαθμού ελευθερίας αλλά μη-αυτόνομο. Τα δυναμικά 

του χαρακτηριστικά είναι ποιοτικά ισοδύναμα με αυτά που παρουσιάζουν τα αυτόνομα Χαμιλτονιανά συστήματα δύο 

βαθμών ελευθερίας, τα οποία θα τα συζητήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Ένα ιδιαίτερο και νέο στοιχείο της δυναμικής 

σχετίζεται με την τοπολογία των ευσταθών και ασταθών πολλαπλοτήτων της επιφάνειας Poincaré. Στο Σχήμα 7-18 

φαίνονται ότι οι πολλαπλότητες αυτές, οι οποίες αντιστοιχούν στα τρία σημεία PU της ασταθούς περιοδικής τροχιάς 

ενώνονται ομαλά. Εν γένει όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, και όπως θα περιγραφεί αναλυτικά στα κεφάλαια 8 και 10 

έχουμε την δημιουργία χαοτικών τροχιών. 

 

7.4.3 Το διατηρητικό σύστημα Duffing 
Η δυναμική του συστήματος (7.17) αλλάζει ουσιαστικά αν θεωρήσουμε α>0. Το αυτόνομο σύστημα 

για α=0 παρουσιάζει διακλάδωση διχάλας (δες §6.2.1) και για α>0 έχουμε την παρουσία δύο ευσταθών 

σημείων ισορροπίας στις θέσεις x0=α ενώ το x0=0 γίνεται ασταθές. Το δυναμικό και το αντίστοιχο φασικό 

διάγραμμα παρουσιάζεται στο Σχήμα 7-20.  

 

 

Σχήμα 7-20. α) το δυναμικό U=x
2
/2-x

4
/4 και β) το αντίστοιχο φασικό διάγραμμα. 
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Στη συνέχεια θα μελετήσουμε το σύστημα ως προς το πλάτος της εξωτερικής διαταραχής. 

Κανονικοποιώντας τις κλίμακες μονάδων και θέτοντας a=1, έχουμε το σύστημα, 

 
3

0, sinx y y x x f t     (7.18) 

Η απεικόνιση Poincaré θα ορίζεται πάντα με περίοδο Τ=2π. Για το αδιατάρακτο σύστημα (f0=0), τα σημεία 

των ακολουθιών Poincaré θα βρίσκονται πάνω στις αντίστοιχες φασικές καμπύλες και, είτε θα τις καλύπτουν 

πυκνά αν ο λόγος συχνοτήτων ω0/ω είναι άρρητος ή, θα έχουμε πεπερασμένο αριθμό σημείων όταν ο λόγος 

είναι ρητός. Αν ξεκινήσουμε με αρχικές συνθήκες πάνω στην ευσταθή ή την ασταθή πολλαπλότητα του 

ασταθούς σημείου ισορροπίας, θα έχουμε μια ακολουθία σημείων Poincaré που θα συσσωρεύονται 

ασυμπτωτικά προς το (0,0), κατά μήκος της ευσταθούς πολλαπλότητας για t ή κατά μήκος της ασταθούς 

πολλαπλότητας για t.  

Υπολογίζουμε την επιφάνεια Poincaré για το διαταραγμένο σύστημα και για ένα σύνολο αρχικών 

συνθηκών. Για f0=0.001 , έχουμε το Σχήμα 7-21. 

 

 

Σχήμα 7-21. Η επιφάνεια Poincaré του συστήματος (7.18) για πολύ μικρό πλάτος διαταραχής f0=0.001.  

 

Παρατηρούμε ότι η επιφάνεια Poincaré περιέχει σημεία που κατανέμονται σε καμπύλες πολύ κοντά με 

τις αντίστοιχες φασικές καμπύλες του αδιατάρακτου. Τα ευσταθή σημεία ισορροπίας γίνονται πλέον 

ευσταθείς περιοδικές τροχιές. Όμως μια σημαντική διαφοροποίηση είναι αυτή που παρουσιάζεται γύρω από 

το ασταθές σημείο ισορροπίας και γύρω από τις ευσταθείς και ασταθείς πολλαπλότητες. Τα σημεία μιας 

τροχιάς σε αυτήν την περιοχή δείχνουν να καταλαμβάνουν ένα δισδιάστατο υποσύνολο της επιφάνειας και 

μάλιστα η ροή με την οποία γεμίζουν αυτήν την περιοχή είναι αρκετά άτακτη. Το δισδιάστατο αυτό 

υποσύνολο είναι αρκετά πιο εμφανές γύρω από το αρχικά ασταθές σημείο ισορροπίας. Το σημείο αυτό επίσης 

έχει γίνει υπό την επίδραση της διαταραχής μια ασταθής περιοδική τροχιά, το περιοδικό της σημείο της 

οποίας βρίσκεται κάπου (!) μέσα στην άτακτη κατανομή των σημείων Poincaré γύρω από το (0,0).  

Η χρονική εξέλιξη της μεταβλητής x=x(t) για αρχικές συνθήκες κοντά στο (0,0) παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 7-22(α). Το σχήμα δείχνει ότι η ταλάντωση γίνεται είτε γύρω από την αριστερή ευσταθή περιοδική 

τροχιά (x<0) ή γύρω από την δεξιά (x>0). Το πότε η τροχιά θα εξελιχθεί στην μια ή στην άλλη περιοχή 

φαίνεται να είναι αρκετά απρόβλεπτο γεγονός και θυμίζει τη ρίψη νομίσματος. Το φάσμα ισχύος της τροχιάς 

(Σχήμα 7-22 (β)) παρουσιάζει μια ανώμαλη συνεχή κατανομή φασματικών κορυφών που υποδεικνύει την 

ακανόνιστη εξέλιξη της. Μια τέτοια τροχιά ονομάζεται χαοτική τροχιά. Η δημιουργία της οφείλεται σε μια 

ιδιόμορφη τοπολογική εικόνα που σχηματίζουν οι ευσταθείς και ασταθείς πολλαπλότητες και η οποία θα 

περιγραφεί στα κεφάλαια 8 και 10. Φυσικά δεν είναι δυνατή η ύπαρξη τέτοιων τροχιών στο αυτόνομο 

σύστημα. 



Εισαγωγή στα Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα, Βουγιατζής & Μελετλίδου   | 184 

 

 

 

Σχήμα 7-22. (α) Χαοτική ταλάντωση για f=0.001 με αρχικές συνθήκες (x0,y0)(0,0). (β) Το φάσμα ισχύος της χαοτικής 

ταλάντωσης υπολογισμένο με DFT στο τμήμα της τροχιάς 0 t  2000π και με δειγματοληψία 4096 σημείων.  

 

Στο Σχήμα 7-23 παρουσιάζονται οι επιφάνειες Poincaré για μεγαλύτερες τιμές της διαταραχής. Καθώς 

αυξάνεται η τιμή διαταραχής στην τιμή f0=0.01 (πάνελ (α)), η χαοτική περιοχή γύρω από το (0,0) διευρύνεται 

και οι ταλαντώσεις γίνονται ακόμα πιο ακανόνιστες. Ταυτόχρονα παρατηρούμε τη δημιουργία δύο περιοχών 

(αριστερά και δεξιά) με νησίδες μέσα στην χαοτική περιοχή. Στο κέντρο κάθε νησίδας υπάρχει από μια 

ευσταθή περιοδική τροχιά περιόδου 1 (Τ=2π). Για ακόμα μεγαλύτερη διαταραχή, f0=0.1, πάνελ (β), 

παρατηρούμε ότι η χαοτική περιοχή καλύπτει μια μεγάλη περιοχή του χώρου φάσεων. Μια τροχιά που 

ξεκινάει με αρχικές συνθήκες μέσα σε αυτήν την περιοχή θα έχει μια ακολουθία Poincaré με σημεία που 

περνούν αυθαίρετα κοντά από κάθε σημείο της χαοτικής περιοχής. Ο σχηματισμός πολλών ομάδων νησίδων 

είναι εμφανής. Σε κάθε ομάδα νησίδων θα αντιστοιχεί και μια ευσταθής περιοδικής τροχιάς πολλαπλότητας 

τόσο όσο υποδεικνύει ο αριθμός των νησίδων. Αν και η διαταραχή είναι αρκετά μεγάλη, ημιπεριοδικές 

ταλαντώσεις συνεχίζουν να υπάρχουν γύρω από τις ευσταθείς περιοδικές τροχιές που είχαν διακλαδωθεί από 

τα ευσταθή σημεία ισορροπίας για f0=0 (δηλαδή γύρω από τα σημεία με x0=1, y0=0). Επίσης να 

επισημάνουμε και τη δημιουργία μιας νέας ευσταθούς περιοδικής τροχιάς, περιόδου 1, περίπου στο σημείο 

(0,1.17), και γύρω από την οποία έχουμε το σχηματισμό μιας νέας περιοχής με αναλλοίωτες καμπύλες 

(ημιπεριοδικές τροχιές).  

 

 

Σχήμα 7-23. Επιφάνειες Poincaré του συστήματος (7.18) με (α) f0=0.01 (β) f0=0.1.  

 

Ασκήσεις 

 Άσκηση 7.4.1. Για το διατηρητικό σύστημα  
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 31 cosx x x a t     

α) Για a=0 υπολογίστε την περίοδο των ταλαντώσεων ως συνάρτηση της ενέργειας 

α) Σχεδιάστε τις τομές Poincaré για a=0.05, και a=0.3. 

β) Για a=0.3, εντοπίστε αρχικές συνθήκες για μια περιοδική, μια ημιπεριοδική και μια χαοτική τροχιά και 

σχεδιάστε τη χρονική εξέλιξη x=x(t). 

Άσκηση 7.4.2. Αν στο σύστημα της παραπάνω άσκησης θεωρήσουμε και μια επιπλέον διαταραχή,  

 31 cos sin4x x x a t b t     , 

υπολογίστε την τομή Poincaré για a=b=0.3 και κάντε μια σύγκριση με την περίπτωση για b=0. 

Άσκηση 7.4.3. Για το διαταραγμένο εκκρεμές  

 sin sin t     , 

επιλέξτε κατάλληλη τιμή για τη συχνότητα της εξωτερικής διαταραχής ω ώστε να διεγείρετε το σύστημα στο 

συντονισμό ω0/ω=1/3. Σχεδιάστε την τομή Poincaré για το ω που εκτιμήσατε και για ε=0.2.  

Άσκηση 7.4.4. Το διαταραγμένο εκκρεμές sin sin t      παρουσιάζει χάος για x=π. Για ω=1, ε=0.02 

και ε=0.2 σχεδιάστε την τομή Poincaré για την τροχιά με αρχικές συνθήκες (0) 3.14, (0) 0    για να 

διαπιστώσετε ότι το εύρος της χαοτικής περιοχής αυξάνει καθώς το ε αυξάνει. Σχεδιάστε επίσης την τομή της 

ίδιας τροχιάς με ε=0.2 αλλά με ω=10. Τι παρατηρείτε; 

 

7.5 Το σύστημα Duffing με απόσβεση  
 

Η εξίσωση Duffing προτάθηκε από τον G. Duffing για την μελέτη εξαναγκασμένων ταλαντώσεων υπό 

την επίδραση απόσβεσης. Είναι, λοιπόν περισσότερο γνωστή στη μορφή 

 
3

0, sinx y y x x d x f t      (7.19) 

όπου d ο συντελεστής απόσβεσης.  

7.5.1 Περιοδικές λύσεις 
Μια πρώτη εκτίμηση για την συμπεριφορά των λύσεων της (7.19) προκύπτει από τα παρακάτω γνωστά 

σημεία : 

i) Για το αδιατάρακτο μη γραμμικό σύστημα (f0=0), η προσθήκη μιας μικρής απόσβεσης μετατρέπει τα 

ευσταθή σημεία ισορροπίας (κέντρα) σε ευσταθείς εστίες (δες παράδειγμα 2, §3.5.2). 

ii) Το διαταραγμένο σύστημα χωρίς τον μη γραμμικό όρο x
3
, παρουσιάζει λύσεις που τείνουν σε περιοδικές 

λύσεις (οριακοί κύκλοι), ενώ δεν μπορούμε να έχουμε σημεία ισορροπίας (δες §7.1.2). 

Περιμένουμε, λοιπόν, ο όρος της απόσβεσης να οδηγεί τις λύσεις της (7.19) προς κάποιο ελκτικό σύνολο, 

το οποίο θα πρέπει να είναι κάποια περιοδική λύση όπως και στο γραμμικό σύστημα. Για μικρή τιμή του 

πλάτους της διαταραχής f0, το ελκτικό αυτό σύνολο (οριακός κύκλος) θα βρίσκεται κοντά στα σημεία 

ισορροπίας. και ένα παράδειγμα παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Duffing_equation
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Σχήμα 7-24. Λύσεις για διαφορετικές αρχικές συνθήκες που τείνουν προς έναν οριακό κύκλο, η μία γύρω από το σημείο 

(1,0) και η δεύτερη γύρω από το (1,0). Οι τιμές των παραμέτρων είναι d=1/3, f0=0.2. 

 

Οι παραπάνω οριακοί κύκλοι αντιπροσωπεύονται από ένα σημείο στην ακολουθία Poincaré, είναι δηλαδή 

περιόδου-1 (T=2π) και παρουσιάζονται στο Σχήμα 7-25α. Τώρα έχουμε εξαιρέσει το μεταβατικό στάδιο των 

λύσεων και απεικονίζουμε την οριακή κατάσταση. Για μεγάλες τιμές του πλάτους της διαταραχής έχουμε την 

εμφάνιση περιοδικών κύκλων περιόδου 1, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ταλαντώσεις μεγάλου πλάτους (Σχήμα 

7-25β)  

 

Σχήμα 7-25. Οριακοί κύκλοι, σημείο Poincaré και φάσματα ισχύος για d=1/3 και α) f0=0.2 β) f0=0.6.  

  

Οι οριακοί κύκλοι περιόδου-1, που αναφέραμε παραπάνω έχουν στα φάσματα ισχύος κορυφές οι 

οποίες παρουσιάζονται σε πολλαπλάσια της συχνότητας της διαταραχής ω=1. Εξερευνώντας αριθμητικά τις 

οριακές λύσεις του συστήματος για διάφορες τιμές των παραμέτρων, μπορούμε να διαπιστώσουμε την 

ύπαρξη περιοδικών λύσεων διαφόρων περιόδων. Μερικά παραδείγματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 7-26. 

Είναι φανερό ότι το φάσμα ισχύος καθώς και η επιφάνεια Poincaré αποτυπώνουν με μεγάλη σαφήνεια την 

περιοδικότητα του έλκτη μιας οποιασδήποτε τροχιάς του συστήματος αρκεί αυτή να μελετηθεί μετά από έναν 

επαρκή χρόνο μετάβασης.  
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Σχήμα 7-26. Ταλαντώσεις, οριακοί κύκλοι, σημεία Poincaré και φάσματα ισχύος α) Οριακός κύκλος περιόδου 3, d=1/3, 

f0=0.4 β) Οριακός κύκλος περιόδου 5, d=1/3, f0=0.33 γ) Οριακός κύκλος περιόδου 7, d=1/3, f0=0.306.  

  

7.5.2 Ο παράξενος ελκυστής 
Όπως έχουμε αναφέρει, η παρουσία της απόσβεσης οδηγεί τις λύσεις προς οριακά σύνολα στο χώρο 

φάσεων τα οποία θα πρέπει να είναι μικρότερης διάστασης από αυτόν του χώρου φάσεων. Αυτό ισχύει και 

για την επιφάνεια Poincaré και την ακολουθία σημείων. Έτσι οι περιοδικές λύσεις, που είδαμε προηγουμένως 

αντιστοιχούν σε σημεία (διάσταση μηδέν) μέσα στο επίπεδο. 

 Έχει δειχτεί ότι μπορούμε να έχουμε οριακούς κύκλους με μεγάλες περιόδους. Μάλιστα αποδεικνύεται 

και η ύπαρξη διακλαδώσεων των οριακών κύκλων. Πχ ένας οριακός κύκλος περιόδου T, με μια αλλαγή των 

παραμέτρων του συστήματος, μετατρέπεται σε έναν κύκλο περιόδου 2Τ, στη συνέχεια σε κύκλο περιόδου 4Τ 

κοκ. Το σενάριο αυτό καλείται «διακλάδωση διπλασιασμού περιόδων» και θα το μελετήσουμε με τη 

λογιστική απεικόνιση στο κεφάλαιο 9. Μια τέτοια διαδικασία μας οδηγεί τελικά σε μια λύση «άπειρης 

περιόδου» δηλαδή μιας μη-περιοδικής λύσης η οποία, μάλιστα, αποτελεί έλκτη για ένα μεγάλο σύνολο 

αρχικών συνθηκών του χώρου φάσεων. Μια τέτοια λύση περιγράφεται με διάφορους τρόπους στο Σχήμα 

7-27 
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Σχήμα 7-27. Λύση της εξίσωσης Duffing για d=1/3 f0=0.3, x0=y0=0. α) χρονική εξέλιξη της ταλάντωσης β) η φασική 

τροχιά γ) το φάσμα ισχύος δ) η επιφάνεια Poincaré.  

 

Από το πάνελ (α) του παραπάνω σχήματος φαίνεται αρκετά καθαρά ο μη περιοδικός χαρακτήρας των 

ταλαντώσεων, ο οποίος μάλιστα δείχνει αρκετά ακανόνιστος. Η φασική καμπύλη (πάνελ β) αν απεικονιστεί 

για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα γεμίσει πυκνά και με ακανόνιστο ρυθμό ένα υποσύνολο του επιπέδου. 

Επίσης το φάσμα ισχύος (πάνελ γ), αν και μπορούμε σ’ αυτό να διακρίνουμε τη βασική συχνότητα ω=1 της 

εξωτερικής διαταραχής, είναι θορυβώδες και συνεχές. Μάλιστα μπορεί να διακρίνει κανείς ότι, κατά μέσο 

όρο παρουσιάζει μια αύξηση του πλάτους των κορυφών καθώς ω0 με νόμο δύναμης  

 
1

( ) , 1
a

P a


 . (7.20) 

Η μορφή αυτή του φάσματος είναι γνωστή ως «έγχρωμος θόρυβος 1/f» (1/f noise).  

Λόγω όλων των παραπάνω θα χαρακτηρίσουμε μια τέτοια εξέλιξη ως χαοτική, η οποία έχει τα ίδια 

γενικά χαρακτηριστικά με τις χαοτικές ταλαντώσεις του διατηρητικού συστήματος. Όμως στο διατηρητικό 

σύστημα τα σημεία της ακολουθίας Poincaré γεμίζουν πυκνά ένα δισδιάστατο σύνολο του επιπέδου xy. Στην 

περίπτωση της εξίσωσης Duffing με απόσβεση, όπως παρατηρούμε στο πάνελ (δ), τα σημεία τείνουν να 

καλύψουν μια καμπύλη παράξενου σχήματος. Υπολογίζουμε την ακολουθία Poincaré με περισσότερα και 

ακριβέστερα σημεία και την παρουσιάζουμε στο Σχήμα 7-28.  

Παρατηρούμε ότι η καμπύλη που αντιπροσωπεύει το ελκτικό σύνολο παρουσιάζει γραμμές οι οποίες 

αποτελούνται από πολλές ξεχωριστές γραμμές, και κάθε μια από αυτές (σε περισσότερη μεγέθυνση) φαίνεται 

να αποτελείται από περισσότερες γραμμές. Επίσης παρατηρούμε αναδιπλώσεις, οι οποίες παρουσιάζονται 

γενικά η μία μέσα στην άλλη. Το παράξενο αυτό γεωμετρικό αντικείμενο παρουσιάζει «αυτό-ομοιότητα υπό 

κλίμακα». Είναι ένα μορφοκλασματικό σύνολο (fractal) με κλασματική διάσταση μεταξύ του ενός (καμπύλη) 

και του δύο (επίπεδο). Το ελκτικό αυτό σύνολο σε συνδυασμό με την χαοτική εξέλιξη της τροχιάς δημιουργεί 

μια πολύπλοκη και απρόβλεπτη χρονική εξέλιξη αλλά πάντα μέσα στα όρια του ελκτικού αυτού συνόλου που 

ονομάζεται παράξενος ελκυστής (strange attractor).  

 

http://www.scholarpedia.org/article/1/f_noise
https://en.wikipedia.org/wiki/Fractal
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Σχήμα 7-28. Ο παράξενος ελκυστής της εξίσωσης Duffing για d=1/3, f0=0.3. Τοπικές μεγεθύνσεις αυτού παρουσιάζονται 

στα πάνελ (β) και (γ).  

 

[C] O παράξενος ελκυστής στο Σχήμα 7-28 μπορεί να υπολογιστεί αρκετά αποδοτικά με τον κώδικα  

coderk4sa.c
1, ο οποίος χρησιμοποιεί τη συνάρτηση αριθμητικής ολοκλήρωσης RK4 που περιγράψαμε 

στην §2.2.2. Τα δεξιά μέλη των διαφορικών εξισώσεων του συστήματος δηλώνονται στη συνάρτηση 
odevectorfield  

ενώ η συνάρτηση  

PoincaréMap(double x0, double y0, double *xp, double *yp) 

δέχεται αρχικές συνθήκες x0, y0 και επιστρέφει το επόμενο σημείο της ακολουθίας Poincaré (xp,yp) μετά 

από χρόνο Δt=2π. Τα σημεία αυτά αποθηκεύονται σε ένα αρχείο μετά από έναν αριθμό αρχικών σημείων 

μετάβασης (transit_points), τα οποία θεωρούμε αρκετά για να έχει κατασταλάξει η τροχιά στο ελτικό 

της σύνολο ικανοποιητικά. Το πρόγραμμα τερματίζει αφού αποθηκεύσει έναν ζητούμενο αριθμό σημείων 

(Poincaré_points) στο αρχείο “strngattractor.txt”. 

 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

 

#define N 2 

#define PI2 6.2831853071795865 

double d, f0; 

 

void odevectorfield(double X[], double f[]){ 

 f[1] = X[2]; 

 f[2] = X[1]-X[1]*X[1]*X[1]-d*X[2]+f0*sin(X[0]); 

} 

 

                                                      
1
 Ο κώδικας  coderk4sa.c  είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του παρόντος συγγράμματος/κεφαλαίου στον Ελληνικό 

Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Βιβλίων (http://repfiles.kallipos.gr/file/14149) 

 

http://repfiles.kallipos.gr/file/14149
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void RK4(double X0[], const double dt, double X1[]) {. . . .} 

 

void PoincaréMap(double x0, double y0, double *xp, double *yp) 

{ 

 double X[N + 1], Y[N + 1]; 

 X[0] = 0.0; 

 X[1] = x0; X[2] = y0; 

 int Niterations=6000; 

 double dt = PI2/Niterations; /*RK4 integration step: sub-multiple of 2π */ 
 for (int i = 0; i < Niterations; i++) 

 { 

 RK4(X, dt, Y); 

 for (int i = 0; i <= N; i++) X[i] = Y[i]; 

 } 

 *xp = Y[1]; *yp = Y[2]; 

} 

 

void main() 

{ 

 double x0, y0, x1, y1; 

 int transit_points = 10000; 

 int Poincaré_points = 100000; 

 d = 0.333333333333333; f0 = 0.3; /*parameters*/ 

 x0 = 0.0; y0 = 0.0; /* initial conditions */ 

 FILE *datafile = fopen("strngattractor.txt", "w"); 

 printf("Wait for integrating transit stage "); 

 for (int n = 0; n < Poincaré_points+transit_points; n++) 

 { 

 PoincaréMap(x0, y0, &x1, &y1); 

 if (n>transit_points) { 

 fprintf(datafile, "% f % f\n", x1, y1); 

 printf("%4d % f % f\n", n-transit_points, x1, y1); 

 } 

 else if (!(n % 1000)) printf("."); 

 x0 = x1; y0 = y1; 

 } 

fclose(datafile); 

} 

 

Ασκήσεις 

Άσκηση 7.5.1. Για το μη διατηρητικό σύστημα  

 3

0

1
cos

2
x x x x f t     

α) Εντοπίστε μια τιμή του f0 για την οποία εμφανίζεται οριακός κύκλος περιόδου-1 και μια τιμή για την οποία 

εμφανίζεται οριακός κύκλος μεγαλύτερης περιόδου. Σχεδιάστε τους δύο οριακούς κύκλους στο επίπεδο 

( , )x x . 

β) Εντοπίστε μια τιμή του f0 στην οποία παρουσιάζεται παράξενος ελκυστής.  

Άσκηση 7.5.2. Για ποια τιμή της f0 το απωλεστικό και διαταραγμένο εκκρεμές, το οποίο περιγράφεται από 

την εξίσωση  

 
1

4sin sin
12

of t      , 

παρουσιάζει παράξενο ελκυστή; Σχεδιάστε τον ελκυστή στο επίπεδο ( , )x x  δεδομένου ότι θ=θ mod(2π) 
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7.6 Χάος και ευαίσθητη εξάρτηση από τις αρχικές συνθήκες 
Οι χαοτικές τροχιές που περιγράψαμε, τόσο για το διατηρητικό σύστημα όσο και για το απωλεστικό 

σύστημα, δείχνουν μια ακανόνιστη εξέλιξη. Πίσω από αυτήν την ιδιότητα κρύβεται η ευαίσθητη εξάρτηση των 

χαοτικών τροχιών από τις αρχικές συνθήκες.  

7.6.1 Η ευαίσθητη εξάρτηση από τις αρχικές συνθήκες 
Εν γένει οι αναλυτικές λύσεις των διαφορικών εξισώσεων είναι κοντά η μια με την άλλη όταν 

αναφέρονται σε κοντινές αρχικές συνθήκες ή η απομάκρυνσή τους γίνεται με έναν ομαλό και προβλέψιμο 

ρυθμό. Στην περίπτωση των χαοτικών τροχιών μικρές αλλαγές στις αρχικές συνθήκες προκαλούν μη 

προβλέψιμες και ασυσχέτιστες εξελίξεις.  

Στο Σχήμα 7-29 παρουσιάζουμε την εξέλιξη δύο λύσεων x(t) της διατηρητικής απεικόνισης Duffing με 

f0=0.01. Όπως έχουμε δει η λύση με αρχικές συνθήκες x0=y0=0 είναι χαοτική. Στο σχήμα παρουσιάζεται με 

την μπλε γραμμή και στα δύο πάνελ. Αν αλλάξουμε την αρχική συνθήκη x0 στο 4o δεκαδικό ψηφίο, 

παρατηρούμε στο πάνελ (α) ότι οι δύο λύσεις σχεδόν συμπίπτουν μέχρι τις 40 χρονικές μονάδες. Στη 

συνέχεια όμως δείχνουν μια ασυσχέτιστη εξέλιξη. Δεν αλλάζει η κατάσταση αν ξεκινήσουμε ακόμη πιο 

κοντά στην μπλε λύση, πχ αν αλλάξουμε την αρχική συνθήκη x0 στο 8
ο
 δεκαδικό. Τώρα οι δύο λύσεις 

παραμένουν πολύ κοντά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όμως και πάλι σύντομα (για t>120) καθίστανται 

ασυσχέτιστες.  

  

 

Σχήμα 7-29. Ταλαντώσεις για τροχιές που ξεκινούν με κοντινές αρχικές συνθήκες (d=0, f0=0.01).  

 

Σημείωση. Στο φασικό χώρο η γρήγορη απομάκρυνση δύο αρχικά κοντινών τροχιών παρουσιάζεται στο video 

ic_sensitivity.avi2.  

Η παραπάνω ιδιότητα, ουσιαστικά εκφράζει την αδυναμία πρόβλεψης της εξέλιξης είτε ενός 

μαθηματικού μοντέλου, λόγου των υπολογισμών με πεπερασμένη ακρίβεια αλλά κυρίως ενός φυσικού 

μοντέλου όπου εν γένει και οι αρχικές συνθήκες είναι γνωστές με μικρή ακρίβεια. Σε κάθε περίπτωση η 

υπολογιζόμενη λύση θα είναι κοντά στην πραγματική λύση μόνο προσωρινά. Το χάος δεν αποτελεί μια 

αδυναμία από μέρους μας αλλά μια ιδιότητα των δυναμικών συστημάτων, την οποία θα τη δούμε με 

αυστηρότερη μαθηματική περιγραφή στα τελευταία κεφάλαια.  

 

7.6.2 Ο εκθέτης Lyapunov 
Αν δύο τροχιές αντιστοιχούν σε αρχικές συνθήκες που διαφέρουν στο χώρο φάσεων κατά απόσταση 

δ(0), τότε η απόστασή τους δ(t) κατά την εξέλιξή τους στο χρόνο την αποτυπώνουμε με τον εκθέτη Lyapunov 

λ (Lyapunov exponent) 

 
1 ( )

lim log
(0)t

t

t






 
  

 
 (7.21) 

                                                      
2
 Το video ic_sensitivity.avi  είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του παρόντος συγγράμματος/κεφαλαίου στον 

Ελληνικό Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Βιβλίων (http://repfiles.kallipos.gr/file/14233) 

 

http://www.scholarpedia.org/article/Lyapunov_exponent
http://repfiles.kallipos.gr/file/14233
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Στην πράξη, αφού έχουμε λύσεις για περατωμένο χρονικό διάστημα, υπολογίζουμε τον χαρακτηριστικό 

αριθμό Lyapunov (Lyapunov characteristic number, LCN).  

 Έστω το δυναμικό σύστημα 

 1 2( , , ), ( , , )x f x y t y f x y t  , (7.22) 

και μια λύση του συστήματος η x0=x0(t;x00,y00), y0=y0(t; x00,y00) για αρχικές συνθήκες (x00,y00). 

Για τις αρχικές συνθήκες x00+ξ0, y00+η0 θεωρούμε ότι θα έχουμε τη λύση στη μορφή 

 0 0( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( )x t x t t y t y t t      

Αν το διάνυσμα της αρχικής απόκλισης των τροχιών ρ0=(ξ0,η0) είναι μικρό, και θεωρήσουμε και την 

απόκλιση ρ(t)=(ξ(t),η(t)) μικρή, τότε μπορούμε να την προσδιορίσουμε επιλύοντας το γραμμικό σύστημα  

 

1 1

2 2

0

f f

x y

f f

x y





  
          
     
 
  

, (7.23) 

όπου ο δείκτης 0 σημαίνει ότι ο Ιακωβιανός πίνακας, που τα στοιχεία του αποτελούν τους συντελεστές του 

γραμμικού συστήματος, υπολογίζεται κατά μήκος της λύσης x0=x0(t), y0=y0(t). Υπολογίζουμε λοιπόν τα 

ξ=ξ(t), η=η(t) με αρχικά αυθαίρετες αρχικές συνθήκες αλλά με |ρ0|=1, συνήθως επιλέγουμε ξ(0)=1, η(0)=0. 

Μετά από χρονικό διάστημα t1=Δt θα έχουμε ξ1=ξ(t1), η1=η(t1). Στο σημείο αυτό επανακανικοποιούμε τις 

αρχικές συνθήκες ως ξ(0)= ξ(t1)/ |ρ1|, η(0)= η(t1)/|ρ1|, όπου ρ1=(ξ1,η1) και υπολογίζουμε μετά από χρόνο Δt τα 

ξ2=ξ(t2), η2=η(t2), όπου t2=2Δt, κοκ. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται στο Σχήμα 7-30 και την 

επαναλαμβάνουμε για Ν βήματα.  

 

 

Σχήμα 7-30. Διαδικασία υπολογισμού του χαρακτηριστικού αριθμού Lyapunov.  

 

Ο χαρακτηριστικός αριθμός Lyapunov μπορεί να υπολογιστεί μετά από κάθε βήμα της διαδικασίας ως 

 
0

1
( ) log , (max )

k
i

k

ik

LCN t k N
t

 
ρ

ρ
 (7.24) 

και θεωρητικά lim ( )k
k

LCN t 


 . Ουσιαστικά, μετράμε τη μέση εκθετική απομάκρυνση μιας γειτονικής 

τροχιάς από την τροχιά αναφοράς.  

Στο Σχήμα 7-31 παρουσιάζουμε την εξέλιξη του LCN για μια κανονική και μια χαοτική τροχιά της 

εξίσωσης Duffing. To γραμμικοποιημένο σύστημα θα είναι 

 2, (1 3 )x d         (7.25) 

Η (7.25) λύνεται αριθμητικά μαζί με τις εξισώσεις (7.19), για να έχουμε dδιαθέσιμη τη μεταβλητή x=x(t) κατά 

μήκος της τροχιάς. Το πάνελ (α) αναφέρεται στην διατηρητική εξίσωση Duffing. Παρατηρούμε ότι για την 

κανονική τροχιά ο LCN δείχνει, καθώς αυξάνει ο χρόνος, να τείνει προς το μηδέν. Αντίθετα για την χαοτική 
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τροχιά τείνει προς μια σταθερή θετική τιμή (για το παράδειγμά μας είναι λ0.276), η οποία εκφράζει την 

ευαισθησία της τροχιάς στις αρχικές συνθήκες και συνεπώς την χαοτική της ιδιότητα.  

Η τιμή λ=0, στην οποία τείνει ο LCN για τις τακτικές (περιοδικές ή ημιπεριοδικές τροχιές) τροχιές, 

δείχνει ότι, κατά μέσο όρο δύο κοντινές τροχιές διατηρούν την μεταξύ τους απόσταση. Στην περίπτωση του 

απωλεστικού συστήματος δύο τροχιές που τείνουν προς ένα κανονικό ελκυστή (πχ έναν οριακό κύκλο) 

πλησιάζουν μεταξύ τους και έτσι λ<0. Έτσι ο LCN τείνει προς μια αρνητική τιμή που δείχνει το ρυθμό με τον 

οποίο δύο γειτονικές τροχιές συγκλίνουν. Η συμπεριφορά αυτή του LCN φαίνεται στο πάνελ (β). Όταν η  

τροχιά πέφτει στον παράξενο ελκυστή, έχουμε και πάλι ευαισθησία στις αρχικές συνθήκες και εκθετική 

απομάκρυνση των γειτονικών τροχιών. Ο LCN τείνει και πάλι προς μια θετική τιμή
3
.  

  

 

Σχήμα 7-31. Ο χαρακτηριστικός αριθμός Lyapunov για μια κανονική (μπλε γραμμή) και μια χαοτική τροχιά (κόκκινη 

γραμμή) α) για το διατηρητικό σύστημα (d=0) με f0=0.01 και αρχικές συνθήκες x0=0.8, y0=0 (κανονική τροχιά), x0=y0=0 

(χαοτική τροχιά) β) για το απωλεστικό σύστημα, x0=y0=0, d=1/3 και f0=0.25 (τροχιά προς οριακό κύκλο) και f0=0.3 

(τροχιά προς παράξενο ελκυστή). 

 

7.6.3 Ο γρήγορος δείκτης Lyapunov (FLI) 
O χαρακτηριστικός αριθμός Lyapunov μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας τρόπος για την διάκριση 

μεταξύ κανονικών και χαοτικών τροχιών. Μάλιστα η τελική του τιμή έχει σημασία υπό την έννοια ότι μετράει 

τη μέση εκθετική απομάκρυνση των τροχιών γύρω από την τροχιά αναφοράς και συνεπώς μετράει και το 

πόσο ισχυρό είναι το χάος. Στην περίπτωση που θέλουμε να διακρίνουμε μόνο αν μια τροχιά είναι κανονική ή 

χαοτική τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον γρήγορο δείκτη Lyapunov (fast Lyapunov indicator, FLI), 

o οποίος προτάθηκε από τον C. Froeshle. Στηρίζεται στον ίδιο υπολογισμό με αυτόν του LCN μόνο που δεν 

προβαίνουμε σε επανακανονικοποίηση των διανυσμάτων απόκλισης. Επιλύουμε τις εξισώσεις του 

συστήματος μαζί με το γραμμικοποιημένο σύστημα και παρακολουθούμε την αύξηση του μέτρου του 

διανύσματος απόκλισης ρ. Αν και υπάρχουν διάφοροι ορισμοί του FLI, o πιο απλός είναι το μέτρο του 

διανύσματος απόκλισης ρ,  

  2 2( ) log | ( ) | log ( ) ( )FLI t t t t   ρ  (7.26) 

 

                                                      
3
  Ο κώδικας codeLCΝ.c , ο οποίος υπολογίζει τον LCN,  είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του παρόντος 

συγγράμματος/κεφαλαίου στον Ελληνικό Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Βιβλίων 

(http://repfiles.kallipos.gr/file/14148) 

  

http://repfiles.kallipos.gr/file/14148
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Σχήμα 7-32. Ο δείκτης FLI για τις τροχιές με παραμέτρους και αρχικές συνθήκες όπως αυτές στο Σχήμα 7-31 . α) για το 

διατηρητικό σύστημα β) για το απωλεστικό σύστημα.  

 

Στο Σχήμα 7-32 παρουσιάζουμε την συμπεριφορά του FLI για τις ίδιες τροχιές που παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 7-31. Σε μια κανονική τροχιά του διατηρητικού συστήματος, ο FLI αυξάνει αλλά με αργό ρυθμό 

καθώς t. Αντίθετα για μια χαοτική τροχιά έχουμε μια ταχύτατη αύξηση. Έτσι μετά από ένα μικρό σχετικά 

χρονικό διάστημα, ο FLI είτε έχει μια μικρή τιμή, που υποδεικνύει κανονικότητα ή έχει μια μεγάλη τιμή που 

υποδεικνύει χαοτική συμπεριφορά. Για το απωλεστικό σύστημα η ύπαρξη παράξενου ελκυστή (χαοτική 

εξέλιξη) χαρακτηρίζεται επίσης από μεγάλη τιμή του FLI. Αντίθετα για μια τροχιά που τείνει σε έναν οριακό 

κύκλο, ο FLI μειώνεται συνεχώς και μάλιστα παίρνει αρνητικές τιμές. 
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