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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα διπλωµατική διατριβή αποτελεί µια µελέτη των χωρικά εντοπισµένων και χρονικά περιο-
δικών λύσεων σε δισδιάστατα πλέγµατα, των λεγόµενων ¨διακριτών πνοών¨ (Discrete Breathers=DB).
Συγκεκριµένα ϑα µελετήσουµε τέτοιου τύπου χωρικά εντοπισµένες ταλαντώσεις σε ένα πλέγµα γρα-
ϕενίου. Το γραφένιο ανήκει στην οικογένεια των ¨2-διάστατων υλικών¨ και είναι το πρώτο το οποίο
απέσπασε τόση δηµοσιότητα λόγω των εξαιρετικών ϕυσικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων του. Πρακτικά
το υλικό αυτό αποτελείται από ένα ϕύλλο γραφίτη πάχους ενός µορίου άνθρακα και αποτελεί έναν
ατοµικό κρύσταλλο ανθράκων διατεταγµένων σε ενα εξαγωνικό πλέγµα. Μελέτες αυτού του υλικού
ξεκίνησαν το 1859 από τον Benjamin Collins Brodie, ωστόσο ενεργής και ουσιαστική έρευνα άρχισε
µόλις τα τελευταία χρόνια.

Το ϑεωρητικό µοντέλο του δυναµικού απο το οποίο παράγονται οι εξισώσεις κίνησης για το γραφέ-
νιο περιγράφεται από ένα δυναµικό εξαρτώµενο από τις αποστάσεις µεταξύ των ατόµων άνθρακα Vs(r)
και ένα δυναµικό λόγω των µεταξύ τους γωνιών Vb(φ). Το πρώτο εκφράζεται µέσω του δυναµικού Morse
Vs(r) = D[e−a(r−r0)− 1]2, όπου τα D, a είναι παράµετροι και τα r, r0 εκφράζουν την απόσταση µεταξύ
δύο ατόµων άνθρακα και την απόσταση ισορροπίας αντίστοιχα. Το δεύτερο εκφράζεται µέσω της µη
γραµµικής συνάρτησης Vb(φ) = k

2 (φ − 2π
3 )2 − k′

3 (φ − 2π
3 )3, όπου τα k, k′ είναι παράµετροι. Οι τιµές

τών παραµέτρων προσδιορίστηκαν χρησιµοποιώντας την ϑεωρία συναρτησιακού πυκνότητας (Density
Functional Theory=DFT) η οποία είναι ευρέως διαδεδοµένη στην µελέτη ϕυσικής στερεάς κατάστασης
και ϑεµελιώθηκε ϑεωρητικά απο τους Hohenberg και Kohn την δεκαετία του 1970. Σκοπός της ερ-
γασίας µας είναι να µελετήσουµε την ύπαρξη λύσεων χρονικά περιοδικών και χωρικά εντοπισµένων
στο χώρο ϑέσεων για ένα πλέγµα γραφενίου, υπό τη µορφή διακριτών πνοών (DB), είτε λόγω ύπαρξης
προσµίξεων στο πλέγµα (ύπαρξη σωµατιδίων διαφορετικής µάζας) είτε όχι, καθώς και της ευστάθειας
των ταλαντώσεων αυτών.

Στο πρώτο κεφάλαιο ξεκινάµε δίνοντας ϐασικές έννοιες των δυναµικών συστηµάτων απο γεωµετρικής
(µέσω διανυσµατικών πεδίων) και αλγεβρικής (µέσω της µονοπαραµετρικής οµάδας των ϱοών) σκο-
πιάς. ∆ίνουµε τον ορισµό των ολοκληρώσιµων και κατ΄ επέκταση των πλήρως ολοκληρώσιµων (Liouville
ολοκληρώσιµων) συστηµάτων. Εισάγουµε τα χαµιλτώνια δυναµικά συστήµατα, όπου η χαµιλτώνια
συνάρτηση είναι ένα πρώτο ολοκλήρωµα, καθώς το σύστηµα γραφενίου που ϑα µελετήσουµε είναι
χαµιλτώνιο µε χαµιλτώνια συνάρτηση την συνάρτηση ενέργειας. Στην συνέχεια κάνουµε µια σύντο-
µη περιγραφή της συµπλεκτικής δοµής του χαµιλτώνιου χώρου ϕάσεων, εισάγοντας την έννοια του
συµπλεκτικού πίνακα στον ευκλείδειο χώρο και των κανονικών µετασχηµατισµών. Μέσω αυτών περι-
γράφουµε την εξίσωση Liouville, η οποία εκφράζει την ασυµπιεστότητα της χαµιλτώνιας ϱοής, ή αλλιώς
την διατήρηση των ΅ογκων¨ ενός συνόλου αρχικών συνθηκών στον χώρο ϕάσεων µέσω της χαµιλτώνιας
ϱοής. Στη συνέχεια, έχοντας στην διάθεσή µας µέσω της συµπλεκτικής δοµής την αγκύλη Poisson πε-
ϱιγράφουµε τις ιδιότητες της και διατυπώνουµε το περίφηµο ϑεώρηµα Liouville-Arnold για την εξέλιξη
τροχιών πλήρως ολοκληρώσιµων χαµιλτώνιων δυναµικών συστηµάτων πάνω σε n−διάστατους τόρους.

Αφού η µελέτη µας έχει να κάνει µε την περιγραφή τών εντοπισµένων ταλαντώσεων στον χώρο ϑέ-
σεων για το πλέγµα γραφενίου παραθέτουµε µια ανάλυση των περιοδικών τροχιών ενός δυναµικού
συστήµατος. Σε αυτό το σηµείο εισάγουµε την έννοια του µονόδροµου πίνακα ο οποίος στα χαµιλτώ-
νια δυναµικά συστήµατα πληρεί την συνθήκη της συµπλεκτικότητας. Το γεγονός αυτό επιβάλλει στις
ιδιοτιµές του να είναι µιγαδικές και να προκύπτουν πάντα σε τετράδες της µορφής λ, λ?, λ−1, (λ?)−1.
Εποµένως κριτήριο για την ευστάθεια της περιοδικής τροχιάς αποτελεί το εάν όλες οι ιδιοτιµές του
µονόδροµου πίνακα κείνται στον µιγαδικό µοναδιαίο κύκλο. Στην συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου,
έχοντας εισαγάγει την έννοια των µεταβλητών ∆ράσης-Γωνίας µέσων των κανονικών µετασχηµατισµών,

3



4

περιγράφουµε τις σχεδόν περιοδικές τροχιές χρησιµοποιώντας τις συχνότητες του συστήµατος ωi(Ii), ό-
που Ii η αντίστοιχη µεταβλητή δράσης που προσδιορίζει τον τόρο πάνω στον οποίο εξελίσσεται η τροχιά.
΄Ετσι αναγκαία και ικανή συνθήκη για να χαρακτηρίσουµε µια τροχιά ως περιοδική είναι οι συχνότητές
της ωi να είναι όλες σε ϱητό συντονισµό (δηλαδή ωi

ωj
∈ Q, ∀i, j). Στην περίπτωση όπου κανένα Ϲεύγος

συχνοτήτων δεν είναι σε ϱητό συντονισµό ο αντίστοιχος τόρος τών Liouville-Arnold καλύπτεται πυκνά
απο την τροχιά. Οι τροχιές της δεύτερης περίπτωσης καλούνται σχεδόν περιοδικές τροχιές.

Στη συνέχεια διατυπώνουµε και περιγράφουµε ένα απο τα πιο σηµαντικά κλασικά ϑεωρήµατα των
χαµιλτώνιων δυναµικών συστηµάτων, το ϑεώρηµα Kolmogorov-Arnold-Moser(KAM), το οποίο µας δί-
νει συνθήκες υπο τις οποίες οι αναλλοίωτοι τόροι ενός πλήρως ολοκληρώσιµου χαµιλτώνιου συστήµατος
διατηρούνται κάτω απο µικρές διαταραχές. Στο επόµενο ϐήµα δίνουµε µια περιγραφή συστηµάτων που
παρουσιάζουν χαοτική δυναµική την οποία ϑα προσδιορίσουµε και ϑα δώσουµε το κριτήριο της εµ-
ϕάνισής της. Αρχίζουµε µε τον ορισµό της εργοδικότητας, όπως δόθηκε απο τον Boltzmann στα τέλη
του 19ου αιώνα και στην συνέχεια παρουσιάζουµε µια µαθηµατική έκφραση αυτής. Βασιζόµενοι στα
ϑεωρήµατα του Birkhoff ανάγουµε την ιδιότητα της εργοδικότητας σε αυτή της µετρικής µη αναγωγιµό-
τητας. Μιλώντας για χαοτική δυναµική δυναµικών συστηµάτων εισάγονται οι εκθέτες Lyapunov (1907)
τους οποίους χρησιµοποίησε πρώτος ο Oseledec (1968)για να χαρακτηρίσει µια τροχιά ως χαοτική. Οι
εκθέτες αυτοί µας περιγράφουν την εκθετική αποµάκρυνση χαοτικών τροχιών στον χώρο ϕάσεων.

Στο δεύτερο κεφάλαιο εισάγουµε την έννοια τών διακριτών πνοών (DB=discrete breather). Η µη
γραµµικότητα και η διακριτότητα των δυναµικών συστηµάτων, όπως ϑα δούµε, είναι στοιχεία απα-
ϱαίτητα για να παρατηρήσουµε εντοπισµό ενέργειας. Οι λύσεις που ϑα αναζητήσουµε στο γραφέ-
νιο είναι τύπου διακριτών πνοών και συγκεκριµένα ϑα είναι λύσεις χωρικά εντοπισµένες και χρο-
νικά περιοδικές. ΄Οµως εκτός του χωρικού εντοπισµού υπάρχει και εντοπισµός στον χώρο Fou-
rier των πλατών ταλάντωσης διαφορετικών συχνοτήτων. Το διασηµότερο µοντέλο εντοπισµού ενέρ-
γειας σε χώρο Fourier είναι το α−FPU τών E.Fermi, J.Pasta, S.Ulam (1955), οι οποίοι χρησιµο-
ποιώντας τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της εποχής τους στο Alamos National Laboratory εξέτα-
σαν την δυναµική συµπεριφορά µιας αλυσίδας 32 πανοµοιότυπων σωµατιδίων µε εξισώσεις κίνησης :
ü = (un+1 − 2un + un−1 + a((un+1 − un)2 − (un − un−1)2), όπου το un δηλώνει την αποµάκρυνση
του n σωµατιδίου απο την ϑέση ισορροπίας του και το a είναι µια παράµετρος.

Αυτό που παρατήρησαν είναι ότι για µικρές τιµές της ενέργειας το σύστηµα επέστρεφε στην αρχική
του κατάσταση σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα. Η ανακάλυψη αυτή ενθουσίασε την επιστηµονική
κοινότητα και πληθώρα επιστηµόνων άρχισε να µελετά τέτοιου είδους µη γραµµικά ϕαινόµενα. Στην
συνέχεια του δευτέρου κεφαλαίου αναπτύσουµε δύο µεθόδους κατασκευής λύσεων τύπου διακριτών
πνοών DB. Η πρώτη αναφέρεται στην ϐιβλιογραφία ως µέθοδος οµοκλινικών τροχιών. Σύµφωνα µε
αυτήν τη µέθοδο µια χρονικά περιοδική λύση, η οποία έχει περίοδο Tb, αναπτύσσεται σε σειρά Fourier
της µορφής

x̂n(t) =
∑
k

Ak,ne
ikωbt.

Επιπλέον αφού ϑέλουµε η λύση να είναι χωρικά εντοπισµένη αυτό επιβάλλει στους συντελεστές Fourier
την συνθήκη

Ak,|n|→∞ → 0.

Γραµµικοποιώντας τώρα στην κατάσταση ισορροπίας τις εξισώσεις κίνησης

ẋn = pn, ṗn = −V ′(xn)−W ′(xn − xn−1)−W ′(xn+1 − xn),

όπου V το on site δυναµικό,W το δυναµικό αλληλεπίδρασης και εκµεταλλευόµενοι την ορθογωνιότητα
των εκθετών Fourier καταλήγουµε στην σχέση

k2Ω2
b = V ′′(0)Ak,n +W ′′(0)(2Ak,n −Ak,n−1 −Ak,n+1),

όπου Ωb η συχνότητα της περιοδικής λύσης περιόδου Tb. Εάν η συχνότητα Ωb ικανοποιεί την σχέση µη
συντονισµού kΩb 6= ωq για κάθε ακέραιο k και κάθε q τότε εξασφαλίζεται και ο χωρικός εντοπισµός της
λύσης. Η συνθήκη αυτή για να ικανοποιείται για µια τουλάχιστον πραγµατική τιµή του Ωb και του k ϑα
πρέπει οι συχνότητες |ωq| να είναι άνω ϕραγµένες, πράγµα το οποίο εξασφαλίζεται απο την διακριτότητα



5

του συστήµατος. Κρατώντας τους συντελεστές Fourier µε το µεγαλύτερο πλάτος καταλήγουµε σε µια
δισδιάστατη απεικόνιση της µορφής

an+1 = g(a, an−1)

an = An(1),

οι οµοκλινικές τροχιές της οποίας αντιστοιχούν σε λύσεις τύπου διακριτών πνοών για το αρχικό µας
σύστηµα.

Η δεύτερη µέθοδος κατασκευής διακριτών πνοών ϐασίζεται στην µέθοδο συνέχισης περιοδικών τρο-
χιών. Το ϐασικό εργαλείο στην µέθοδο αυτή είναι το ϑεώρηµα πεπλεγµένων συναρτήσεων. Το σκεπτικό
της µεθόδου έχει ως εξής : εντοπίζουµε µια περιοδική λύση σε ένα σωµατίδιο του διακριτού συστήµατός
µας, στην περίπτωση όπου η παράµετρος σύζευξης των σωµατιδίων είναι µηδενική. Στην συνέχεια ϑέ-
λουµε να κάνουµε συνέχιση αυτής της περιοδικής τροχιάς, µε την ίδια περίοδο, στην περίπτωση όπου
η παράµετρος σύζευξης ϑα είναι πλέον µη µηδενική και τα σωµατίδια ϑα αλληλεπιδρούν ελέυθερα
µεταξύ τους. Για να το επιτύχουµε αυτό ανάγουµε το πρόβληµα εύρεσης της περιοδικής τροχιάς στην
επίλυση µιας εξίσωσης της µορφής G0(p, T, a) = 0, στην οποία εφαρµόζεται το ϑεώρηµα πεπλεγµένων
συναρτήσεων και διατυπώνουµε τα πρώτα ϑεωρήµατα αυτής της µεθόδου, τα οποία προσδιορίζουν αρ-
χικές συνθήκες έτσι ώστε η τροχιά να είναι περιοδική στην περίπτωση που η παράµετρος σύζευξης είναι
µη µηδενική. Ωστόσο λόγω εκφυλισµών που προκύπτουν, π.χ. λόγω της διπλής ιδιοτιµής +1 του µο-
νόδροµου πίνακα η οποία εµφανίζεται στα χαµιλτώνια συστήµατα, εισάγουµε την έννοια των κανονικών
περιοδικών τροχιών γενικέυοντας έτσι την ϑεωρία. Τέλος κάνοντας χρήση της γενικευµένης ϑεωρίας
της συνέχισης κανονικών περιοδικών τροχιών σε χαµιλτώνια συστήµατα περιγράφουµε µια αριθµητική
µέθοδο, εφαρµόζοντας το επαναληπτικό σχήµα των Newton-Raphson, µε την οποία κατασκευάζουµε
αρχικές συνθήκες λύσεων τύπου διακριτών πνοών. Απόδειξη ύπαρξης λύσεων τύπου διακριτών πνοών
σε χαµιλτώνια πλέγµατα έχει δωθεί απο τούς MacKay και Aubry (1994) κάνοντας χρήση της µεθόδου
συνέχισης περιοδικών τροχιών .

Στη συνέχεια εφαρµόζουµε τη µέθοδο αυτή για να µελετήσουµε χωρικά εντοπισµένες ταλαντώσεις
σε ένα µονοδιάστατο πλέγµα τύπου Klein-Gordon µε χαµιλτώνια συνάρτηση

H =
1

2

N∑
i=1

p2
i +

N∑
i=1

V (xn) + b

N−1∑
i=1

(xn − xn−1)2,

όπου η παράµετρος b χαρακτηρίζει τον ϐαθµό αλληλεπίδρασης των σωµατιδίων, το on site δυναµικό εί-
ναι το V (xn) = 1

2x
2
n+ k

4x
4
n και η παράµετρος k χαρακτηρίζει τον ϐαθµό της µη γραµµικότητας. Αρχικά

µελετάµε λύσεις τύπου διακριτών πνοών, όπου η αρχική ταχύτητα είναι µη µηδενική µόνο στο κεντρικό
σωµατίδιο του πλέγµατος και µελετάµε την ευστάθεια αυτών. Στην συνέχεια δίνουµε αρχική ταχύτητα
στα δύο πλέον κεντρικά σωµατίδια του πλέγµατος αυξάνοντας την διάσταση του κατα ένα σωµατίδιο.
Στην πρώτη περίπτωση δίνουµε ταχύτητες ίδιου µέτρου και ίδιας κατεύθυνσης, οπότε καταλήγουµε σε
ευσταθείς λύσεις τύπου διακριτών πνοών. Στην δεύτερη περίπτωση δίνουµε ταχύτητες ίδιου µέτρου
αλλά αντίθετης κατεύθυνσης, οπότε καταλήγουµε σε ασταθείς λύσεις τύπου διακριτών πνοών.

Στο τρίτο κεφάλαιο της διατριβής δίνουµε αριθµητικά αποτελέσµατα προερχόµενα από την αναζήτηση
λύσεων τύπου DB στο δισδιάστατο πλέγµα γραφενίου. Αρχικά περιγράφουµε τις εντυπωσιακές ιδιότη-
τες του υλικού αυτού, και στην συνέχεια παρουσιάζουµε το µαθηµατικό µοντέλο που χρησιµοποιήσαµε
στην µελέτη µας. Με την χρήση της ϑεωρίας συναρτησιακών πυκνότητας και τον αριθµητικό υπολογι-
σµό ενεργειακών τιµών οι Γ.Καλόσακας, Ν.Λαθιωτάκης, Κ.Γαλιώτης και Κ.Παπαγγελής προσδιόρισαν
τις τιµές των παραµέτρων για τις οποίες τα δυναµικά Vs(r) και Vb(φ) που αναφέραµε προηγουµέ-
νως περιγράφουν ϐέλτιστα την δυναµική του γραφενίου στο πλαίσιο των συγκεκριµένων δυναµικών.
Χρησιµοποιώντας τα δυναµικά αυτά εξάγουµε την έκφραση της χαµιλτώνιας συνάρτησης ενέργειας
του πλέγµατος στις καρτεσιανές συντεταγµένες, απο την οποία προκύπτουν οι εξισώσεις κίνησης του
χαµιλτώνιου συστήµατος του γραφενίου. Στη συνέχεια αναζητούµε χωρικά εντοπισµένες ταλαντώσεις
στο πλέγµα γραφενίου, αρχικά διαταράσσοντας ένα µόνο σωµατίδιο, αλλά ϑεωρώντας την ύπαρξη προ-
σµίξεων (impurities) στο πλέγµα. Στην περίπτωση αυτή εντοπίσαµε λύσεις τύπου DB, οι οποίες για
κατάλληλες τιµές της ενέργειας παραµένουν ευσταθείς. Συνεχίσαµε διαταράσσοντας δύο σωµατίδια
στο πλέγµα αναζητώντας τώρα χρονικά περιοδικές λύσεις, όπου η ενέργεια παραµένει εντοπισµένη
σε δύο σωµατίδια. Τέτοιες λύσεις τις ονοµάζουµε 2−DB. Σε αυτήν την περίπτωση εντοπίσαµε λύσεις
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τύπου 2−DB, οι οποίες παραµένουν ευσταθείς για κατάλληλες τιµές της ενέργειας και ϕαίνεται να µην
επηρεάζονται απο την απόσταση των αρχικά διαταραγµένων σωµατιδίων. Στην συνέχεια αναζητούµε
λύσεις τύπου DB εκµεταλλευόµενοι την συµµετρία, η οποία υπάρχει λόγω της εξαγωνικής διάταξης των
σωµατιδίων στο πλέγµα γραφενίου. Εντοπίσαµε αριθµητικά και σε αυτήν την περίπτωση λύσεις χωρικά
εντοπισµένες και χρονικα περιοδικές και προσπαθήσαµε να αξιοποιήσουµε τα ευρήµατά µας ώστε να
κατασκευάσουµε µια λύση χωρικά εντοπισµένη και χρονικά περιοδική στην οµογενή περίπτωση, δη-
λαδή στην περίπτωση που όλα τα σωµατίδια είναι ίδια και έχουµε απουσία προσµίξεων. Ωστόσο στην
περίπτωση αυτή δεν επιτύχαµε εως τώρα να εντοπίσουµε λυσεις τύπου breather και αφήνεται ανοιχτή
ως αντικείµενο µελλοντικής εργασίας.
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8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Κεφάλαιο 1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Με τον όρο δυναµικό σύστηµα εννοούµε κάθε ϕυσικό, ϐιολογικό, οικονοµικό κ.α. σύστηµα που εξε-
λίσσεται χρονικά στον χώρο των καταστάσεών του, ο οποίος γενικά είναι ένα ανοιχτό συνεκτικό χωρίο
του ευκλείδειου χώρου Rn. Η δυναµική εξέλιξη ενός τέτοιου συστήµατος στον χώρο των καταστάσεών
του διέπεται από ένα σύστηµα διαφορικών εξισώσεων, όπου ο χρόνος είναι συνεχής παράµετρος στο R
ή ένα σύστηµα εξισώσεων διαφορών όπου ο χρόνος είναι µια διακριτή παράµετρος που διατρέχει το Z.
Στην παρούσα εργασία, όπου αντικείµενο της µελέτης µας είναι η δυναµική ενός δισδιάστατου πλέγ-
µατοςm σωµατιδίων, κάθε κατάσταση του οποίου αναπαρίσταται σε ένα σηµείο του ευκλείδειου χώρου
Rn = R2m × R2m και η εξέλιξή του διέπεται από ένα σύστηµα διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης
ως προς τις ϑέσεις και τις ταχύτητες που προέρχεται απο το αντίστοιχο σύστηµα διαφορικών εξισώσεων
δεύτερης τάξης όπως υπέδειξε ο Νεύτωνας.
Γενικά, στην εργασία µας ϑα υπεισέλθουν συστήµατα διαφορικών εξισώσεων της µορφής:

ẋi(t) =
dxi(t)

dt
= fi(x1, ... , xn), i = 1, 2, ... , n , (1.1.1)

όπου οι fi(t) είναι συναρτήσεις κλάσης τουλάχιστον C1(Rn) ώστε να πληρούνται οι υποθέσεις του
ϑεωρήµατος ύπαρξης και µοναδικότητας των λύσεων των διαφορικών εξισώσεων. Τότε, για µια δεδοµένη
αρχική συνθήκη x(0) = x0 ∈ Rn, υπάρχει µια µοναδική λύση η εικόνα της οποίας ορίζει την τροχιά
της δυναµικής εξέλιξης στο χώρο καταστάσεων :

x : I −→ Rn,

x(t) = (x1(t), ... , xn(t)), x(0) = x0 (1.1.2)

Γεωµετρικά, η δυναµική εξέλιξη ορίζεται στο χώρο των καταστάσεων µε ένα διανυσµατικό πεδίο :

X : D −→ Rn,

X(x(t)) =
dx(t)

dt
= (X1(x), ... , Xn(x)), Xi(x) : D −→ R (1.1.3)

Πρόκειται για αυτόνοµο διανυσµατικό πεδίο, δηλαδή για αυτόνοµο σύστηµα διαφορικών εξισώσεων
όπου ο χρόνος t δεν είναι ϱητά εκπεφρασµένος. Τα σηµεία στο χώρο των καταστάσεων όπου µηδενίζεται
το διανυσµατικό πεδίο καλούνται καταστάσεις ισορροπίας του δυναµικού συστήµατος :

X(x0) = 0. (1.1.4)

Η αλγεβρική έκφραση της δυναµικής που δίνεται στο χώρο των καταστάσεων απο ένα διανυσµατικό
πεδίο ορίζεται µε µια µονοπαραµετρική οµάδα της οποίας στοιχεία είναι οι µετασχηµατισµοί :

gt : D −→ D, t ∈ R.
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Για δεδοµένο t ∈ R ο αντίστοιχος µετασχηµατισµός αποδίδει σε κάθε αρχική κατάσταση x0 ∈ D του
δυναµικού συστήµατος την κατάσταση gt(x0) ∈ D στην οποία ϑα ϐρεθεί την χρονική στιγµή t. Το
σύνολο αυτών των µετασχηµατισµών εφοδιασµένο µε την πράξη της σύνθεσης αποτελεί αντιµεταθετική
οµάδα, που καλείται µονοπαραµετρική οµάδα [Α8],[Α9], εφόσον :

gt+t
′

= gt ◦ gt
′
∀t, t′ ∈ R. (1.1.5)

Προφανώς, εφόσον το πρόβληµα του Cauchy διαθέτει λύση για δεδοµένη αρχική κατάσταση x0 ∈ D
τότε η αντίστοιχη µοναδική λύση πληροί σε κάθε δεδοµένη χρονική στιγµή t ∈ R τη σχέση

gt(x0) = φx0
(t), t ∈ R. (1.1.6)

΄Ετσι, ορίζεται η εξελικτική ϱοή του δυναµικού συστήµατος :

g : R×D −→ D, g(t, x0) = gt(x0). (1.1.7)

Τα σταθερά σηµεία των µετασχηµατισµών ϱοής αντιστοιχούν στις σταθερές λύσεις του συστήµατος των
διαφορικών εξισώσεων, άρα σε σηµεία µηδενισµού του αντίστοιχου διανυσµατικού πεδίου:

X(x0) = 0⇐⇒ g(t, x0) = x0, ∀t ∈ R. (1.1.8)

Κάθε δεδοµένη κατάσταση x0 ∈ D ορίζει την αντίστοιχη τροχιά στο χώρο καταστάσεων:

Ox0
= { g(t, x0) ∈ D | t ∈ R}, x0 ∈ D. (1.1.9)

Εισάγοντας την χρονική οµάδα που προσαρτάται σε κάθε δεδοµένη κατάσταση x0 ∈ D, µπορούµε να
χαρακτηρίσουµε τη ϕύση της µοναδικής τροχιάς που διέρχεται απο αυτή την κατάσταση και εξελίσσεται
στο χώρο των καταστάσεων. Συγκεκριµένα, αν x0 ∈ D τότε ορίζεται η χρονική οµάδα:

τx0
= { t ∈ R | g(t, x0) = x0}, x0 ∈ D. (1.1.10)

Πρόκειται για τοπολογικά κλειστή υποοµάδα, της προσθετικής οµάδας (R,+) και διακρίνουµε τις τρείς
περιπτώσεις που µπορούν να εµφανιστούν :

1. τx0
= R. Σε αυτή την περίπτωση η Ox0

είναι σηµειακή τροχιά, αφού ο ορισµός της δηλώνει ότι
για κάθε t ∈ R έχουµε ότι g(t, x0) = x0, x0 ∈ D. Συνεπώς, αυτό σηµαίνει ότι οι καταστάσεις
των οποίων η χρονική οµάδα είναι αυτής της µορφής είναι ακριβώς οι καταστάσεις ισορροπίας.

2. τx0
= T0Z, T0 > 0, όπου T0Z = { kT0 | k ∈ Z}. Σε αυτή την περίπτωση, η τροχιά Ox0

είναι
περιοδική, αφού ο ορισµός της δηλώνει ότι τα t ∈ R για τα οποία ισχύει g(t, x0) = x0, x0 ∈ D
είναι ακέραια πολλαπλάσια µιας περιόδου T0. Συνεπώς, αυτό σηµαίνει ότι απο τις καταστάσεις
των οποίων η χρονική οµάδα είναι αυτής της µορφής διέρχονται ακριβώς οι περιοδικές τροχιές.

3. τx0 = {0}. Σε αυτή την περίπτωση, η τροχιά Ox0 δεν ϑα επιστρέψει ποτέ στην αρχική κα-
τάσταση x0 ∈ D. Συνεπώς, στις καταστάσεις των οποίων η χρονική οµάδα είναι αυτής της
µορφής αντιστοιχούν µη-περιοδικές τροχιές και γενικότερα οι τροχιές που δεν αντιστοιχούν στις
δύο προηγούµενες περιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των τροχιών που εµφανίζουν χαοτική
συµπεριφορά.

Η απόδειξη που οδηγεί σε αυτή την κατηγοριοποίηση της ϕύσης των τροχιών λαµβάνοντας υπόψη τις
χρονικές οµάδες των καταστάσεων προκύπτει εύκολα απο το ϑεώρηµα ύπαρξης και µοναδικότητας
λύσεων των διαφορικών εξισώσεων [Α1].
΄Οταν λέµε ότι µια τροχιά παρουσιάζει χαοτική συµπεριφορά εννοούµε ότι κοντινές τροχιές σε αυτήν
αποµακρύνονται εκθετικά απο αυτήν και λεπτοµέρειες ως προς αυτήν ϑα δούµε παρακάτω στο πρώτο
κεφάλαιο [Α14].
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1.2 ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

1.2.1 Ορισµός Η τροχιά x(t) στο χώρο των καταστάσεων Rn καλείται ευσταθής, εάν ∀ε > 0, ∃δ > 0
τέτοιο ώστε για κάθε άλλη τροχιά y(t) που ικανοποιεί την συνθήκη ‖x(t0) − y(t0)‖ < δ να ισχύει ότι
‖x(t)− y(t)‖ < ε, ∀t > t0, t0 ∈ R.

Σε αντίθετη περίπτωση η τροχιά ϑα λέγεται ασταθής.

1.2.2 Ορισµός Μια τροχιά καλείται ασυµπτωτικώς ευσταθής εάν είναι ευσταθής και επιπλέον ισχύει ότι

lim
t→∞
‖x(t)− y(t)‖ = 0.

∆ηλαδή όλες οι ¨κοντινές¨ τροχιές στην x(t) συγκλίνουν σε αυτήν.

Ζητούµενο είναι να αποφανθούµε για την ϕύση των καταστάσεων ισορροπίας ενός µη γραµµικού
δυναµικού συστήµατος και να εξετάσουµε κάτω υπο ποιές προυποθέσεις η ανάγνωση αυτής της ϕύσης
µπορεί να γίνει στη γραµµικοποίησή του στην περιοχή των καταστάσεων ισορροπίας. Το ϑεµελιώδες
µαθηµατικό ϑεώρηµα που απαντά σε αυτό το Ϲητούµενο έχει δωθεί απο τον D.M. Grobman [Α5] (1959)
και P. Hartman [Α6,Α7] (1960).

1.2.3 Θεώρηµα [Grobman-Hartman] [Α5],[Α6],[Α7]

Αν X : D −→ Rn είναι ένα λείο διανυσµατικό πεδίο το οποίο εµφανίζει υπερβολικό σηµείο ισορροπίας
x̄, δηλαδή οι ιδιοτιµές του γραµµικοποιηµένου συστήµατος έχουν µη µηδενικό πραγµατικό µέρος. Τότε
υπάρχει µια ανοιχτή περιοχή N του x̄ και ένας οµοιοµορφισµός h : N −→ R τέτοιος ώστε h(x̄) =
0 και στην ανοιχτή περιοχή N οι ϱοές του ẋ = X(x) είναι τοπολογικά ισοδύναµες µε τις ϱοές του
γραµµικοποιηµένου συστήµατος.

Θα υπενθυµίσουµε συνοπτικά µερικά στοιχεία απο την ϑεωρία των γραµµικών δυναµικών συστηµάτων:

ẋ = Ax, όπου x ∈ Rn, A ∈Mn×n(R).

Προφανώς, το µοναδικό σηµείο ισορροπίας ενός γραµµικού δυναµικού συστήµατος είναι το 0 ∈ Rn.
Η λύση αυτού του συστήµατος δίνεται απο την σχέση:

x(t) = C0e
At

όπου C0 ∈ Rn και eAt είναι το εκθετικό του πίνακα At, το οποίο ορίζεται ως εξής eAt =
∑∞
n=0

(At)n

n! .

1.2.4 Πόρισµα Γραµµική ευστάθεια : ΄Εστω ένα γραµµικό δυναµικό σύστηµα καιA ο n×n πίνακας του
οποίου όλες οι ιδιοτιµές έχουν αρνητικό πραγµατικό µέρος. Τότε υπάρχουν ϑετικές σταθερές t0, K, m
τέτοιες ώστε :

‖eAt‖ 6 Ke−mt, ∀t > t0,

µε L = nK έχουµε

|eAtx| 6 Le−mt|x|, ∀x ∈ Rn, ∀t > 0

΄Οπου ‖A‖ = max{aij , i, j ∈ {1, ... , n}}.

∆ηλαδή το 0 ∈ Rn είναι ασυµπτωτικά ευσταθές.

1.2.5 Πόρισµα Γραµµική αστάθεια : ΄Εστω A n× n πίνακας του οποίου όλες οι ιδιοτιµές έχουν ϑετικό
πραγµατικό µέρος. Τότε υπάρχουν σταθερές t0, K, m τέτοιες ώστε :

Kemt|x| 6 |eAtx|, ∀x ∈ Rn, ∀t > t0

΄Αρα
lim
t→∞

|eAtx| =∞, ∀x 6= 0

∆ηλαδή το 0 ∈ Rn είναι ασταθές σηµείο ισορροπίας του γραµµικού συστήµατος ẋ = Ax.

1.2.6 Πρόταση [Α2] ΄Εστω ότι ο A έχει τουλάχιστον µια ιδιοτιµή µε πραγµατικό µέρος ϑετικό. Τότε το
0 ∈ Rn είναι ασταθές σηµείο ισορροπίας του γραµµικού συστήµατος ẋ = Ax.
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1.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εάν έχουµε ένα αυτόνοµο δυναµικό σύστηµα ẋ = X(x), όπου το διανυσµατικό πεδίοX είναι ορισµένο
σε ένα ανοιχτό συνεκτικό σύνολο D ⊆ Rn, µπορούµε να ϐρούµε το πολύ n− 1 το πλήθος συναρτήσεις
F i : U ⊆ D −→ R i = 1, 2, ... , n − 1 ορισµένες σε ένα ανοιχτό, πυκνό σύνολο U ⊆ D µε το
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είναι σταθερές κατα µήκος των τροχιών. ΄Αν έχουµε ακριβώς n− 1 τέτοιες
συναρτήσεις κάτω απο ορισµένες συνθήκες τα ισουψή σύνολα τους F i(x) = ki, i = 1, ... , n − 1 για
κάποιες τιµές των ki τέµνονται ώστε να µας δώσουν µια καµπύλη του Rn. Αυτή η καµπύλη κατα µια
έννοια ταυτίζεται µε µια τροχιά του διανυσµατικού πεδίου X.
Αυτές οι συναρτήσεις καλούνται πρώτα ολοκληρώµατα ή σταθερές της κίνησης και το σύστηµα στην
περίπτωση που διαθέτει n − 1 τέτοια ανεξάρτητα µεταξύ τους πρώτα ολοκληρώµατα λέγεται πλήρως
ολοκληρώσιµο.

Ας δούµε αυτές τις έννοιες πιο αναλυτικά.

1.3.7 Ορισµός Πρώτο ολοκλήρωµα ή σταθερά της κίνησης
΄ΕστωD ανοιχτό υποσύνολο του Rn καιX : D −→ R ένα διανυσµατικό πεδίο. ΄Ενα πρώτο ολοκλήρωµα
(ή σταθερά της κίνησης) ενός αυτόνοµου δυναµικού συστήµατος ẋ = X(x) είναι µια διαφορίσιµη συνάρτη-
ση F : U −→ R, όπου U ένα ανοιχτό , πυκνό υποσύνολο τουD, τέτοια ώστε ∇F (x)·X(x) = 0, ∀x ∈ U .

∆ηλαδή η κλίση ∇F είναι κάθετη στο διανυσµατικό πεδίο X σε κάθε σηµείο του U .

Εναλλακτικά µπορούµε να εκφράσουµε αυτή την συνθήκη ορθογωνιότητας µε την παρακάτω πρό-
ταση που είναι πιο συναφής ως προς τον όρο σταθερά της κίνησης .

1.3.8 Πρόταση [Α2] ΄Εστω F : U −→ R διαφορίσιµη συνάρτηση ορισµένη σε ένα ανοιχτό και πυκνό
υποσύνολο U του D. Τότε η F είναι πρώτο ολοκλήρωµα αν και µόνο αν για λύση a : I −→ R του X
που ϐρίσκεται στο U και για κάθε t ∈ I υπάρχει σταθερά k τέτοια ώστε F (a(t)) = k, ∀t ∈ I.

Προφανώς η χρονική παράγωγος της F κατα µήκος των τροχιών είναι µηδενική και εκφράζεται απο
την παράγωγο κατά κατεύθυνση ∇F (x)·X(x) = 0. Αυτό σηµαίνει ότι ένα πρώτο ολοκλήρωµα διατηρεί
σταθερή την τιµή του κατα µήκος κάθε τροχιάς. ΄Ενας γεωµετρικός τρόπος να εκφράσουµε το πρώτο
ολοκλήρωµα είναι ο εξής :
Κάθε τροχιά ϐρίσκεται πάνω σε ένα απο τα ισουψή σύνολα του F . ∆ηλαδή,

a(t) ∈ SkF , ∀t ∈ I, SkF = {x ∈ U | F (x) = k} = F−1({k}) (1.3.1)

Για ένα 2-διάστατο πρόβληµα αυτό µας λέει ότι κάθε τροχιά πρέπει να ϐρίσκεται πάνω σε ένα απο τα
ισουψή σύνολα της F εποµένως ϑα έχουµε µια πλήρη εικόνα του χώρου ϕάσεων.

Γενικά το ϑεώρηµα υποπολλαπλοτήτων µας λέει ότι το ισουψές SkF είναι µια n − 1 υποπολλαπλό-
τητα του Rn, εφόσον το k είναι µια κανονική τιµή της F . Η κλίση ∇F είναι κάθετη στο SkF σε κάθε
σηµείο του και εάν το F είναι πρώτο ολοκλήρωµα του X , τότε το X είναι εφαπτοµενικό στο SkF .
Ως προς τις ϱοές αυτό σηµαίνει ότι για κάθε c ∈ U

F (φt(c)) = F (c) (1.3.2)

∆ηλαδή κάθε ισουψές της F είναι αναλλοίωτο σύνολο ως προς τις ϱοές.

1.3.9 Παράδειγµα Ας πάρουµε το δυναµικό σύστηµα στο επίπεδο, που παράγεται απο το διανυσµατικό
πεδίο :

X : R2 −→ R2

µε τύπο
X(x, y) = ((1− 2y(x2 + y))e−x

2−y2 , 2x(1− x2 − y)e−x
2−y2), (1.3.3)

Αυτό έχει 4 σηµεία ισορροπίας , αυτά είναι τα (0,± 1√
2

), (± 1√
2
,

1

2
).

Η συνάρτηση F (x, y) = (x2 + y)e−x
2−y2 είναι πρώτο ολοκλήρωµα για το δυναµικό µας σύστηµα.
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Σχήµα 1.1: Στην πρώτη εικόνα ϐλέπουµε την ισουψή καµπύλη της F στον R2 όπου ταυτίζεται µε την
τροχιά. Ενώ στην δεύτερη ϐλέπουµε την ισουψή επιφάνεια της F στον R3 πάνω στην οποία ϐρίσκεται
η τροχιά. Και στις δύο περιπτώσεις το διανυσµατικό πεδίο X είναι εφαπτοµενικό στις τροχιές, ενώ η
κλίση ∇F είναι παντού κάθετη.(ϐλέπε Α2)

΄Οντως ∇F · X(x, y) = 0, ∀(x, y) ∈ R2 δηλαδή η κλίση του διανυσµατικού πεδίου είναι κάθετη στην
οικογένεια καµπυλών που ορίζει η F για κάθε σταθερή της τιµή σε κάθε σηµείο του R2 . Εφόσον
έχουµε ένα δυναµικό σύστηµα στον R2 και έχουµε ϐρεί ένα πρώτο ολοκλήρωµα το σύστηµα είναι πλήρως
ολοκληρώσιµο και δεν υπάρχει άλλο πρώτο ολοκλήρωµα.
΄Οπως ϐλέπουµε στο Σχήµα 1.2 τα τρία απο τα σηµεία ισορροπίας ειναι ευσταθή καθώς ¨κοντινές¨ τροχιές
σε αυτά παραµένουν κοντά ενώ το τέταρτο είναι ασταθές.

Σχήµα 1.2: Στην πρώτη εικόνα ϐλέπουµε τις ϱοές του διανυσµατικού πεδίου σε µια µικρή περιοχή
των 4 σηµείων ισορροπίας που δηλώνονται µε την κόκκινη ϐούλα. Στην δεύτερη εικόνα ϐλέπουµε τα
ισουψοί σύνολα του πρώτου ολοκληρώµατος.
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1.3.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ R3

Για ένα δυναµικό σύστηµα στον R3 κάθε πρώτο ολοκλήρωµα µας δίνει µια οικογένεια επιφανειών SkiFi .
Για να είναι το σύστηµα πλήρως ολοκληρώσιµο χρειαζόµαστε δύο τέτοια πρώτα ολοκληρώµατα για τα
οποία κάθε ολοκληρωτική καµπύλη πρέπει να ανήκει στις ισουψείς επιφάνειες Sk1F1

, Sk2F2
. Εποµένως η

ολοκληρωτική καµπύλη ϐρίσκεται όλη στην τοµή:

Sk1F1
∩ Sk2F2

, για δοσµένες τιµές των k1, k2.

Αρκεί δηλαδή να ϐρούµε λύση του συστήµατος :

F 1(x, y, z) = k1

F 2(x, y, z) = k2

Αυτή ϑα µας δώσει µια καµπύλη του R3 πάνω στην οποία πρέπει να ϐρίσκεται η τροχιά.
Εποµένως για ένα σύστηµα στον R3 κάτω απο ορισµένες συνθήκες δύο ολοκληρώµατα της κίνησης µας
δίνουν την πλήρη εικόνα του χώρου ϕάσεων.

Τώρα για τις συνθήκες αυτές έχουµε.

1.3.1 Ορισµός ΄Ενα διανυσµατικό πεδίο X : D −→ Rn, D ⊆ Rn καλείται πλήρως ολοκληρώσιµο
εάν έχει n − 1 πρώτα ολοκληρώµατα τα οποία είναι µεταξύ τους συναρτησιακά ανεξάρτητα, δηλαδή οι
κλίσεις τους είναι γραµµικά ανεξάρτητες σε κάθε σηµείο του D .

1.3.2 Παράδειγµα Ας ϑεωρήσουµε τώρα το δυναµικό σύστηµα στον R3 που παράγεται από το διανυ-
σµατικό πεδίο

X : R3 −→ R3

µε τύπο
X(x, y, z) = (2yz,−xz, xy).

Αυτό το διανυσµατικό πεδίο έχει τρεις αναλλοίωτες ευθείες, τους άξονες των x, y, z, καθώς για οποιαδή-
ποτε αρχική συνθήκη η οποία ϐρίσκεται πάνω σε κάποιον από αυτούς τους άξονες η αντίστοιχη τροχιά
ϑα παραµείνει σε αυτόν για κάθε χρονική στιγµή t. Λόγω απουσίας γραµµικών όρων στο σύστηµα ό-
λες οι ιδιοτιµές του Ιακωβιανού πίνακα είναι µηδενικές εποµένως δεν είναι εφαρµόσιµο το ϑεώρηµα
Hartman-Grobman.
Ωστόσο ξέρουµε δύο ολοκληρώµατα της κίνησης για αυτό. Αυτά είναι, τα υπερβολοειδή

F1(x, y, z) =
1

2
(x2 + y2 − z2)

και οι κύλινδροι

F2(x, y, z) =
1

2
(y2 + z2)

Το διανυσµατικό πεδίο X(x, y, z) είναι κάθετο σε αυτές τις δύο οικογένειες επιφανειών σε κάθε σηµείο
του R3, δηλαδή έχουµε

∇F1 ·X(x, y, z) = 0 και ∇F2 ·X(x, y, z) = 0, ∀(x, y, z) ∈ R3.

Επιπλέον, αυτά τα δύο ολοκληρώµατα είναι µεταξύ τους συναρτησιακώς ανεξάρτητα σε κάθε σηµείο του
R3 εκτός του 0 ∈ R3. Πράγµατι, έχουµε ότι λ1∇F1 + λ2∇F2 = 0⇔ λ1 = λ2 = 0, ∀(x, y, z) ∈ R3\{0}.
∆ηλαδή οι κλίσεις τους είναι γραµµικά ανεξάρτητες. Εποµένως, κάθε τροχιά πρέπει να ϐρίσκεται στην
τοµή των ισουψών των δυο οικογενειών επιφανειών όπως ϕαίνεται στο Σχήµα 1.3.
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Σχήµα 1.3: Βλέπουµε τις τοµές του ισουψούς σταθερού υπερβολοειδούς x2 + y2 − z2 = 1 µε διάφορα
ισουψοί του κυλίνδρου. Οι τροχιές πρέπει να ανήκουν σε τοµές όπως οι τοµές των επιφανειών που
ϕαίνονται στο σχήµα.

1.4 ΧΑΜΙΛΤΩΝΙΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Υπάρχει µια προνοµιούχος κλάση δυναµικών συστηµάτων τα λεγόµενα Χαµιλτώνια δυναµικά συστή-
µατα. Αυτά συναντώνται πολύ συχνά στην ϕύση κατά προσέγγιση διότι εκφράζουν ένα νόµο διατήρησης
ο οποίος στην κλασική µηχανική αντιστοιχεί µε το νόµο διατήρησης της ενέργειας.
Για ιστορικούς λόγους, ένα σηµείο x στο πεδίο ορισµού του Χαµιλτώνιου διανυσµατικού πεδίου n
ϐαθµών ελευθερίας συµβολίζεται µε x = (q, p) = (q1, ..., qn, p1, ..., pn), όπου το D ⊆ Rn × Rn. Τα qi
συµβολίζουν τις ϑέσεις, ενώ τα pi τις ορµές και προφανώς ο χώρος ϕάσεων σε αυτή την περίπτωση είναι
πάντα άρτιας διάστασης.

Η Χαµιλτώνια συνάρτηση είναι µια διαφορίσιµη συνάρτηση H : D −→ R. Το διανυσµατικό πεδίο
που της αντιστοιχεί είναι το :

XH(q, p) = (
∂H

∂p1
(q, p), ... ,

∂H

∂pn
(q, p),−∂H

∂q1
(q, p), ... ,−∂H

∂qn
(q, p)). (1.4.1)

Εποµένως, προκύπτει το παρακάτω δυναµικό σύστηµα το οποίο καλείται Χαµιλτώνιο δυναµικό σύστηµα.

q̇i =
∂H

∂pi
(1.4.2)

ṗi = −∂H
∂qi

. (1.4.3)

Η χαµιλτώνια συνάρτηση στα αυτόνοµα χαµιλτώνια δυναµικά συστήµατα αποτελεί πρώτο ολοκλήρωµα.
Πράγµατι,

∇H(q, p) ·XH(q, p) =

= (
∂H

∂q1
, ... ,

∂H

∂qn
,
∂H

∂p1
, ... ,

∂H

∂pn
) · (∂H

∂p1
, ... ,

∂H

∂pn
,−∂H

∂q1
, ... ,−∂H

∂qn
)(q, p) =

= 0

΄Αρα κάθε ολοκληρωτική καµπύλη ϑα ϐρίσκεται πάνω στην ισοενεργειακή επιφάνεια

SE0

H = {(q, p) ∈ Rn × Rn/H(q, p) = E0} (1.4.4)
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1.4.1 Η ΣΥΜΠΛΕΚΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΧΑΜΙΛΤΩΝΙΩΝ ∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ARNOLD

Το χαµιλτώνιο διανυσµατικό πεδίο µπορεί να γραφεί στην παρακάτω µορφή, η οποία εκφράζει την
λεγόµενη συµπλεκτική δοµή του χαµιλτώνιου χώρου ϕάσεων µέσω του συµπλεκτικού πίνακα J .

XH = J∇H (1.4.5)

όπου J είναι ο ϑεµελιώδης 2n× 2n συµπλεκτικός πίνακας. J =

[
On In
−In On

]
Ο πίνακας αυτός έχει τις εξής ιδιότητες :

1. J−1 = −J

2. JT = −J Αντισυµµετρικότητα

3. JT = J−1 Ορθογωνιότητα

Θα λέµε ότι ένας πίνακας A έχει την συµπλεκτική ιδιότητα εάν ικανοποιεί την σχέση:

AJAT = J (1.4.6)

Ο πίνακας J σχετίζεται µε την 2-µορφή Ω : R2n × R2n −→ R, την λεγόµενη κανονική συµπλεκτική
µορφή στον Rn

Ω(v, w) = vJw, v, w ∈ R2n. (1.4.7)

Αυτή µετατρέπει τον R2n στον συµπλεκτικό διανυσµατικό χώρο.

Για να µιλήσουµε για την ολοκληρωσιµότητα των Χαµιλτώνιων δυναµικών συστηµάτων ϑα εισαγά-
γουµε την έννοια της αγκύλης Poisson. Για δυο συναρτήσεις F,G : U ⊆ D −→ R η αγκύλη Poisson
είναι η συνάρτηση {F,G} ορισµένη απο την σχέση:

{F,G} =

n∑
j=1

(
∂F

∂qj

∂G

∂pj
− ∂F

∂pj

∂G

∂qj
). (1.4.8)

΄Ενα άµεσο αποτέλεσµα της αγκύλης Poisson είναι ότι για µια τροχιά (q(t), p(t)) του αντίστοιχου
Χαµιλτώνιου συστήµατος και για κάθε διαφορίσιµη συνάρτηση F : D −→ R ισχύει

dF (q(t), p(t)

dt
= {F,G}(q(t), p(t)) (1.4.9)

Εποµένως η F είναι πρώτο ολοκλήρωµα ενός χαµιλτώνιου συστήµατος αν και µόνο αν

{F,H} = 0 (1.4.10)

ταυτοτικά στο D.
Γενικά αν για δύο πρώτα ολοκληρώµατα F,G : D −→ R ισχύει

{F,G} = 0 (1.4.11)

τότε ϑα λέµε ότι τα F,G είναι σε ενέλιξη.
Η αγκύλη Poisson για E,F,G διαφορίσιµες συναρτήσεις και σταθερά λ ικανοποιεί τις εξής αλγεβρικές
σχέσεις :

1. Αντισυµµετρικότητα

{F,G} = −{G,F}

2. ∆ιγραµµικότητα

{E + F,G} = {E,G}+ {F,G} {E,F +G} = {E,F}+ {E,G}
{λF,G} = λ{F,G} {F, λG} = λ{F,G}
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3. Ταυτότητα Jacobi

{E, {F,G}}+ {F, {G,E}}+ {G, {E,F}} = 0.

Ο διανυσµατικός χώρος των απείρως παραγωγίσιµων συναρτήσεων C∞(D) εφοδιασµένος µε την αγ-
κύλη Poisson, η οποία πληροί τις παραπάνω τρεις ιδιότητες κλείνει όπως λέµε µια άλγεβρα Lie. Κάθε
διανυσµατικός χώρος εφοδιασµένος µε µια διµελή πράξη, η οποία ικανοποιεί τις παραπάνω τρεις ιδιό-
τητες, καλείται άλγεβρα Lie. Οι άλγεβρες Lie αποτελούν ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο της µαθηµατικής
ϕυσικής.Για περισσότερες πληροφορίες παραπέµπουµε τον αναγνώστη στα [Α11],[Α13].

Γενικά σε προβλήµατα διαφορικών εξισώσεων, πολυ συχνά εκτελούµε µια αλλαγή µεταβλητών έτσι
ώστε να καταλήξουµε στην απλούστερη µορφή των εξισώσεών µας ως προς την επίλυση τους. Μια
κατηγορία µετασχηµατισµών, πολύ χρήσιµη για τα Χαµιλτώνια δυναµικά συστήµατα, είναι αυτή των
κανονικών µετασχηµατισµών.

1.4.1 Ορισµός ΄Ενας κανονικός µετασχηµατισµός απο τις µεταβλητές (q, p) στις µεταβλητές (q′, p′)
ορίζεται ως µια αµφιδιαφορίσιµη συνάρτηση f : D −→ D , που πληροί την σχέση

Df(q, p)JDf(q, p)T = J, ∀(q, p) ∈ D (1.4.12)

∆ηλαδή πρέπει ο Ιακωβιανός πίνακας της f να έχει την συµπλεκτική ιδιότητα.
Το πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό που έχουν αυτοί οι µετασχηµατισµοί είναι ότι διατηρούν την συµ-
πλεκτική δοµή. ∆ηλαδή εάν εφαρµόσουµε έναν κανονικό µετασχηµατισµό σε ένα Χαµιλτώνιο σύστηµα,
το νέο σύστηµα που ϑα προκύψει ϑα είναι και αυτό σε Χαµιλτώνια µορφή.

1.4.2 Παράδειγµα Ας ϑεωρήσουµε δύο συζευγµένα σωµατίδια, µάζας m = 1, των οποίων οι εξίσωσεις
κίνησης δίνονται απο τον δεύτερο νόµο του Νεύτωνα [Α2]:

q̈1 = −2q1 + q2 (1.4.13)

q̈2 = q1 − 2q2 (1.4.14)

Οι οποίες γράφονται σαν σύστηµα 4 συζευγµένων διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης σε Χαµιλτώνια
µορφή ως εξής :

q̇1 = p1 =
∂H

∂p1
(1.4.15)

ṗ1 = −2q1 + q2 = −∂H
∂q1

(1.4.16)

q̇2 = p2 =
∂H

∂p2
(1.4.17)

ṗ1 = q1 − 2q2 = −∂H
∂q2

(1.4.18)

Η Χαµιλτώνια συνάρτηση του συστήµατος είναι :

H(q, p) =
p2

1 + p2
2

2
+ q2

1 + q2
2 − q1q2 (1.4.19)

ή χρησιµοποιώντας τον πίνακα C=

[
−2 1
1 −2

]
γράφεται στην µορφή

H(q, p) =
1

2
(~p · ~p)− 1

2
~q · C~q (1.4.20)

Ο πίνακας C ως πραγµατικός συµµετρικός πίνακας διαγωνιοποιείται και µάλιστα µπορούµε να ϐρούµε
µία ορθοκανονική ϐάση ιδιοδιανυσµάτων. Εποµένως χρησιµοποιώντας τον ορθογώνιο πίνακα αλλαγής

ϐάσης P =
1√
2

[
1 1
1 −1

]
έχουµε τον κανονικό µετασχηµατισµό f : R4 −→ R4 µε τύπο

f(~q, ~p) = (P~q, P~p) =

[
P 0
0 P

] [
~q
~p

]
, (1.4.21)
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όπου ο

[
P 0
0 P

]
είναι συµπλεκτικός πίνακας . Εποµένως έχουµε την νέα χαµιλτώνια συνάρτηση :

H̃(~q, ~p) =
1

2
(p2

1 + p2
2) +

1

2
q2
1 +

3

2
q2
2 . (1.4.22)

Τώρα µπορούµε να διατυπώσουµε µια σηµαντική ιδιότητα των χαµιλτώνιων δυναµικών συστηµάτων,
αυτήν της ασυµπιεστότητας της χαµιλτώνιας ϱοής, η οποία εκφράζεται µέσω της σχέσης

∇ ·XH = 0. (1.4.23)

Αυτό σηµαίνει ότι στον χώρο ϕάσεων, ο οποίος στην περίπτωση των χαµιλτώνιων συστηµάτων καλείται
χώρος ϑέσεων - ορµών, διατηρείται ο ΅ογκος¨ ενός συνόλου αρχικών συνθηκών κατά την εξέλιξη µέσω
της Χαµιλτώνιας ϱοής.
Πρόκειται για το ϑεώρηµα Liouville [Α10] για χαµιλτώνια συστήµατα. Για να δούµε την έκφραση
του ας ϑεωρήσουµε µια κλειστή περιοχή A ,του 2n-διάστατου χώρου ϑέσεων-ορµών ενός χαµιλτώνιου
συστήµατος n ϐαθµών ελευθερίας, σε µια χρονική στιγµή t0. Θα καλούµε αυτή την κλειστή περιοχή
A την χρονική στιγµή t0 συλλογή (ensemble).
Κατα την εξέλιξη της κλειστής περιοχής A µέσω της χαµιλτώνιας ϱοής, εφόσον οι τροχιές δεν τέµνονται
λόγω ύπαρξης και µοναδικότητας των λύσεων των Σ.∆.Ε., ένα σηµείο που ανήκει σε µια συλλογή
(δηλαδή στην κλειστή περιοχή A σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή t0) δεν µπορεί να διασχίσει το σύνορο
της κλειστής περιοχής Ã = XH(A) και να ϐρεθεί έξω απο την συλλογή. Αντίστοιχα ένα σηµείο που
αρχικά δεν άνηκε στην συλλογή δεν είναι δυνατόν σε καποια χρονική στιγµή να διασχίσει το σύνορο
της κλειστής περιοχής και να ϐρεθεί εντός της συλλογής.
Τώρα ας ϑεωρήσουµε τον όγκο της κλειστής περιοχής A την χρονική στιγµή t0.

Θ =

∫
A

dq1...dqndp1...dpn (1.4.24)

Κατα την εξέλιξη της περιοχής A µέσω της χαµιλτώνιας ϱοής ο όγκος της περιοχής Ã την χρονική
στιγµή t1 ϑα είναι

Θ̃ =

∫
Ã

dq̃1...dq̃ndp̃1...dp̃n, (1.4.25)

όπου τα q̃i, p̃i αποτελούν λύσεις των εξισώσεων Hamilton της µορφής

(q̃i, p̃i) = (q̃i, p̃i)(qi, pi, t, t0) (1.4.26)

την χρονική στιγµή t = t1.
΄Η αλλιώς η σχέση 1.4.25 γράφεται

Θ̃ =

∫
A

det|J |dq1...dqndp1...dpn, (1.4.27)

όπου det|J | είναι η ορίζουσα Jacobi του µετασχηµατισµού 1.4.26.
Καθώς όµως ο µετασχηµατισµός χαµιλτώνιας ϱοής 1.4.8. είναι κανονικός, ο πίνακας J ϑα είναι συµ-
πλεκτικός πίνακας και ϑα ισχύει det|J | = 1.
Εποµένως έχουµε Θ = Θ̃, δηλαδή ο όγκος που κατέχει µια κλειστή περιοχή A διατηρείται κάτω απο
την χαµιλτώνια ϱοή.

Τώρα ας ϑεωρήσουµε µια συνάρτηση ρ = ρ(~q, ~p, t) > 0 µε την κανονικοποίηση∫
M

ρ dq̃1...dq̃ndp̃1...dp̃n = 1, (1.4.28)

όπου M είναι όλος ο χώρος ϑέσεων-ορµών.

Η συνάρτηση ρ είναι µια συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας στο χώρο ϑέσεων-ορµών M και µε το
ολοκλήρωµα ∫

A

ρ dq̃1...dq̃ndp̃1...dp̃n (1.4.29)
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δηλώνεται η πιθανότητα το σύστηµα να ϐρίσκεται στην περιοχή A του χώρου ϑέσεων-ορµών.

Αν τώρα ϑεωρήσουµε την εξέλιξη της συλλογής A(t), εφόσον αυτή ϑα αποτελείται πάντα απο τα ί-
δια σηµεία ισχύει

d

dt

∫
A(t)

ρ dq̃1...dq̃ndp̃1...dp̃n = 0, (1.4.30)

δηλαδή η συνάρτηση ρ ϑα ικανοποιεί την εξίσωση συνέχειας

dρ

dt
+ ρ∇ ·XH = 0, (1.4.31)

όπου ∇ ·XH = 0.

∆ηλαδή η εξίσωση συνέχειας έχει την µορφή

dρ

dt
= 0⇒ ∂ρ

∂t
+ {ρ,H} = 0, (1.4.32)

όπου {·, ·} είναι η αγκύλη Poisson.
Η σχέση (1.4.32) δηλώνει την ασυµπιεστότητα της χαµιλτώνιας ϱοής, ενώ η εξίσωση 1.4.32 που εκφράζει
την εξέλιξη της συνάρτησης πυκνότητας καλείται εξίσωση Liouville.
Προφανώς στην περίπτωση που ϑα είχαµε έναν όρο τριβών στο σύστηµα µας το ϑεώρηµα Liouville δεν
ϑα ήταν εφαρµόσιµο και ϑα είχαµε συρρίκνωση των όγκων στον χώρο ϑέσεων - ορµών.
Ας πάρουµε το παράδειγµα του απλού εκκρεµούς στην µία διάσταση.

1.4.3 Παράδειγµα Στην περίπτωση που έχουµε απουσία όρων τριβών πρόκειται για χαµιλτώνιο δυναµι-
κό σύστηµα στο οποίο η χαµιλτώνια συνάρτηση H εκφράζει την διατήρηση της ενέργειας.

H(q, p) =
p2

2
+ ω2((1− cos(q)) (1.4.33)

όπου η µάζα m είναι 1 και ω είναι η συχνότητα της ταλάντωσης.

Ο όρος
p2

2
αντιστοιχεί στην κινητική ενέργεια, ενώ ο όρος ω2((1− cos(q)) στην δυναµική. Το χαµιλτώνιο

διανυσµατικό πεδίο του απλού εκκρεµούς χωρίς τριβές είναι το

XH(q, p) = (p,−ω2sin(q)) (1.4.34)

Σε αυτήν την περίπτωση η Χαµιλτώνια ϱοή είναι ασυµπίεστη. ∆ηλαδή

∇ ·XH = 0 (1.4.35)

και διατηρούνται οι όγκοι στον χώρο ϑέσεων - ορµών.

Ωστόσο στην περίπτωση που εισάγουµε τον όρο τριβών −ρdq
dt

το διανυσµατικό πεδίο γίνεται

XH(q, p) = (p,−ω2sin(q)− p) (1.4.36)

και έχουµε συρρίκνωση όγκων στον χώρο ϑέσεων-ορµών.

Η κίνηση στον χώρο ϑέσεων-ορµών ενός ολοκληρώσιµου χαµιλτώνιου συστήµατος είναι πολύ ιδιαίτερη.
Η ιδιαιτερότητα αυτή εκφράζεται µέσω ενός απο τα σπουδαιότερα ϑεωρήµατα των χαµιλτώνιων δυναµι-
κών συστηµάτων, του ϑεωρήµατος Liouville-Arnold. Το ϑεώρηµα αυτό µας προσδιορίζει ποιός είναι ο
γεωµετρικός τόπος πάνω στον οποίο κινούνται οι τροχιές ενός ολοκληρώσιµου χαµιλτώνιου συστήµατος.
Πρωτού επεκταθούµε στο ϑεώρηµα αυτό όµως ας διατυπώσουµε το παρακάτω ϑεώρηµα.
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Σχήµα 1.4: Στην πρώτη εικόνα ϐλέπουµε τον χώρο ϑέσεων-ορµών του απλού εκκρεµούς χωρίς τριβές
, όπου έχουµε διατήρηση των ΅ογκων¨, ενώ στην δεύτερη έχουµε την περίπτωση του απλού εκκρεµούς
µε όρο τριβών , όπου έχουµε συρρίκνωση των ΅ογκων¨ στον χώρο ϑέσεων-ορµών.(m=1,ω = 1,ρ = 1)

1.4.4 Θεώρηµα [Α2] ΄Εστω F1, ... , Fk πρώτα ολοκληρώµατα του δυναµικού συστήµατος που παράγεται
απο το χαµιλτώνιο διανυσµατικό πεδίο (q̇, ṗ) = XH(q, p) και έστω ότι στο ανοιχτό σύνολο U ⊆ D έχουµε
ότι :

1. Τα Fi είναι συναρτησιακά ανεξάρτητα

2. Τα Fi είναι σε ενέλιξη , δηλαδή {Fi, Fj} = 0, ∀i, j = 1, ... , k

Τότε για σταθερές c1, ... , ck το σύνολο

Sc1F1
∩ ... ∩ SckFk = {(q, p) ∈ U/Fi(q, p) = ci, i = 1, ... , k}

είναι µια 2n−k-διάστατη υποπολλαπλότητα του R2n η οποία περιέχει όλες τις τροχιές οι οποίες ξεκινούν
σε σηµεία (q, p) ∈ Sc1F1

∩ ... ∩ SckFk

Εποµένως µπορούµε να ϐρούµε το πολύ n συναρτησιακά ανεξάρτητα και σε ενέλιξη πρώτα ολοκληρώ-
µατα και σε αυτήν την περίπτωση το χαµιλτώνιο σύστηµα καλείται πλήρως ολοκληρώσιµο.

Τώρα είµαστε έτοιµοι να διατυπώσουµε το ϑεώρηµα Liouville-Arnold για πλήρως ολοκληρώσιµα
χαµιλτώνια συστήµατα. Συγκεκριµένα το ϑεώρηµα αυτό µας εξασφαλίζει ότι εάν η πολλαπλότητα
Sc1F1
∩ ... ∩ SckFk είναι συµπαγής και συνεκτική τότε ειναι διαφοροµορφική µε τον n-διάστατο τόρο Tn.

Εδώ είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι στην περίπτωση ενός πλήρως ολοκληρώσιµου συστήµατος η
έννοια της επιλυσιµότητας δεν εξασφαλίζεται. Η ολοκληρωσιµότητα αποτελεί αναγκαία αλλά όχι ικανή
συνθήκη για την επιλυσιµότητα. ΄Αλλωστε τα πρώτα ολοκληρώµατα ως επι το πλέιστον τα ϐρίσκουµε σε
πεπλεγµένη µορφή.

1.4.5 Θεώρηµα Liouville-Arnold [Α2]

΄Εστω XH(q, p) ένα πλήρως ολοκληρώσιµο χαµιλτώνιο δυναµικό σύστηµα στο D ⊆ Rn, µε F1 =
H,F2, ... , Fn πρώτα ολοκληρώµατα , συναρτησιακά ανεξάρτητα και εν ενελίξει. ΄Εστω ci, i = 1, ... , n
σταθερές τέτοιες ώστ το Sc1F1

∩ ... ∩ SckFk να είναι συµπαγές και συνεκτικό. Τότε το Sc1F1
∩ ... ∩ SckFk είναι

διαφοροµορφικό µε τον n-διάστατο τόρο Tn.

Για τον n-διάστατο τόρο Tn ϑυµίζουµε ότι :
Ο Tn στον Rn+1 είναι ο Tn = f(Rn), όπου f : Rn −→ Rn+1 µε

f(θ) = (a1(θ)cosθ1, a1(θ)sinθ1, ... , an(θ)sinθn)

όπου

θ = (θ1, ... θn) και ak(θ) = bk +
∑n
j=k+1 bj

∏j
i=k+1 cosθi
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Μια ειδική κατηγορία κανονικών µετασχηµατισµών η οποία σε συνδυασµό µε κλασικά ϑεωρήµατα,
όπως το ϑεώρηµα Arnold µας ϐοηθάει στην ανάλυση ολοκληρώσιµων και µη χαµιλτώνιων συστηµάτων
είναι αυτή στις µεταβλητές ∆ράσης-Γωνίας. Οι µεταβλητές δράσης - γωνίας I, θ προκύπτουν απο έναν
κανονικό µετασχηµατισµό των συντεταγµένων ϑέσεων - ορµών µε τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Η µεταβλητή I εκφράζει τον τόρο πάνω στον οποίο ϐρίσκεται η τροχιά στον χώρο ϕάσεων.

2. Η µεταβλητή θ εκφράζει την γωνία µε την οποία περιστρέφεται η τροχιά πάνω στον τόρο που
χαρακτηρίζεται απο την µεταβλητή I.

Σε ένα Liouville ολοκληρώσιµο χαµιλτώνιο σύστηµα η νέα Χαµιλτώνια συνάρτηση ϑα εξαρτάται µόνο
απο την µεταβλητή I και οι εξισώσεις κίνησης στις νέες µεταβλητές ϑα είναι :

İi = −∂H̃
∂θi

= 0⇒ Ii(t) = Ii(0), constant (1.4.37)

θ̇i =
∂H̃

∂Ji
= ωi(I)⇒ θi(t) = θi(0) + tωi. (1.4.38)

Αυτές οι µεταβλητές είναι ιδιαιτέρως χρήσιµες ώστε να υπολογίζουµε την περίοδο και την συχνότητα
της ταλάντωσης χωρίς να λύσουµε απαραίτητα της εξισώσης κίνησης του δυναµικού µας συστήµατος.

Η περίοδος της κίνησης ϑα είναι Ti =
2π

ωi(I)
, όπου ωi(I) είναι οι γωνιακές συχνότητες της ταλάντωσης

[Α11].

1.4.2 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΟΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ΤΡΟΧΙΕΣ ΧΑΜΙΛΤΩΝΙΩΝ ΣΥ-
ΣΤΗΜΑΤΩΝ

΄Ενα πολύ σηµαντικό είδος λύσεων γενικά στα δυναµικά συστήµατα που ϑα µας απασχολήσει ιδιαιτέρως
και στην παρούσα εργασία, είναι αυτό των περιοδικών τροχιών [Α2],[Α3],[Α4].
Αρχικά ας εξηγήσουµε τι εννοούµε µε τον όρο περιοδική τροχιά.

1.4.1 Ορισµός Περιοδική Λύση
΄Εστω ένα διανυσµατικό πεδίο X : D ⊆ Rn −→ Rn και γ : R −→ D µια τροχιά του X. Εάν υπάρχει
ϑετικός αριθµός T > 0 τέτοιος ώστε γ(t + T ) = γ(t), ∀t ∈ R τότε η γ καλείται περιοδική τροχιά του X
µε περίοδο T .

Προφανώς και τα σηµεία ισορροπίας του διανυσµατικού πεδίουX αποτελούν περιοδικές λύσεις, ωστόσο
δεν ϑα µας απασχολήσουν στην παρούσα ανάλυση. Για να µελετήσουµε την ευστάθεια των περιοδικών
τροχιών ενός διανυσµατικού πεδίου
X : D ⊆ Rn −→ Rn ϑα εισαγάγουµε την έννοια του Θεµελιώδους Πίνακα G.

1.4.2 Ορισµός Θεµελιώδης Πίνακας
΄Εστω γi, i = 1, ..., n οι γραµµικά ανεξάρτητες λύσεις του προβλήµατος αρχικών τιµών

ẋ = A(t)x, x(0) = ei (1.4.39)

όπου ei είναι τα στοιχεία της κανονικής ϐάσης του Rn. Ο ϑεµελιώδης n × n πίνακας G που αντιστοιχεί
στον A(t) έχει ως στήλες τα γi.

Τώρα ας ϑεωρήσουµε ένα διανυσµατικό πεδίο X : D ⊆ Rn −→ Rn και µια ολοκληρωτική καµπύλη
γ : I −→ R.
Αν γ′(t) = γ(t) + ξ(t), ‖ξ(t)‖ << 1 µια γειτονική τροχιά της γ(t) τότε η ξ(t) ικανοποιεί την εξίσωση
µεταβολών

ξ̇(t) = X ′(γ(t))ξ(t) (1.4.40)

,όπου X ′(γ(t)) είναι ο Ιακωβιανός πίνακας του X υπολογισµένος στην τροχιά γ(t).

Στην περίπτωση περιοδικών λύσεων χαµιλτώνιων συστηµάτων ο πίνακας A(t) = X ′(γ(t)) καλείται
Χαµιλτώνιος πίνακας, έχει ως στοιχεία T περιοδικές συναρτήσεις, δηλαδή A(t + T ) = A(t) και γρά-
ϕεται ως A(t) = JS, όπου ο S είναι συµµετρικός πίνακας και ο J είναι ο συµπλεκτικός πίνακας
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J =

[
0n −In
In 0n

]
.

Το σύστηµα ξ̇(t) = A(t)ξ(t) µε A(t + T ) = A(t) είναι γραµµικό, εποµένως ο ϑεµελιώδης πίνακας
G που αντιστοιχεί στον A(t) ϑα έχει ως στήλες τις n γραµµικά ανεξάρτητες λύσεις του συστήµατος.
Σπουδαίο ϱόλο σε αυτήν την ϑεωρία παίζει ο λεγόµενος µονόδροµος πίνακας G(T ).
Αποδεικνύεται ότι στην περίπτωση περιοδικών τροχιών χαµιλτώνιων συστηµάτων ο πίνακας G είναι
συµπλεκτικός πίνακας. ∆ηλαδή ικανοποιεί την σχέση

GTJG = J. (1.4.41)

΄Αµεσο αποτέλεσµα αυτού είναι ότι ϑα ικανοποιεί και την σχέση

J−1GTJ = G−1. (1.4.42)

∆ηλαδή οι πίνακες GT και G−1 είναι όµοιοι, εποµένως ϑα έχουν ίδιες τις ιδιοτιµές. Συνεπώς και οι
G,G−1 ϑα έχουν τις ίδιες ιδιοτιµές.
Προκύπτει απο τα παραπάνω ότι εάν λi είναι µια ιδιοτιµή του G, τότε και η λ−1

i ϑα είναι ιδιοτιµή του.
∆ηλαδή το ϕάσµα ιδιοτιµών ϑα είναι σε τετράδες της µορφής λ, λ−1, λ∗, (λ∗)−1.
Κατα αντιστοιχία εάν λ µια ιδιοτιµή του χαµιλτώνιου πίνακα A τότε και η −λ ϑα είναι ιδιοτιµή του.
Εποµένως η µόνη περίπτωση να έχουµε ϕραγµένες τροχιές είναι όλες οι ιδιοτιµές του Χαµιλτώνιου
πίνακα να έχουν µηδενικό πραγµατικό µέρος, δηλαδή οι ιδιοτιµές του µονόδροµου πίνακα G(T ) να
κείνται στον µιγαδικό µοναδιαίο κύκλο.

Πολύ σηµαντικό είναι να αναφέρουµε και ένα άλλο είδος λύσεων δυναµικών συστηµάτων, αυτό των
σχεδόν περιοδικών τροχιών. Ας ξεκινήσουµε απο την έκφραση των εξισώσεων κίνησης ενός ολοκληρώ-
σιµου Χαµιλτώνιου συστήµατος εκφρασµένες στις µεταβλητές δράσης-γωνίας.

Ii(t) = Ii(0) (1.4.43)

θi(t) = tωi + θi(0) (1.4.44)

Η επιλογή των αυθαίρετων σταθερών Ii(0) καθορίζει, όπως είδαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, τον
τόρο στον οποίο ανήκει η τροχιά και οι θi(0) καθορίζουν το αρχικό σηµείο της τροχιάς στον εκάστοτε
αναλλοίωτο τόρο.
Επίσης είδαµε ότι για κάθε αναλλοίωτο τόρο οι συχνότητες ωi έχουν σταθερή τιµή, δηλαδή ω = ω(I).
Εάν τώρα ϑεωρήσουµε Ti τον χρόνο που απαιτείται ώστε η αντίστοιχη γωνία θi να µεταβληθεί κατα 2π,
τότε

θi(t+ Ti)− θi(t) = 2π ⇒ Ti =
2π

ωi
. (1.4.45)

΄Αµεσο αποτέλεσµα της (1.4.45) είναι ότι για να είναι η τροχιά περιοδική µε περίοδο T , ϑα πρέπει το T
να είναι κοινό πολλαπλάσιο όλων των περιόδων Ti για κάθε γωνία θi. ∆ηλαδή

T = k1T1 = k2T2 = ... = knTn, ki ∈ Z\{0}. (1.4.46)

Κατα αυτόν τον τρόπο σε χρόνο T , όλες οι γωνίες ϑα έχουν µεταβληθεί κατα ένα ακέραιο πολλαπλάσιο
του 2π και η τροχιά ϑα κλείσει στο αρχικό της σηµείο.
Τώρα απο τις (1.4.45), (1.4.46) έχουµε ότι

ω1

k1
=
ω2

k2
= ... =

ωn
kn

= ω (1.4.47)

, όπου ω = 2π
T η γωνιακή συχνότητα της τροχιάς.

Προφανώς αναγκαία και ικανή συνθήκη για να είναι η τροχιά περιοδική είναι οι συχνότητες ωi να
ϐρίσκονται σε ϱητό συντονισµό, δηλαδή

ωi
ωj

=
ki
kj
∈ Q. (1.4.48)

Στην περίπτωση που οι αρχικές συνθήκες Ii(0) που καθορίζουν έναν αναλλοίωτο τόρο είναι τέτοιες
ώστε οι ωi να είναι σε ϱητό συντονισµό, τότε όλες οι τροχιές του τόρου ϑα είναι περιοδικές µε την ίδια
περίοδο T = 2π

ω και ο τόρος καλείται συντονισµένος.
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Σχήµα 1.5: Η τροχιά 1.4.51 στο τετράγωνο [0,2π] × [0,2π] µε ω1 = 1, ω2 = 3 και αρχικό σηµείο το
(1, 0) ϐλέπουµε ότι κλείνει περιοδικά στο σηµείο εκκίνησης µετά απο µερικά ϐήµατα.

Τώρα στην περίπτωση που σε κάποιο αναλλοίωτο τόρο κανένα Ϲέυγος ωi, ωj δεν είναι σε σχέση ϱητού
συντονισµού τότε καµία τροχιά δεν κλείνει πάνω στον τόρο καθώς οι γωνίες θi αυξάνονται µονότονα
και κάθε τροχιά του τόρου ϑα τον καλύπτει πυκνά. Οι τροχιές αυτού του είδους καλούνται σχεδόν
περιοδικές.

Εάν υπάρχουν κάποια (όχι όλα) Ϲέυγη ωi, ωj τα οποία ικανοποιούν σχέση ϱητού συντονισµού, τότε
οι τροχιές είναι σχεδόν περιοδικές αλλά καλύπτουν πυκνά επιφάνειες µικρότερης διάστασης πάνω στον
n-διάστατο τόρο.
Στην γενική περίπτωση εάν επιλέξουµε έναν αναλλοίωτο τόρο η πιθανότητα να επιλέξουµε έναν συντο-
νισµένο τόρο είναι µηδέν. Αυτό επιβεβαιώνεται απο την λογική µας καθώς οι ϱητοί είναι αριθµήσιµοι
στην ευθεία των πραγµατικών αριθµών, ενώ οι άρρητοι έχουν τον πληθάριθµο του συνεχούς.

Ας πάρουµε για παράδειγµα το τετράγωνο [0, 2π]× [0, 2π].
Επιβάλλοντας την σχέση ισοδυναµίας θ1 + 2π → θ1, θ2 + 2π → θ2 έχουµε την εκδίπλωση του τετραγώ-
νου στον 2-διάστατο τόρο του R3.
Οι εξισώσεις κίνησης που ικανοποιούν οι γωνίες είναι

θ1 = ω1t+ θ1(0) (1.4.49)

θ2 = ω2t+ θ2(0). (1.4.50)

Απαλλείφοντας τον χρόνο έχουµε την γεωµετρική έκφραση της τροχιάς

θ2 =
ω2

ω1
θ1 + c1, (1.4.51)

όπου c = θ1θ2(0)−θ2θ1(0)
θ1

.
Πρόκειται δηλαδή για παράλληλα ευθύγραµµα τµήµατα κλίσης ω2

ω1
.

Αν ω2

ω1
∈ Q τότε ω2

ω1
= k2

k1
∈ Q⇒ θ2 = k2

k1
θ1 + c και όταν η θ1 γίνει θ1 = 2πk1 τότε θ2 = 2πk2 + c και η

τροχιά ϑα έχει επανέλθει στο αρχικό της σηµείο.
Ωστόσο εάν ω2

ω1
∈ R\Q τότε η τροχιά ϑα καλύψει πυκνά το τετράγωνο.
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Σχήµα 1.6: Στην περίπτωση που τα ω1 και ω2 δεν είναι σε σχέση ϱητού συντονισµού, ο µοναδιαίος
τόρος καλύπτεται πυκνά απο την τροχιά.

1.4.3 ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΜΩΝ ΧΑΜΙΛΤΩΝΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ
ΘΕΩΡΗΜΑ KOLMOGOROV-ARNOLD-MOSER

Στην περίπτωση που έχουµε ένα µή ολοκληρώσιµο χαµιλτώνιο σύστηµα αλλά αυτό προέρχεται απο
µικρή διαταραχή ενός χαµιλτώνιου συστήµατος έχουµε το κλασικό ϑεώρηµα KAM το οποίο µας εξα-
σφαλίζει ότι οι περισσότερες τροχίες ϑα εξακολουθήσουν να είναι σχεδόν περιοδικές και να κείνται σε
αναλλοίωτους τόρους.
Θέλουµε τώρα να εξετάσουµε κατα πόσο οι αναλλοίωτοι τόροι ενός ολοκληρώσιµου χαµιλτώνιου συστή-
µατος διατηρούνται σε ένα χαµιλτώνιο σύστηµα που προέρχεται απο διαταραχή του αρχικού ολοκλη-
ϱώσιµου.
΄Εστω ότι έχουµε ένα ολοκληρώσιµο χαµιλτώνιο σύστηµα n ϐαθµών ελευθερίας µε χαµιλτώνιαH0(qi, pi).
Ας ϑεωρήσουµε τώρα το διαταραγµένο χαµιλτώνιο σύστηµα µε συνάρτηση Hamilton

H(qi, pi, ε) = H0(qi, pi) + εH1(qi, pi) +O(ε2) (1.4.52)

Στις µεταβλητές δράσης-γωνίας Ii, θi του αντίστοιχου ολοκληρώσιµου συστήµατος η χαµιλτώνια συ-
νάρτηση H0 ϑα εξαρτάται µόνο απο τις δράσεις Ii. ∆ηλαδή οι εξισώσεις κίνησης του αδιατάρακτου
συστήµατος ϑα είναι

İi = 0 (1.4.53)

θ̇i =
∂H0

∂Ii
= ωi(Ik) (1.4.54)

Εφόσον οι µεταβλητές δράσης-γωνίας αποτελούν ένα σύνολο κανονικών µεταβλητών µπορούµε να τις
χρησιµοποιήσουµε για να περιγράψουµε την κίνηση και στο διαταραγµένο σύστηµα. Ωστόσο όταν
ε 6= 0 οι εξισώσεις 1.4.53, 1.4.54 δεν ισχύουν για το διαταραγµένο σύστηµα, καθώς τώρα τα Ii δεν
αποτελούν n ολοκληρώµατα σε ενέλιξη.
Ουσιαστικά αυτό που ϑέλουµε να κατασκευάσουµε είναι n ολοκληρώµατα σε ενέλιξη για το διαταραγ-
µένο σύστηµα, µε άλλα λόγια να δείξουµε ότι οι αναλλοίωτοι τόροι διατηρούνται κατα την διαταραχή.
Η συνάρτηση Hamilton στις µεταβλητές δράσης-γωνίας για το διαταραγµένο σύστηµα ϑα είναι

H = H0(Ii) + εH1(Ii, θi) +O(ε2) (1.4.55)

Ας υποθέσουµε ότι υπάρχει κανονικός µετασχηµατισµός απο τις µεταβλητές Ii, θi στις I ′i, θ
′
i τέτοιος

ώστε η χαµιλτώνια στις νέες µεταβλητές να έχει την µορφή

H = H ′0(I ′i) + ε2H ′2(I ′i, θ
′
i) +O(ε3), (1.4.56)

δηλαδή η εξάρτηση της χαµιλτώνιας απο τις γωνίες να έχει µεταφερθεί σε όρους δεύτερης τάξης.
Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία αναζητούµε κανονικό µετασχηµατισµό που να µεταφέρει την εξάρ-
τηση της H απο τις γωνίες σε όρους τρίτης τάξης κ.ο.κ ώσπου σε άπειρα ϐήµατα η χαµιλτώνια έχει τη
µορφή

H = H
(∞)
0 (I

(∞)
i ). (1.4.57)

Τώρα εφόσον η χαµιλτώνια συνάρτηση του διαταραγµένου συστήµατος H δεν εξαρτάται απο τις γωνίες
θ

(∞)
i , οι µεταβλητές I(∞)

i ϑα αποτελούν ένα σύνολο n ολοκληρωµάτων σε ενέλιξη και το διαταραγµένο
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σύστηµα είναι ολοκληρώσιµο.
Ας δούµε τώρα πως κατασκευάζουµε την ακολουθία των κανονικών µετασχηµατισµών.
Αφού ο κανονικός µετασχηµατισµός του πρώτου ϐήµατος διαφέρει σε όρους το πολύ τάξης ε απο τον
ταυτοτικό, επιλέγουµε ως γενέτειρα συνάρτηση την συνάρτηση W (I ′i, θi) µε

W =

n∑
k=1

I ′kθk + εS(I ′k, θk), (1.4.58)

όπου ο πρώτος όρος αντιστοιχεί στην γενέτειρα συνάρτηση του ταυτοτικού µετασχηµατισµού.
Οι εξισώσεις του κανονικού µετασχηµατισµού ϑα είναι

Ii =
∂W

∂θi
= I ′i + ε

∂S

∂θi
(1.4.59)

θ′i =
∂W

∂ I ′i
= θi + ε

∂S

∂ I ′i
. (1.4.60)

Απαιτούµε η συνάρτηση S να είναι µονότιµη, εποµένως ϑα εξαρτάται απο τις γωνίες 2π περιοδικά και
µπορεί να αναπτυχθεί σε σειρά Fourier ως εξής

S(I ′k, θk) =

mn∑
m1

Sm(I ′k)ei
∑n
l=1mlθl , (1.4.61)

όπου m = (m1, ...,mn).
Αν αναπτύξουµε σε σειρά Fourier την H1 έχουµε

H1(Ik, θk) = h0(Ik) +
∑
m 6=0

hm(Ik)ei
∑n
l=1mlθl . (1.4.62)

Τώρα η χαµιλτώνια H γράφεται

H = H0(Ik) + εh0(Ik) + ε
∑
m 6=0

hm(Ik)ei
∑n
l=1mlθl +O(ε2) (1.4.63)

Χρησιµοποιώντας τις σχέσεις (1.4.59) µπορούµε να αναπτύξουµε σε σειρα Taylor γύρω απο το Ik = I ′k
τις συναρτήσεις H0(Ik) και h0(Ik) και έχουµε

H0(Ik) = H0(I ′k) + ε

n∑
j=1

∂S

∂θj
ωj +O(ε2) (1.4.64)

εh0(Ik) = εh0(I ′k) +O(ε2), (1.4.65)

όπου ωj είναι οι συχνότητες του αδιατάρακτου συστήµατος.

Αντικαθιστώντας τις (1.4.64), (1.4.65) στην (1.4.63) η χαµιλτώνια H γίνεται

H = H0(I ′k) + εh0(I ′k) + ε(

n∑
j=1

∂S

∂θj
ωj +

∑
m 6=0

hm(Ik)ei
∑n
l=1mlθl) +O(ε2) (1.4.66)

Τώρα παραγωγίζοντας την (1.4.61) ως προς θj έχουµε

∂S

∂θj
= i

∑
m 6=0

mjSm(I ′k)ei
∑n
l=1mlθl (1.4.67)

Θέτοντας τώρα
H ′0(I ′k) = H0(I ′k) + εh0(I ′k) (1.4.68)

Η χαµιλτώνια H στην (1.4.66) γίνεται

H = H ′0(I ′k) + ε
∑
m6=0

Fm(I ′k)ei
∑n
l=1mlθl +O(ε2), (1.4.69)
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όπου Fm(I ′k) = hm(Ik) + iSm(I ′k)
∑n
j=1mjθj .

Τώρα για να µπορούµε να µεταφέρουµε την εξάρτηση της H απο τις γωνίες θj σε όρους δεύτερης
τάξης ϑα πρέπει η συνάρτηση S να είναι τέτοια ώστε όλοι οι όροι πρώτης τάξης στην (1.4.66) να µηδε-
νίζονται.
∆ηλαδή ϑα πρέπει Fm = 0 ή αλλιώς

Sm(I ′k) =
ihm(I ′k)∑n
j=1mjθj

, (1.4.70)

για κάθε συνδυασµό τιµών των ακεραίων mj εκτός του µηδενικού.
Εποµένως έχοντας υπολογίσει τους συντελεστές Sm απο την σχέση (1.4.70), η Ϲητούµενη συνάρτηση S
ϑα δίνεται απο την µορφή της σειράς Fourier (1.4.61).
Ωστόσο η σύγκλιση της σειράς (1.4.70) δεν έχει εξασφαλιστεί. Πρόκειται για το πρόβληµα της κλασικής
ϑεωρίας διαταραχών, γνωστό και ως πρόβληµα των µικρών διαιρετών.

Συγκεκριµένα το άθροισµα
n∑
j=1

mjθj (1.4.71)

µηδενίζεται για κατάλληλους ακέραιουςmj εάν υπάρχει έστω και µια σχέση ϱητού συντονισµού µεταξύ
των συχνοτήτων του αδιατάρακτου συστήµατος.
Επίσης εάν το αδιατάρακτο σύστηµα είναι µη εκφυλισµένο,δηλαδή ισχύει για το σύστηµα µας η συν-
ϑήκη µη εκφυλισµού

det|∂ωj
∂Ik
|= det| ∂

2H

∂Ii∂Ik
|6= 0, (1.4.72)

η οποία εξασφαλίζει ότι οι συχνότητες ωi µεταβάλλονται µε συνεχή τρόπο καθώς µετακινούµαστε απο
τόρο σε τόρο, τότε οι συντονισµένοι τόροι είναι πυκνοί στον χώρο ϑέσεων-ορµών.Αυτοί οι τόροι δέν ειναι
αναλλοίωτοι για το αδιατάρακτο σύστηµα, όµως αποτελούν εκείνους τους γεωµετρικούς τόπους για τους
οποίους η (1.4.71) µηδενίζεται.
Συνεπώς η σειρά (1.4.70) δεν συγκλίνει σε καµία ανοιχτή περιοχή του χώρου ϑέσεων-ορµών, καθώς
κάθε τέτοια ανοιχτή περιοχή ϑα περιέχει σηµεία ϱητού συντονισµού των συχνοτήτων.
Επιπλέον ακόµα και αν επικεντρωθούµε στα σηµεία του χώρου ϑέσεων-ορµών στα οποία δεν επαληθέ-
υεται συνθήκη ϱητού συντονισµού η (1.4.71) δεν ϑα µηδενίζεται, αλλά ϑα µπορεί να γίνει αυθαίρετα
µικρή καθώς µπορούµε να προσεγγίσουµε ένα ϱητό αριθµό µε όση ακρίβεια ϑέλουµε απο έναν άρρητο.

Το πρόβληµα της σύγκλισης της σειράς (1.4.70). και κατ επέκτασην της (1.4.61) ξεπεράστηκε απο
τους Kolmogorov,Arnol’d,Moser το 1962-1963 µε το παρακάτω ϑεώρηµα.

1.4.1 Θεώρηµα Kolmogorov-Arnold-Moser (KAM) [Α11]

Εάν η διαταραγµένη Χαµιλτώνια συνάρτησηH = H0(I) + εH1(I, θ), όπου (I, θ) οι µεταβλητές δράσης -
γωνίας, είναι κλάσης C3 στις µεταβλητές αυτές και το αδιατάρακτο µέρος της είναι µη εκφυλισµένο, δη-

λαδή det(
∂2H0

∂Ij∂Ik
) 6= 0 τότε για αρκετά µικρές διαταραχές ε και συχνότητες ωj =

∂H0

∂Ij
που ικανοποιούν

την

|
∑n
j=1mjωj | ≥M(ε)‖m‖−n+δ

∀mj ϑετικό και ακέραιο , όπου ‖m‖ = max{mj},0 ≤ δ ≤ 1 και M(ε) ϑετική σταθερά τάξης του ε, οι
αναλλοίωτοι τόροι της αδιατάρακτης Χαµιλτώνιας δεν καταστρέφονται αλλά απλώς παραµορφώνονται
και ένα αρκετά µεγάλο σύνολο αρχικών συνθηκών σχεδόν περιοδικών τροχιών διατηρείται.

Η συνθήκη

|
n∑
j=1

mjωj | ≥M(ε)‖m‖−n+δ (1.4.73)

εξασφαλίζει ότι οι συχνότητες των τόρων που διατηρούνται κάτω απο την διαταραχή ϐρίσκονται αρκούν-
τως ¨µακριά¨ απο ϱητούς συντονισµούς.
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1.5 ΧΑΟΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ LYA-
PUNOV

Υπάρχουν κατηγορίες δυναµικών συστηµάτων στα οποία εµφανίζεται µιας µορφής ¨τυχαιότητα¨ η ο-
ποία διαισθητικά έρχεται σε αντίθεση µε τον ντετερµινιστικό χαρακτήρα τους. Αυτά περιέχουν ένα
αναλλοίωτο σύνολο του χώρου ϕάσεων στο οποίο οι τροχιές δεν µπορούν να περιγραφούν αναλυτικά
παρα µόνο στατιστικά. Πρόκειται για περιοχές ¨χαοτικής¨ δυναµικής.
Αυτό το οποίο είναι εφικτό είναι να µελετήσουµε την εξέλιξη κάποιων χαρακτηριστικών µεγεθών που
περιγράφουν την συµπεριφορά των χαοτικών τροχιών και ποσοτικοποιούν τον ϐαθµό της χαοτικότητάς
τους.
Σηµαντικό είναι να σηµειώσουµε ότι συχνά γίνεται χρήση της στατιστικής µελέτης στα χαοτικά δυ-
ναµικά συστήµατα λόγω της αδυναµίας µας να περιγράψουµε το σύστηµα µε αναλυτικές µεθόδους.
Ορίζοντας ως στοχαστικό ένα σύστηµα στο οποίο υπάρχουν όροι που οι τιµές τους λαµβάνονται απο
κατανοµές πυκνότητας πιθανοτήτων, πρέπει να διευκρινίσουµε ότι τα συστήµατα που µελετάµε στην
παρούσα εργασία µε τον τρόπο που διατυπώνονται µαθηµατικά δέν έχουν καµια στοχαστικότητα. Οι
εξισώσεις κίνησης που τα διέπουν είναι αυστηρά αιτιοκρατικές. Παρόλα αυτά, οι ιδιότητες της κίνησης
µέσα σε χαοτικές περιοχές περιέχουν πολύ ενδιαφέροντα στοχαστικά χαρακτηριστικά [Α2].

Πολλοί συγγραφείς έχουν ασχοληθεί µε την έννοια της χαοτικής δυναµικής δυναµικών συστηµάτων.
Σπουδαία είναι η συνεισφορά των Hénon και Heiles, Zaslavskii, Chirikov, Ford κ.α. στα ϑέµατα αυτά
[Α4]
Ας δούµε τώρα κάποια απο τα µεγέθη που χαρακτηρίζουν µια τροχιά ή µια περιοχή τροχιών στο χώρο
ϕάσεων ως χαοτική.

1.5.1 ΕΡΓΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Η προσπάθεια να γεφυρωθεί η στατιστική µε την κλασική µηχανική ξεκίνησε µε τις εργασίες του Bol-
tzmann στα τέλη του 19ου αιώνα, ο οποίος εισήγαγε τον όρο της εργοδικότητας ορίζοντας έτσι ένα
σύστηµα το οποίο εάν δεν υφίσταται καµία εξωτερική επίδραση ϑα επισκεφθεί κάθε δυνατή κατάσταση
του, συµβατή µε τους νόµους που διέπουν την κίνησή του.
Ο ορισµός αυτός όµως συνάντησε πολλές αντιδράσεις. ΄Ενας λόγος για αυτό ήταν το ϑεώρηµα επα-
ναληπτικότητας του Poincare, το οποίο λέει ότι ένα δυναµικό σύστηµα που καλύπτει σχεδόν όλη την
διαθέσιµη ισοενεργειακή επιφάνεια (είναι δηλαδή εργοδικό σύµφωνα µε τον Βολτζµανν) ϑα επιστρέψει
όσο κοντά ϑέλουµε (π.χ. ε > 0) στην αρχική του κατάσταση µετά απο αρκετά µεγάλο χρόνο Tr(ε).
Επιπλέον η επιστροφή αυτή ϑα πρέπει να επαναλαµβάνεται περιοδικά. Εποµένως η ϑεωρία που διατυ-
πώθηκε απο τον Boltzmann για να αιτιολογήσει τον δρόµο προς την ϑερµοδυναµική ισορροπία (όπου
το σύστηµα έχει απωλέσει τη ¨µνήµη¨ των αρχικών συνθηκών του) ήταν προβληµατική.
΄Ενα άλλο προφανές πρόβληµα που συνάντησε ο παραπάνω ορισµός ήταν η ύπαρξη αυτών καθεαυτών
των περιοδικών τροχιών. Σε ένα χαµιλτώνιο σύστηµα υπάρχει ένα πυκνό σύνολο περιοδικών τροχιών οι
οποίες ποτέ δεν πρόκειται να επισκεφθούν όλες τις καταστάσεις της ισοενεργειακής τους επιφάνειας.
Το σύνολο αυτό είναι ϐέβαια µέτρου µηδέν (αφού οι ϱητοί λόγοι των συχνοτήτων του έχουν µέτρο µηδέν
σε σχέση µε τους άρρητους λόγους των σχεδόν-περιοδικών τροχιών), πρέπει όµως να ληφθεί υπόψη η
παρουσία του και η συνεισφορά του στο σύνολο όλων των δυνατών καταστάσεων.
Ως αποτέλεσµα οι λέξεις ¨κάθε δυνατή κατάσταση¨ αντικαταστάθηκαν απο τις ¨σχεδόν κάθε κατάσταση¨
και πλέον δεν µιλάµε για ¨κάθε αρχική συνθήκη¨ αλλά για ¨σχεδόν όλες τις αρχικές συνθήκες¨.
Για να διατυπώσουµε την έννοια της εργοδικότητας µε έναν πιο µαθηµατικό τρόπο ϑα χρειαστεί να
ανατρέξουµε στα παρακάτω δύο σηµαντικά ϑεωρήµατα:

1.5.1 Θεώρηµα [Θεώρηµα Birkhoff 1] [Α12] ΄Εστω A ένα µετρήσιµο υποσύνολο του χώρου ϑέσεων-
ορµών το οποίο είναι αναλλοίωτο απο την ϱοή. Εάν η f(x) είναι µια ϕασική συνάρτηση, ολοκληρώσιµη
στο A τότε το όριο

f̂(x) = lim
T→∞

1

T

∫ T

0

f(x(t))dt, (1.5.1)

υπάρχει για σχεδόν όλα τα σηµεία στο A και καλείται χρονικός µέσος όρος της f . Επιπλέον το όριο είναι
ανεξάρτητο της επιλογής του αρχικού σηµείου x(0) για t = 0.

Πρίν διατυπώσουµε το δεύτερο ϑεώρηµα ϑα χρειαστούµε τον παρακάτω ορισµό.
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1.5.2 Ορισµός ΄Εστω A1, A2 δύο αναλλοίωτα σύνολα του A = A1 +A2. Εάν και τα δύο σύνολα έχουν
ϑετικό µέτρο, δηλαδή µ(A1) > 0, µ(A2) > 0, τότε το A καλείται µετρικά µη αναγώγιµο.

1.5.3 Θεώρηµα Θεώρηµα Birkhoff 2 [Α12] Εάν το A ⊂ Γ είναι µετρικά µη αναγώγιµο τότε ο ϕασικός
µέσος όρος της f̄ , που ορίζεται απο την σχέση

f̄ =
1

µ(A)

∫
A

f(x)dA (1.5.2)

ικανοποιεί την σχέση εργοδικότητας
f̂(x) = f̄ = c (1.5.3)

σχεδόν παντού στο A, όπου c σταθερά.

Απόδειξη : Πρώτα αποδεικνύουµε ότι f̂ = c σχεδόν παντού στο A. ΄Εστω ότι δεν είναι σταθερό. Τότε
υπάρχει a ∈ R τέτοιο ώστε

f̂(x) > a, στο A1 ⊂ A

f̂(x) ≤ a, στο A2 ⊂ A

µε A1 + A2 = A και µ(A1), µ(A2) ϑετικά. Αυτό όµως έρχεται σε αντίθεση µε την µη αναγωγιµότητα
του A.
Εποµένως f̂(x) = c σταθερό σχεδόν παντού στο A.

Τώρα αρκεί να δείξουµε ότι και f̄ = c.
΄Εστω

fT (x) =
1

T

∫ T

0

f(x(t))dt (1.5.4)

και γράφουµε την σταθερά c ως

c =
1

µ(A)

∫
A

c dA (1.5.5)

Τότε µπορούµε να γράψουµε την c ως εξής

c =
1

µ(A)

∫
A

c dA =
1

µ(A)

∫
A

[c− fT (x)] dA+
1

µ(A)

∫
A

fT (x)dA (1.5.6)

Τώρα αφού το µ(A) είναι ανεξάρτητο της χρονικής παραµέτρου t, λόγω του ϑεωρήµατος Liouville
έχουµε

1

µ(A)

∫
A

fT (x)dA =
1

Tµ(A)

∫ T

0

dt

∫
A

f(x)dA = f̄ (1.5.7)

Εποµένως συνδυάζοντας τις (1.5.5) και (1.5.7) αρκεί να δείξουµε ότι

c− f̄ =
1

µ(A)

∫
A

c− fT (x) dA = 0 (1.5.8)

Τώρα για ε > 0 ορίζουµε τα σύνολα A1(T ) και A2(T ) ως εξής

A1(T ) = {x(t) ∈ A / |c− fT (x)| < ε} (1.5.9)

και
A2(T ) = A−A1(T ) (1.5.10)

Ισχύει η ανισότητα

|
∫
A

c− fT (x) dA| ≤
∫
A1(T )

|c− fT (x)|dA+

∫
A2(T )

|c− fT (x)|dA (1.5.11)

΄Οµως απο τις (1.5.1) και (1.5.4) ξέρουµε ότι

fT (x) −→ c, T →∞
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σχεδόν παντού στο A, έτσι
µ(A2(T )) −→ 0, µε T →∞. (1.5.12)

Επιπλέον έχουµε ∫
A2(T )

|fT (x)|dA ≤ 1

T

∫ T

0

dt

∫
A2(T )

|f(x)|dA ≤ ε, µε T →∞ (1.5.13)

Λόγω των (1.5.12) και (1.5.13) προκυπτει ότι το αριστερό µέλος της (1.5.11) πάει στο 0 καθώς T →∞.
Εποµένως f̂(x) = f̄ = c.

΄Ετσι µε αυτό το ϑεώρηµα έχουµε αναγάγει την ιδιότητα της εργοδικότητας για ένα σύστηµα στην
συνθήκη της µετρικής µη αναγωγιµότητας. ΄Εχουµε έτσι διατυπώσει το πρόβληµα µε έναν αυστηρά
µαθηµατικό τρόπο.

Ας δούµε τώρα έναν άλλο τρόπο για να ορίσουµε την εργοδικότητα. Αρχικά ας ορίσουµε την µο-
νοπαραµετρική οµάδα των αντιστρέψιµων, διατηρητικών απεικονίσεων Tt που δρά στον χώρο ϕάσεων
ως ακολούθως:

x(t) = Ttx(0). (1.5.14)

Το σύνολο αυτών των µετασχηµατισµών αποκτά δοµή οµάδας µε την πράξη της σύνθεσης

Tr+s = Tr ◦ · · · ◦ Ts.

Τώρα ϑα καλούµε ένα υποσύνολο A του χώρου ϕάσεων αναλλοίωτο εάν

∀x(t0) ∈ A =⇒ Ttx(t0) ∈ A, ∀t

δηλαδή
TtA = A, ∀t. (1.5.15)

Μια συνάρτηση f(x) των καταστάσεων x(t) ϑα καλείται αναλλοίωτη εάν

f(Ttx) = f(x), ∀t (1.5.16)

Τώρα µπορούµε να δώσουµε έναν εναλλακτικό ορισµό για την εργοδικότητα κάνοντας χρήση της µο-
νοπαραµετρικής οµάδας T ≡ {Tt}. Θα λέµε ότι η T είναι εργοδική αν και µόνο αν κάθε µετρήσιµη,
αναλλοίωτη συνάρτηση f (1.5.16) είναι σταθερή.

Προφανώς εάν όλες οι αναλλοίωτες συναρτήσεις είναι σταθερές σχεδόν παντού στο A τότε για σχε-
δόν όλα τα x ∈ A έχουµε

Ttx ∈ A, ∀t

και το A δέν έχει αναλλοίωτα υποσύνολα ϑετικού µέτρου, δηλαδή η T είναι εργοδική.
Τώρα ας υποθέσουµε ότι η T είναι εργοδική. Τότε πρέπει να δείξουµε ότι εάν η f(x) είναι µετρήσιµη
και αναλλοίωτη, τότε είναι και σταθερή.
΄Εστω A1(k, n) το σύνολο όλων των x τέτοια ώστε

k

2n
≤ f(x) ≤ k + 1

2n
(1.5.17)

Αφού η f(x) είναι αναλλοίωτη, ϑα είναι αναλλοίωτο και το A1(k, n).
Για κάθε n µπορεί να υπάρχει µόνο ένα τέτοιο σύνολο ϑετικού µέτρου, διότι εάν υπήρχαν δύο η T δεν
ϑα ήταν εργοδική. Εάν πάρουµε την τοµή των A1(k, n) για κάθε n ϑα ϐρούµε ένα σηµείο c.
∆ηλαδή

f(x) = c.

Ας δούµε τώρα το παρακάτω παράδειγµα.
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1.5.4 Παράδειγµα ΄Εστω Tt η οµάδα µετασχηµατισµών µε

Ttx = eitx (1.5.18)

ώστε το x να ανήκει σε κάποιο σύνολο A ϑετικού µέτρου.
Θα δείξουµε ότι η Tt είναι εργοδική αν και µόνο αν t 6= 2kπ

n για οποιουσδήποτε δύο ακέραιους k, n.
΄Εστω ότι t = 2kπ

n .Τότε η συνάρτηση

fn(x) = xn, n = 0,±1,±2, ... (1.5.19)

είναι αναλλοίωτη. ΄Οντως

fn(Ttx) = fn(eitx) = eintxn
t= 2kπ

n= ei
2nkπ
n xn = xn = fn(x), (1.5.20)

η οποία δεν είναι σταθερή.
Τώρα ϑα δείξουµε ότι αν t 6= 2kπ

n η Tt είναι εργοδική.
Αρχικά παρατηρούµε ότι οι συναρτήσεις της 1.5.19 σχηµατίζουν ενα πλήρες ορθοκανονικό σύνολο.
Εποµένως µπορούµε να αναπτύξουµε κάθε τετραγωνικα ολοκληρώσιµη συνάρτηση f ως εξής

f(x) =
∑
n

anfn(x). (1.5.21)

Εάν η f είναι αναλλοίωτη έχουµε
f(Ttx) = f(x)∑

n

ane
intxn =

∑
n

anx
n

ane
int = an,

όπου για t 6= 2kπ
n έχουµε

an = 0, ∀n 6= 0.

΄Αρα f(x) = a0 και είναι σταθερή.

Τώρα ϑα εισαγάγουµε µια ιδιότητα των δυναµικών συστηµάτων, ισχυρότερη αυτής της εργοδικότητας.
Για να το κάνουµε αυτό όµως ϑα ορίσουµε την συνάρτηση πυκνότητας των καταστάσεων ρ(x) σε µια
επιφάνεια σταθερής ενέργειας του συστήµατος S.
Θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε αυτήν την συνάρτηση πυκνότητας για να υπολογίσουµε µέσους ό-
ϱους του συστήµατος σε κατάσταση ισορροπίας, εποµένως λογικό είναι να απαιτήσουµε η συνάρτηση
πυκνότητας να είναι ανεξάρτητη του χρόνου, δηλαδή αναλλοίωτη

ρ(Ttx) = ρ(x), ∀x ∈ S. (1.5.22)

Εάν απαιτήσουµε το σύστηµα µας να είναι εργοδικό, τότε πρέπει κάθε αναλλοίωτη συνάρτηση να είναι
σταθερή συµπεριλαµβανοµένου και της ρ(x).
∆ηλαδή

ρ(x) = c, ∀x ∈ S. (1.5.23)

Αυτό είναι γνωστό και ως microcanonical ensemble της Στατιστικής Μηχανικής και µας παρέχει µε
µια πυκνότητα καταστάσεων που είναι οµοιόµορφη στο S.

ρ(x) =
1∫
S
dx
, (1.5.24)

όπου
∫
S
ρ(x)dx = 1 η συνθήκη κανονικοποίησης της ρ(x).

Εποµένως µπορούµε να την χρησιµοποιήσουµε για να υπολογίσουµε ¨φασικούς¨ µέσους όρους συ-
ναρτήσεων

f̄ =

∫
S

f(x)ρ(x)dx =
1

µ(S)

∫
S

f(x)dx.
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Ειδικότερα υποθέτουµε ότι ενα γεγονός E αντιστοιχεί σε καταστάσεις x(t) µιας περιοχής R στην επι-
ϕάνεια σταθερής ενέργειας S.
Εάν ορίσουµε την συνάρτηση

f(x) =

{
1, x ∈ R
0, x /∈ R

,

τότε η πιθανότητα να συµβεί το γεγονός E δίνεται απο

P (E) = f̄ =

∫
R
dx∫

S
dx
. (1.5.25)

∆ηλαδή τα εργοδικά συστήµατα περνούν ισούς χρόνους σε ίσα µέρη της ενεργειακής επιφάνειας S.

1.5.5 Παράδειγµα Ας ϑεωρήσουµε ένα ολοκληρώσιµο χαµιλτώνιο σύστηµα και ας εξετάσουµε την κί-
νηση πάνω σε ένα δακτύλιο KAM µε θ1 και θ2 τις µεταβλητές γωνίας.

Ας ϑεωρήσουµε την απεικόνιση

T (θ1, θ2) = (θ1 + ω1, θ2 + ω2)mod2π, (1.5.26)

όπου a = ω1

ω2
είναι άρρητος αριθµός.

Η τροχιά είναι πυκνή στον δακτύλιο και εποµένως η πυκνότητα της ϑα δίνεται απο µια αναλλοίωτη
συνάρτηση f∗.
Ας εξετάσουµε τώρα τους συντελεστές Fourier των f∗(x) και f∗(Tx).
Για την f∗(x) ϑα έχουµε

ak =

∫
Μ
e−i

~k~xf∗(x)dµ (1.5.27)

και για την f∗(Tx)

bk =

∫
Μ
e−i

~k(~x−~ω)f∗(x)dµ = e(i~k·~ω)ak. (1.5.28)

Εφόσον η f∗ είναι αναλλοίωτη αυτό σηµαίνει ότι ak = bk = 0 εκτός απο την περίπτωση
~k · ~ω = 0, ∀k 6= 0.
Εποµένως για a άρρητο (~k · ~ω 6= 0) µόνο ο a0 είναι µη µηδενικός και η f∗ είναι σταθερή όπως απαιτεί η
υπόθεση της εργοδικότητας.[Α4]

Τώρα στην περίπτωση που το σύστηµα µας αρχικά δεν είναι σε κατάσταση ισορροπίας για να περιγρά-
ψουµε ένα ϕαινόµενο το οποίο είναι χρονικά εξαρτώµενο εισάγουµε την έννοια του mixing.

Καλούµε ένα σύστηµα mixing όταν η αρχική του πυκνότητα καταστάσεων ρ0(x) τείνει στην πυκνό-
τητα του microcanonical ensemble καθώς t→∞. ∆ηλαδή

ρ0(Ttx) −→ ρ(x) =
1∫
S
dx
, t→∞.

Εποµένως ο ϕασικός µέσος όρος µιας συνάρτησης f(x) τείνει σε µια τιµή ισορροπίας

lim
t→∞

∫
S

f(x)ρ0(Ttx)dx =
1∫
S
dx

∫
S

f(x)dx = f̄

.

΄Ετσι µικρά κελιά του συνόλου S µε µεγάλη ¨συγκέντρωση¨ καταστάσεων αναµένεται να εκταθούν
σε πολύ λεπτές λωρίδες που ϑα το καλύψουν οµοιόµορφα.
Η mixing ιδιότητα δηλαδή ενός συστήµατος σε µαθηµατική γλώσσα σηµαίνει ότι η πιθανότητα δύο
γεγονότα Ea και Eb (που αντιστοιχούν σε δύο υποσύνολα A, B του S να συµβούν ταυτόχρονα ισούται
µε το γινόµενο των επιµέρους πιθανοτήτων.
∆ηλαδή

µ(At ∩B) = µ(A)µ(B), At = TtA (1.5.29)

Η mixing ιδιότητα είναι πιο ισχυρή της εργοδικότητας. Συνεπώς εάν ένα σύστηµα είναι mixing ϑα είναι
και εργοδικό.
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Για να το δούµε αυτό ας πάρουµε στην σχέση (1.5.29) A = B και το σύνολο A να είναι αναλλοίω-
το, τότε έχουµε

µ(A) = µ2(A). (1.5.30)

Αυτό σηµαίνει ότι µ(A) = 0 ή µ(A) = 1. ∆ηλαδή ένα αναλλοίωτο σύνολο του S ϑα έχει είτε µέτρο µηδέν
είτε ϑα ταυτίζεται µε το S. Αυτό σηµαίνει ότι το S είναι µετρικά µη αναγώγιµο, δηλαδή καλύπτεται
εργοδικά.

Το ότι η εργοδικότητα δεν συνεπάγεται την mixing ιδιότητα µπορούµε να το δούµε µε ένα απλο παρά-
δειγµα.
Ας ϑεωρήσουµε τον 1-διάστατο αρµονικό ταλαντωτή. Εφόσον οι τροχιές του και η ενεργειακή επιφάνεια
είναι και τα δύο µονοδιάστατα συµπίπτουν. Εποµένως το σύστηµα είναι εργοδικό.
Ωστόσο το σύστηµα δεν είναι mixing.
Αφού το σύστηµα είναι σε 1 διάσταση ϑα υπάρχει ένας αναλλοίωτος τόρος που ϑα ορίζεται απο την
µεταβλητή δράσης I. ΄Ετσι δυο γειτονικές τροχιές πάνω στον τόρο έχουν την ίδια συχνότητα και απει-
κονίζονται µαζί, χωρίς να αποµακρύνονται µεταξύ τους. ∆ηλαδή το σύστηµα δεν ειναι mixing.

Μπορούµε να δούµε τις παραπάνω έννοιες και σε ένα διάσηµο διακριτό σύστηµα.

1.5.6 Παράδειγµα Ας ϑεωρήσουµε το σύστηµα που περιγράφεται απο τις εξισώσεις

[
xn+1

yn+1

]
=



[
2xn
yn
2

]
, 0 ≤ xn ≤ 1

2[
2xn − 1
yn+1

2

]
,

1

2
≤ xn ≤ 1

.

Η απεικόνιση αυτή λέγεται απεικόνιση του Baker, όπου σε ελέυθερη µετάφραση σηµαίνει απεικόνιση του
ϕούρναρη. Είναι έυκολο να καταλάβουµε απο που πήρε το όνοµα της παρατηρώντας την δράση της στο
κεφάλι της γάτας στο σχήµα 1.6 .

Σχήµα 1.7: Βλέπουµε ότι η δράση της απεικόνισης στο κεφάλι της γάτας µιµείται την διαδικασία µε
την οποία ο ϕούρναρης ξετυλίγει κόβει και µετά ξανατυλίγει την Ϲύµη.

΄Ετσι κάθε περιοχή του µοναδιαίου τετραγώνου εκτείνεται στην µια κατεύθυνση και µετά επανατοπο-
ϑετείται έτσι ώστε να καλύψει όλο το τετράγωνο. Εποµένως το σύστηµα είναι mixing και κατα συνέπεια
εργοδικό.

Μπορούµε να ορίσουµε τώρα µια συνάρτηση πυκνότητας fn(x, y) µετά απο n επαναλήψεις. Η εξέλι-
ξη της στον χρόνο ϑα δίνεται απο την εξίσωση Liouville.

fn(x, y) =

fn−1(x2 , 2y), 0 ≤ y ≤ 1
2

fn−1(x+1
2 , 2y − 1),

1

2
≤ y ≤ 1

.

Κάνουµε µια αδροµερή καταγραφή της fn έτσι ώστε να αφαιρέσουµε µεταβλητές του χώρου ϕάσεων
που δεν µας ενδιαφέρουν

Wn(x) =

∫ 1

0

fn(x, y)dy (1.5.31)

ή αλλιώς, αντικαθιστώντας την έκφραση της εξίσωσης Liouville για το σύστηµα µας έχουµε

Wn(x) =

∫ 1
2

0

fn−1(
x

2
, 2y)dy +

∫ 1

1
2

fn−1(
x+ 1

2
, 2y − 1)dy (1.5.32)
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΄Οµως ισχύει και ότι

Wn−1(
x

2
) =

∫ 1

0

fn−1(
x

2
, y)dy =

∫ 1
2

0

2fn−1(
x

2
, 2y)dy (1.5.33)

Wn−1(
x+ 1

2
) =

∫ 1

0

fn−1(
x+ 1

2
, y)dy =

∫ 1

1
2

2fn− 1(
x+ 1

2
, 2y − 1)dy (1.5.34)

΄Αρα

Wn(x) =
1

2
(Wn−1(

x

2
) +Wn−1(

x+ 1

2
)) (1.5.35)

Τώρα εάν η fn είναι κανονικοποιηµένη τότε είναι και ηWn και επιπλέον κάθε αρχικόW0(x) ϑα τείνει στη
µονάδα µετά απο µια απειρία επαναλήψεων. Αυτό είναι αναµενόµενο καθώς η Wn σε κάθε επανάληψη
αντικαθιστά την τιµή στο x µε τον µέσο όρο των τιµών της σε δυο γειτονικά σηµεία x

2 και x+1
2 του x. Μπο-

ϱούµε να επαληθέυσουµε την διαίσθησή µας εξετάζοντας τους συντελεστές Fourier e2πilx, l = 1, 2, ...
της Wn.

΄Ετσι έχουµε

e2πilx → (
1 + e

2πil
2

2
)e

2πilx
2 → (

1 + e
2πil
2

2
)(

1 + e
2πil
4

2
)e

2πilx
4 → ...→

∞∏
n=1

(
1 + e

2πil
2n

2
)

Πάντα ένας όρος αυτού του γινοµένου ϑα µηδενίζεται. Για να συµβεί αυτό πρέπει

2πl

2n
= (2m+ 1)π, m ∈ Z −→ l = 2n−1(2m+ 1),

για κάποιο m.
΄Ετσι όλοι οι όροι µε περιττό l µηδενίζονται στην πρώτη επανάληψη και όλοι οι άρτιοι πρέπει να είναι πολ-
λαπλάσιο ενός περιττού µε το 2n για κάποιο n. ΄Ετσι όντως το αρχικό W0(x) τείνει στην τιµή ισορροπίας
Wn(x) = 1.

1.5.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ LYAPUNOV

Οι χαρακτηριστικοί εκθέτες Lyapunov παίζουν σπουδαίο ϱόλο στην ϑεωρία δυναµικών συστηµάτων,
καθώς αποτελούν ενα υπολογίσιµο µέτρο της χαοτικότητας µιας τροχιάς. ΄Ενα άλλο τέτοιο µέτρο το
οποίο συναντάται κυρίως σε ϐιβλιογραφία στατιστικής µηχανικής είναι η εντροπία ενος συστήµατος.
Θα δούµε παρακάτω την σύνδεση που υπάρχει µεταξύ της εντροπίας Kolmogorov και των χαρακτηρι-
στικών εκθετών Lyapunov. Πρακτικά οι εκθέτες Lyapunov µιας τροχιάς ποσοτικοποιούν τον ϱυθµό της
εκθετικής αποµάκρυνσης δύο γειτονικών τροχιών.
Η χρήση των εκθετών Lyapunov(1907) για τον χαρακτηρισµό µιας τροχιάς ως χαοτική εισήχθη απο τον
Oseledec(1968). Η σχέση µεταξύ των εκθετών Lyapunov και της εκθετικής αποµάκρυνσης γειτονικών
τροχιών δόθηκε απο τους Benettin et al.(1976) και Pesin(1977). Ο τελευταίος επίσης καθιέρωσε την
σχέση των εκθετών Lyapunov µε την εντροπία Kolmogorov.

Ας ϑεωρήσουµε την ϱοή που παράγεται απο το αυτόνοµο σύστηµα Σ.∆.Ε. πρώτης τάξης :

dxi(t)

dt
= Xi(x), i = 1, ... ,M. (1.5.36)

και ας εξετάσουµε µια τροχιά στον M -διάστατο χώρο ϕάσεων µε αρχική ϑέση ~x0 και µια γειτονική
της µε αρχική ϑέση ~x0 + ~∆x0. Καθώς οι γειτονικές αυτές τροχιές ϑα εξελίσσονται στον χρόνο, ϑα
εξελίσσεται παράλληλα και το διάνυσµα ~w = ~∆x(x0, t) µε µέτρο d(x0, t) = ‖~w‖. Για την χρονική
εξέλιξη του διανύσµατος ~w γραµµικοποιούµε το σύστηµα και έχουµε την εξίσωση µεταβολών:

d~w

dt
= J(x(t)) · ~w, (1.5.37)

όπου J ο ιακωβιανός πίνακας του συστήµατος.
΄Ετσι για τον ϱυθµό εκθετικής αποµάκρυνσης των δύο γειτονικών τροχιών έχουµε την ποσότητα:

σ(x0, ~w) = lim
t→∞

1

t
ln
d(x0, t)

d(x0, 0)
. (1.5.38)
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Αποδεικνύονται τα εξής :
Ο αριθµός σ

1. Υπάρχει

2. Είναι πεπερασµένος

3. Είναι ανεξάρτητος της µετρικής του χώρου ϕάσεων.

Επιπλέον υπάρχει µια M -διάστατη ϐάση ~ei τέτοια ώστε για κάθε ~w ο σ παίρνει µια απο τις τιµές
σi(x0) = σ(x0, ~ei), οι οποίες λέγονται χαρακτηριστικοί εκθέτες Lyapunov.
Οι τιµές αυτές µπορούν να διαταχθούν σ1 ≥ σ2 ≥ ... ≥ σM και γενικά µας ενδιαφέρει η µέγιστη.
Το σύστηµα 1.5.36 έχει πάντα τουλάχιστον έναν εκθέτη Lyapunov µηδέν, καθώς στην κατεύθυνση της
τροχιάς το διάνυσµα w ϑα αυξάνει το πολύ γραµµικά.

Ας δούµε τώρα το παράδειγµα της ειδικής περίπτωσης µιας περιοδικής τροχιάς περιόδου T . Τότε
έχουµε την γραµµική απεικόνιση ~w(x0, nT ) −→ ~w(x0, (n+ 1)T ) µε τύπο

~wn+1 = A · ~wn. (1.5.39)

Ο πίνακας A έχει γενικά M ιδιοτιµές, τα µέτρα των οποίων µπορούν να διαταχθούν
|λ1| ≥ |λ2| ≥ ... ≥ |λM |. ΄Αν ~ei τα ιδιοδιανύσµατα των ιδιοτιµών τότε για ~w0 = ~ei έχουµε ~wn = λni ~ei

και τότε σ(~ei) =
1

T
ln|λi| = σi. Γενικότερα µε ~w0 = c1 ~e1 + ... + cM ~eM προκύπτει ότι ο πρώτος µη

µηδενικός συντελεστής ci έχει κυρίαρχο ϱόλο ως προς την εξέλιξη του ~wn.

Στην περίπτωση µη περιοδικών τροχιών δεν µπορούµε να ορίσουµε ιδιοτιµές και ιδιοδιανύσµατα µε
τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο ο Oseledec(1968) απέδειξε την ύπαρξη ϐάσης {~e1, ..., ~eM} και των εκθετών
Lyapunov και στην περίπτωση µη περιοδικών τροχιών. Αυτό είναι αναµενόµενο καθώς οι περιοδικές
τροχιές είναι πυκνές στον χώρο ϕάσεων, εποµένως µια περιοδική τροχιά, αυθαίρετα µεγάλης περιόδου,
µπορεί να ϐρεθεί όσο κοντά ϑέλουµε σε µια µη περιοδική τροχιά.

Ας ϑεωρήσουµε τώρα ένα χαµιλτώνιο διανυσµατικό πεδίο που ορίζεται απο την χαµιλτώνια συνάρτηση
H ως εξής :

XH(q, p) = (−∂H
∂q

,
∂H

∂p
) (1.5.40)

Σε αυτή την περίπτωση οι εκθέτες Lyapunov ικανοποιούν την σχέση συµµετρίας :

σi = −σ2N−i+1, (1.5.41)

όπου N οι ϐαθµοί ελευθερίας µε 2N = M . Αυτό ϑα ήταν αναµενόµενο στην περίπτωση µιας περιοδι-
κής τροχιάς λόγω της συµµετρίας των ιδιοτιµών του µονόδροµου πίνακα.

Οι εκθέτες Lyapunov που εισαγάγαµε µε την παραπάνω διαδικασία καλούνται εκθέτες Lyapunov τάξης
1. Ο Oseledec(1968) έδωσε µια γενίκευση αυτών µελετώντας τον ϱυθµό της εκθετικής αύξησης ενός
p-διάστατου όγκου στον εφαπτόµενο χώρο του χώρου ϕάσεων , µε p ≤M . Εάν ο Vp = w1∧w2∧...∧wp,
όπου ∧ το εξωτερικό γινόµενο, είναι ο όγκος του p-διάστατου παραλληλεπιπέδου µε ακµές τα διανύ-
σµατα w1, w2, ..., wp, τότε ο αριθµός

σ(p)(x0, Vp) = lim
t→∞

1

t
ln
‖Vp(x0, t)‖
‖Vp(x0, 0)‖

(1.5.42)

ορίζει έναν εκθέτη Lyapunov τάξης p. Οι Oseledec(1968) και Benettin et al.(1980) απέδειξαν ότι ο σ(p)

δίνεται ως άθροισµα των p µεγαλύτερων εκθετών Lyapunov τάξης 1.

Στην περίπτωση που p = M έχουµε την εκθετική αύξηση του όγκου του χώρου ϕάσεων καθώς
σ(M) =

∑M
i=1 σi(x0). Προφανώς στην περίπτωση ενός διατηρητικού συστήµατος, όπως είναι η ει-

δική περίπτωση των χαµιλτώνιων συστηµάτων, έχουµε
∑M
i=1 σi(x0) = 0, ενώ για συστήµατα µε τριβές

πρέπει
∑M
i=1 σi(x0) < 0. [Α3],[Α4]



1.5. ΧΑΟΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ LYAPUNOV 35

1.5.3 ΕΝΤΡΟΠΙΑ

΄Ενα άλλο µέτρο της στοχαστικότητας ενός δυναµικού συστήµατος είναι η εντροπία του. Ο Kolmogorov
µελέτησε συστήµατα τα οποία έχουν ϑετική KS (Kolmogorov-Sinai) εντροπία. Η KS εντροπία ( Kry-
lov(1950),Kolmogorov(1959),Sinai(1966) ) ορίζεται εισάγοντας µια διαµέριση του χώρου ϕάσεων.
Χωρίζουµε τον χώρο ϕάσεων Φ την χρονική στιγµή t = 0 σε ένα σύνολο κελιών {Ai(0)}, κάθε ένα
απο τα οποία έχει πεπερασµένο µέτρο. Για ένα διακριτό ϐήµα του χρόνου προς τα πίσω, t = −1,
η εξέλιξη των κελιών ϑα µας δώσει ένα νέο σύνολο κελιών {Ai(−1)}. Κάθε στοιχείο της τοµής των
δύο συνόλων B(−1) = {Ai(0) ∩ Aj(−1)} έχει µέτρο µικρότερο απο κάθε στοιχείο Ai(0). ΄Οµοια ϑα
έχουµε B(−2) = {Ai(0) ∩ Aj(−1) ∩ Ak(−2)} κ.λ.π. Αυτό που µας ενδιαφέρει εδώ είναι υπο ποιές
προυποθέσεις το µέτρο ενός στοιχείου του B(−t) πέφτει εκθετικά στο χρόνο καθώς t→∞.
Αποδεικνύεται ότι όταν αυτές οι υποθέσεις ικανοποιούνται :

h({Ai(0)}) = − lim
t→∞

1

t

Rt∑
i=1

µ(Bi(−t))lnµ(Bi(−t)) > 0, (1.5.43)

όπου Rt είναι ο αριθµός των στοιχείων του B(−t) και µ(Bi(−t)) είναι το µέτρο του κάθε στοιχείου.
Πρακτικά η h εκφράζει µια µέση εκθετική εξέλιξη. Θα δούµε αµέσως ποιά είναι η σχέση αυτής µε τους
χαρακτηριστικούς εκθέτες Lyapunov.
Ωστόσο σηµαντικό είναι να σηµειώσουµε ότι η εντροπία hKS , είναι η µέγιστη εντροπία h για κάθε
αρχική διαµέριση του χώρου ϕάσεων, όπου τα αρχικα κελιά έχουν µέτρο που τείνει στο µηδέν.
Εφόσον η εντροπίαKS είναι ϑετική µόνο όταν υπάρχει εκθετική µείωση του µέτρου τουB, πηγαίνοντας
πίσω στον χρόνο, είναι αναµενόµενο να σχετίζεται µε την εκθετική αποµάκρυνση δύο γειτονικών τροχιών
πηγαίνοντας µπροστα στον χρόνο.
Την σχέση αυτή απέδειξε ο Pesin(1977),

hKS =

∫
Μ

∑
σi(x)>0

σi(x)dµ, (1.5.44)

όπου το άθροισµα είναι για όλους τους ϑετικούς εκθέτες Lyapunov και το ολοκλήρωµα υπολογίζεται
σε µια περιοχή του χώρου ϕάσεων.

΄Εχοντας ϑέσει τώρα τις ϐάσεις για ότι αφορά στις στατιστικές ιδιότητες ενός ντετερµινιστικού δυνα-
µικού συστήµατος µπορούµε να κάνουµε χρήση αυτών για την µελέτη της συµπεριφοράς χαοτικών
τροχιών.
Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε έναν γραµµικό συνδυασµό σηµείων µιας χαοτικής τροχιάς σε δια-
κριτές χρονικές στιγµές tn, n = 1., , , .N ως τυχαίες µεταβλητές Xn, οι οποίες υποθέτουµε ότι είναι
ανεξάρτητες και οτι ακολουθούν κατανοµή µε την ίδια µέση τιµή και διασπορά. Τότε υπό προυπο-
ϑέσεις που προκύπτουν από το Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα της Στατιστικής το άθροισµα των Xn ϑα
ακολουθεί Gaussian κατανοµή µε µέση τιµή και διασπορά εκείνη των Xn.
Οι προυποθέσεις αυτές πληρούνται για µια πληθώρα εργοδικών δυναµικών συστηµάτων, όπου για όλες
σχεδόν τις αρχικές συνθήκες οι τροχιές περνούν αυθαίρετα κοντά σε οποιοδήποτε σηµείο της επιφά-
νειας σταθερής ενέργειας µετά απο αρκετό χρόνο.
Είναι επίσης γνωστό για αυτά τα συστήµατα ότι έχουν τουλάχιστον έναν εκθέτη Lyapunov ϑετικό, δεν
έχουν ευσταθείς περιοδικές τροχιές και η επιφάνεια σταθερής ενέργειας καλύπτεται οµοιόµορφα απο
χαοτικές τροχιές για σχεδόν όλες τις αρχικές συνθήκες, εκτός απο ένα σύνολο µέτρου µηδέν.

Στην περίπτωση όµως που ο µέγιστος εκθέτης Lyapunov είναι ϑετικός αλλά αρκετά κοντά στο µη-
δέν, υπάρχουν νησίδες οργανωµένης κίνησης γύρω από ευσταθείς περιοδικές τροχιές, στο σύνορο των
οποίων οι τροχιές ¨κολλάνε¨ για αρκετά µεγάλους χρόνους (stickiness). Η δυναµική στις περιοχές
αυτές χαρακτηρίζεται ως ¨ασθενές χάος¨ και αποτελούν περιπτώσεις όπου η εκθετική αποµάκρυνση
κοντινών τροχιών δεν είναι οµοιόµορφη, ενώ οι χαοτικές τροχιές δεν µπορούν πλέον να ϑεωρηθούν ως
γεννήτορες ανεξάρτητων τυχαίων µεταβλητών που ακολουθούν κατανοµή µε ίδια µέση τιµή και δια-
σπορά.

Στην ϐιβλιογραφία έχουν µελετηθεί εκτενώς συστήµατα τα οποία όταν χαρακτηρίζονται απο ένα διακρι-
τό σύνολο καταστάσεων i = 1, 2, ...,W µε αντίστοιχη πιθανότητα pi, διαθέτουν εντροπία η οποία δίνεται
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απο την Boltzmann-Gibbs(BG) συναρτησιακή µορφή

SBG = −k
W∑
i=1

pilnpi, (1.5.45)

όπου k η σταθερά Boltzmann και
∑W
i=1 pi = 1. Αυτή η εντροπία περιγράφει τα συστήµατα που α-

ναφέραµε πιο πάνω ως οµοιογενώς χαοτικά µε ϑετικούς εκθέτες τεξτλατινΛψαπυνο και τα οποία δεν
διαθέτουν ϑετικού µέτρου περιοχές οµαλής κίνησης γύρω από ευσταθείς περιοδικές τροχιές. Αυτά
είναι τα συστήµατα τα οποία ϑα λέµε ότι χαρακτηρίζονται από ϊσχυρό χάος¨ [Α3].
∆ύο ιδιότητες της BG εντροπίας που ϑα µας απασχολήσουν στη συνέχεια είναι η προσθετικότητα και
η εκτατικότητα.

Εάν έχουµε δύο ανεξάρτητα συστήµατα A και B µε BG εντροπία SBG(A) και SBG(B) αντίστοιχα
τότε η εντροπία του A+B δίνεται απο τη σχέση

SBG(A+B) = SBG(A) + SBG(B). (1.5.46)

Αυτή είναι η προσθετική ιδιότητα της BG εντροπίας.
Επιπλέον γνωρίζουµε ότι η BG εντροπία αυξάνεται γραµµικά ως προς τους ϐαθµούς ελευθερίας N ,
καθώς N →∞. Αυτή είναι η εκτατική ιδιότητα της BG εντροπίας.
Οι παραπάνω αυτές ιδιότητες της BG εντροπίας οφείλονται στο ότι τα συστήµατα που περιγράφονται
απο αυτήν δεν έχουν έντονους συσχετισµούς µεταξύ των επι µέρους περιοχών τους, επειδή οι αλληλεπι-
δράσεις µεταξύ υποσυνόλων µειώνονται εκθετικά µε την απόσταση στο χώρο των ϕάσεων και καλούνται
µικρής εµβέλειας (short range interactions). Αντιθέτως όταν οι αλληλεπιδράσεις αυτές µειώνονται µε
αλγεβρικούς νόµους ως προς την απόσταση λέγονται µακράς εµβέλειας (long range interactions).
Αν και η γενική περίπτωση χαοτικών δυναµικών συστηµάτων χαρακτηρίζεται από ϊσχυρό χάος¨ και
αλληλεπιδράσεις µικρής εµβάλειας, υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα συστήµατα στα οποία οι αλληλεπι-
δράσεις είναι µακράς εµβέλειας και οι ιδιότητες της προσθετικότητας και εκτατικότητας παραβιάζονται.
Εποµένως για τέτοιου είδους συστήµατα χρειαζόµαστε µια διαφορετική εντροπία, η οποία πρέπει ϐέ-
ϐαια να ικανοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερες απο τις µαθηµατικές ιδιότητες µιας κλασικής εντροπίας
όπως η BG.
Για τέτοια συστήµατα προτάθηκε απο τον Tsallis η εντροπία

Sq = k
1−

∑W
i=1

q − 1
,

W∑
i=1

pi = 1 (1.5.47)

η οποία εξαρτάται απο µια παράµετρο q, 1 < q < 3, για ένα σύνολο W καταστάσεων µε πιθανότητα
pi. Εύκολα αποδεικνύεται ότι η Sq αποτελεί µια γενίκευση της SBG µε την έννοια ότι Sq

q→ 1−−−→ SBG.
Η Sq δεν έχει την προσθετική ιδιότητα, καθώς

Sq(A+B) = Sq(A) + Sq(B) + k(1− q)Sq(A)Sq(B) (1.5.48)

και γενικά είναι µη εκτατική.

Κατα αναλογία µε την BG εντροπία, όπου η Gaussian κατανοµή πυκνότητας πιθανότητας λαµβά-
νεται ως ακρότατο της SBG, η q-Gaussian κατανοµή

P (s) = aexpq(−bs2) = a[1− (1− q)bs2]
1

1−q (1.5.49)

λαµβάνεται ως ακρότατο της Sq. Η b είναι αυθαίρετη σταθερά και η a σταθερά κανονικοποίησης.

Παρατηρούµε, όπως ήδη αναφέραµε, ότι expq
q→ 1−−−→ exp και η q-Gaussian για q = 1 γίνεται η

Gaussian κατανοµή.
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Κεφάλαιο 2

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΑΜΙΛΤΩΝΙΩΝ
ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΡΙΤΗΣ ΠΝΟΗΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο ϑα µελετήσουµε ειδικού τύπου λύσεις δυναµικών συστηµάτων, τις λεγόµενες δια-
κριτές πνοές (discrete breathers). Εάν ϕανταστούµε το παράδειγµα της ϱίψης µιας πέτρας σε λίµνη,
αυτό που περιµένουµε να συµβεί είναι η αρχικά τοπική διαταραχή στο σηµείο της ϱίψης να διαδώσει
µε την πάροδο του χρόνου την ενέργειά της σε ολόκληρο το σύστηµα.
Υπάρχουν όµως περιπτώσεις αρχικών συνθηκών σε ορισµένα συστήµατα όπου αυτή η διάδοση µπορεί
να µην πραγµατοποιηθεί. ∆ύο συστατικά είναι µεγάλης σηµασίας για αυτήν την περίπτωση: η δια-
κριτότητα του συστήµατος και η µη γραµµικότητα των εξισώσεων κίνησης του συστήµατος. Οι λύσεις
αυτές, ως ακριβείς λύσεις του συστήµατος χαρακτηρίζονται από την περιοδικότητα στον χρόνο και τον
εκθετικό εντοπισµό στο χώρο. Καθώς η µη γραµµικότητα υπάρχει σε πληθώρα προβληµάτων στην
ϕύση τα οποία είναι διακριτά (κρυσταλλικές δοµές,οπτικές διατάξεις,µικροµηχανικές συσκευές κ.α.) η
µελέτη τέτοιου είδους λύσεων είναι πολύ ενδιαφέρουσα και άνοιξε νέους δρόµους στην µελέτη της µη
γραµµικής δυναµικής.

2.2 ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ FPU-a,FPU-b

΄Ισως το ποιό διάσηµο µοντέλο εντοπισµού ενέργειας είναι αυτό που µελέτησαν οι E.Fermi, J.Pasta
και S.Ulam (FPU) το 1955. Χρησιµοποιώντας τους διαθέσιµους υπολογιστές της εποχής τους στο
Alamos National Laboratory εξέτασαν την δυναµική συµπεριφορά µιας αλυσίδας 32 πανοµοιότυπων
σωµατιδίων τα οποία αλληλεπιδρούσαν µε γραµµικές και µη γραµµικές δυνάµεις, µέσω των εξισώσεων
κίνησης :

ün = (un+1 − 2un + un−1) + a((un+1 − un)2 − (un − un−1)2),

όπου το un(t) δηλώνει την αποµάκρυνση του n σωµατιδίου απο την ϑέση ισορροπίας του.
Τα δυο ακραία σωµατίδια ϑεωρούνται ακίνητα, δηλαδή

u̇0 = u̇32 = 0,

και
u0 = u32 = 0.

Εφαρµόζοντας ως αρχική συνθήκη την un = sin(πn32 ) που αποτελεί και τον πρώτο (µε χαµηλότερη
συχνότητα) κανονικό τρόπο ταλάντωσης του αντίστοιχου γραµµικού συστήµατος οι (FPU)παρατήρησαν
το εξής παράδοξο :
Για µικρές ενέργειες ( που αντιστοιχούν στο a=0.25) το σύστηµα επέστρεφε στην αρχική του κατάσταση
σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα. Σύµφωνα µε την ϑεωρία της στατιστικής µηχανικής ϑα ήταν επο-
µένως αναµενόµενο να ενεργοποιηθούν και οι υπόλοιποι τρόποι ταλάντωσης (υψηλότερης συχνότητας),
η δε ενέργεια να κατανεµηθεί ισόποσα σε όλους τους ϐαθµούς ελευθερίας του συστήµατος, επιτυγχά-
νοντας έτσι τελικά την ϑερµοδυναµική ισορροπία.

39
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Επίσης, αφού το σύστηµα τους προερχόταν απο την χαµιλτώνια συνάρτηση

H =

32∑
0

1

2
u̇2
n +

1

2
(un − un−1)2 +

a

3
(un − un−1)3

το ϑεώρηµα επαναληπτικότητας Poincare υπονοεί ότι οι τροχιές πρέπει να επιστρέψουν κάποτε κοντά
στις αρχικές συνθήκες, αλλά αυτό ϑα έπρεπε να συµβεί σε πολύ µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα
απο αυτά που παρατηρησαν οι (FPU). ΄Οπως ήταν αναµενόµενο η ανακάλυψη αυτή ενθουσίασε την
επιστηµονική κοινότητα και πληθώρα επιστηµόνων άρχισε να µελετά τέτοιου είδους µη γραµµικά
ϕαινόµενα.
Το 1965 οι Zabusky και Kruskal προσπαθώντας να εξηγήσουν αυτό το ϕαινόµενο παρήγαγαν την
εξίσωση Korteweg-de Vries (KdV )

ut + uux + δ2uxxx = 0, δ << 1

ως το συνεχές όριο του συστήµατος των FPU-a. Η KdV έχει ως λύσεις σολιτόνια τα οποία οδηγούν σε
ανάλογες επαναλήψεις των αρχικών συνθηκών µε το πρόβληµα των FPU-a. Ωστόσο αυτό που παρέλει-
ψαν οι Zabusky και Kruskal είναι η διακριτότητα του προβλήµατος, η οποία όπως ϑα δούµε παρακάτω
παίζει κυρίαρχο ϱόλο.

Το επόµενο σηµαντικό ϐήµα προόδου έγινε τη δεκαετία του 2000, όταν ο Flach και οι συνεργάτες
του εισήγαγαν την έννοια των q-breathers ως ακριβείς λύσεις του προβλήµατος FPU-a και επεσήµαναν
την σηµασία τους για την (γραµµική) ευστάθεια της δυναµικής [Β5], [Β6]. Επιπλέον µελέτησαν το
FPU-b µοντέλο µε χαµιλτώνια συνάρτηση :

H =

N∑
1

1

2
p2
n +

N∑
0

1

2
(xn+1 − xn)2 +

b

4

N∑
0

(xn+1 − xn)4,

όπου xn και pn είναι οι κανονικές µεταβλητές ϑέσεων και ορµών µε σταθερές συνοριακές συνθήκες
x0 = xN+1 = 0.

Εδώ, αξίζει να παρατηρήσουµε ότι ένα q-breather µπορεί να ορισθεί µαθηµατικά ως η συνέχιση για
b 6= 0 ενός q κανονικού τρόπου ταλάντωσης ενός σωµατιδίου στο αντισυνεχές όριο b = 0 στο συνεχές
όριο b 6= 0, όπου όλα τα σωµατίδια ταλαντώνονται µε µια µοναδική συχνότητα, ίδια σχεδόν µε αυτήν
του q κανονικού τρόπου ταλάντωσης. Επισηµαίνουµε επίσης ότι ο εντοπισµός σε αυτήν την περίπτωση
αφορά εντοπισµό στον χώρο των εκθετών Fourier και όχι στις ϑέσεις, όπως αναφέραµε στην αρχή του
κεφαλαίου. ∆ηλαδή εάν διεγείρουµε έναν τρόπο ταλάντωσης του οποίου η αρχική κατάσταση ήταν ευ-
σταθής, τότε η ενέργεια ϑα παραµείνει εντοπισµένη σε αυτόν τον τρόπο ταλάντωσης και ίσως κάποιους
¨γειτονικούς¨ του. ΄Ετσι ταλαντώνονται όλα τα σωµατίδια του πλέγµατος µε σχεδόν την ίδια συχνότητα.

Τα παραδείγµατα που ϑα µελετήσουµε στο παρόν κεφάλαιο αφορούν εντοπισµό στον χώρο ϑέσεων,
δηλαδή ένα µέρος του πλέγµατος ϑα ταλαντώνεται χωρίς να διαδίδει την ενέργεια στα γειτονικά του.

2.3 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ∆ΙΑΚΡΙΤΩΝ ΠΝΟΩΝ

Σε αυτήν την παράγραφο ϑα αναλύσουµε δύο ϐασικές µεθόδους κατασκευής λύσεων τύπου breather.
Η πρώτη αναφέρεται ως συνέχιση περιοδικών τροχιών και αποτέλεσε απόδειξη ύπαρξης breather απο
τους Mackay και Aubry, ενώ η δεύτερη αναφέρεται ως µέθοδος οµοκλινικών τροχιών.

2.3.1 Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΟΜΟΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΡΟΧΙΩΝ

Ας ϑεωρήσουµε µια µονοδιάστατη αλυσίδα σωµατιδίων που αλληλεπιδρούν, µε χαµιλτώνια συνάρτηση

H =
∑
n

1

2
p2
n + V (xn) +W (xn − xn−1). (2.3.1)

Ο ακέραιος αριθµός n χαρακτηρίζει την ϑέση του κάθε σωµατιδίου στο πλέγµα(πιθανόν άπειρη αλυσίδα)
και οι xn και pn τις κανονικές µεταβλητές ϑέσης και ορµής. Το V (xn) είναι το εντοπισµένο (on site)
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δυναµικό για κάθε σωµατίδιο n και τοW (xn−xn−1) είναι το δυναµικό αλληλεπίδρασης δύο γειτονικών
σωµατιδίων. Επιβάλλουµε σε αυτά τις συνθήκες V ′(0) = W ′(0) = 0, V ′′(0),W ′′(0) ≥ 0 οι οποίες µας
δίνουν το κλασικό ελάχιστο της ενέργειας στην κατάσταση xn = pn = 0. Οι εξισώσεις κίνησης ϑα είναι
:

ẋn = pn, ṗn = −V ′(xn)−W ′(xn − xn−1)−W ′(xn+1 − xn). (2.3.2)

Γραµµικοποιώντας τις εξισώσεις αυτές γύρω απο το σηµείο ελαχίστου της ενέργειας παίρνουµε ένα
σύνολο γραµµικών συζευγµένων διαφορικών εξισώσεων, οι λύσεις των οποίων είιναι επίπεδα κύµατα
µικρού πλάτους

xn(t) ∼ ei(ωqt−qn), ω2
q = V ′′(0) + 4W ′′(0)sin(

q

2
)2. (2.3.3)

Τα κύµατα αυτά χαρακτηρίζονται απο τον κυµαταριθµό q και την αντίστοιχη συχνότητα ωq. ΄Ολες
οι επιτρεπτές συχνότητες ωq καταλαµβάνουν ένα ϕραγµένο και συνεκτικό διάστηµα του πραγµατικού
άξονα το οποίο καλείται γραµµικό ϕάσµα. Λόγω τώρα της διακριτότητας του πλέγµατος, η συχνότητα
ωq εξαρτάται περιοδικά απο το q και η απόλυτη τιµή του έχει πάντα ένα άνω ϕράγµα, πράγµα που
ϑα δικαιολογήσει την ανάγκη διακριτότητας του συστήµατος για να έχουµε λύσεις τύπου breather.
Τώρα ανάλογα µε την επιλογή της συνάρτησης εντοπισµένου δυναµικού το κύµα µπορεί να είναι είτε
¨ακουστικό¨ (V (0) = 0) είτε ¨οπτικό¨ (V (0) 6= 0). Ωστόσο σε περίπτωση διέγερσης µεγάλου πλάτους
η γραµµικοποίηση των εξισώσεων κίνησης δεν είναι πλέον ορθή. ΄Οπως και στο παράδειγµα ενός µη
αρµονικού ταλαντωτή η συχνότητα των περιοδικών λύσεων εξαρτάται απο το πλάτος της διέγερσης. ΄Ετσι
σε περίπτωση διέγερσης µεγάλου πλάτους οι συχνότητες µπορεί να ϐρίσκονται εκτός του γραµµικού
ϕάσµατος.

Ας υποθέσουµε τώρα ότι έχουµε µια ακριβή λύση των εξισώσεων 2.3.2 τύπου breather. Τότε αυ-
τή ϑα πρέπει να είναι χρονικά περιοδική, δηλαδή υπάρχει ένας αριθµός Tb = 2π

Ωb
τέτοιος ώστε

x̂n(t + Tb) = xn(t). Αφού η λύση µας είναι Tb-περιοδική µπορούµε να αναπτύξουµε αυτήν σε σειρά
Fourier.

x̂n(t) =
∑
k

Ak,ne
ikωbt. (2.3.4)

Απο την υπόθεση αυτή, αφου ϑέλουµε λύσεις τύπου breather, δηλαδή χωρικά εντοπισµένες, προκύπτει
ότι οι συντελεστές του αναπτύγµατος Fourier πρέπει να είναι χωρικά εντοπισµένοι.
∆ηλαδή

Ak,|n|→∞ → 0. (2.3.5)

Τώρα αντικαθιστώντας αυτή την υπόθεση στις εξισώσεις κίνησης 2.3.2 και γραµµικοποιώντας την προ-
κύπτουσα αλγεβρική σχέση που ικανοποιύν οι συντελεστές Fourier στα άκρα του breather, όπου τα
πλάτη ϑα είναι µικρά, προκύπτει η σχέση:

k2Ω2
bAk,n = V ′′(0)Ak,n +W ′′(0)(2Ak,n −Ak,n−1 −Ak,n+1) (2.3.6)

Εάν kΩb = ωq η λύση της 2.3.6 δίνεται απο την σχέση Ak,n = c1e
iqn + c2e

−iqn. Εποµένως κάθε µη
µηδενικό πλάτος Ak,n ϑα ταλαντώνεται χωρίς χωρική απόσβεση αντίθετα µε την υπόθεση η ακριβής
λύση είναι τύπου breather.
Ωστόσο εάν

kΩb 6= ωq (2.3.7)

για κάθε ακέραιο k και κάθε q η γενική λύση της 2.3.6 ϑα είναι Ak,n = c1κ
n + c2κ

−n, όπου κ είναι
πραγµατικός αριθµός που εξαρτάται απο τα ωq,Ωb και k. ΄Ετσι έχουµε όντως µια εκθετική απόσβεση
του πλάτους Ak,n επιλέγοντας κατάλληλα είτε c1 είτε c2 να είναι µη µηδενικά.

Τώρα για να ικανοποιείται η 2.3.7 για τουλάχιστον µια πραγµατική τιµή του Ωb και του k ϑα πρέπει
οι συχνότητες |ωq| να είναι άνω ϕραγµένες. Ακριβώς εδώ γίνεται σαφές γιατί είναι κεντρικής σηµασίας
η διακριτότητα του συστήµατος.
Αντιθέτως, τα περισσότερα συνεχή συστήµατα διαθέτουν γραµµικά ϕάσµατα τα οποία είναι µη ϕραγ-
µένα, γεγονός το οποίο καθιστά αναπόφευκτους τους συντονισµούς των συχνοτήτων του συστήµατος
µε αυτές του γραµµικού ϕάσµατος. ΄Ετσι η συνθήκη µη συντονισµού 2.3.7 είναι απαραίτητη για την
ύπαρξη ακριβούς λύσης χωρικά εντοπισµένης και χρονικά περιοδικής. Η παρούσα ανάλυση µπορεί να
γενικευθεί και σε πλέγµατα δυο διαστάσεων, όπως επίσης και σε συστήµατα αλληλεπιδράσεων µακράς
εµβέλειας. Ωστόσο η σχέση µη συντονισµού 2.3.7 διατηρεί τον ϱόλο της ακόµα και σε αυτά.
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Ο χωρικός εντοπισµός που απαιτείται όπως είδαµε για να έχουµε µια ακριβή λύση τύπου breather
στον χώρο των εκθετων Fourier µεταφράζεται στην σχέση 2.3.5. Μια τέτοια τροχιά στον χώρο των εκθε-
τών Fourier, δηλαδή µια διπλά άπειρη ακολουθία που ξεκινάει απο το 0 για n → −∞ και καταλήγει
πάλι στο 0 για n→ +∞ καλείται µια οµοκλινική τροχιά του συστήµατος 2.3.6.
Συγκεκριµένα κρατώντας µόνο τους συντελεστές Fourier µε το µεγαλύτερο πλάτος (δηλ. k = 1) το
σύστηµα 2.3.6 ανάγεται σε µια 2-διάστατη απεικόνιση της µορφής:

an+1 = g(a, an−1) (2.3.8)

an = An(1). (2.3.9)

Οι αναλλοίωτες πολλαπλότητες του σαγµατικού σηµείου της απεικόνισης αυτής στην περίπτωση
που τµηθούν εγκάρσια σε ένα σηµείο, ϑα τµηθούν άπειρες ϕορές δηµιουργώντας έτσι µια πληθώρα
οµοκλινικών τροχιών. ΄Ετσι το πρόβληµα εύρεσης λύσεων τύπου breather ανάγεται στον υπολογισµό
των οµοκλινικών τροχιών της απεικόνισης 2.3.8,2.3.9. Για περισσότερες πληροφορίες στην κατασκευή

Σχήµα 2.1: Η ασταθής και η ευσταθής πολλαπλότητα µιας διδιάστασης απεικόνισης τέµνονται εγκάρσια
σε άπειρα σηµεία, δίνοντας έτσι µια πληθώρα οµοκλινικών τροχιών.

λύσεων τύπου breather παραπέµπουµε τον αναγνώστη στα [Β1],[Β2].
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2.3.2 Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΤΡΟΧΙΩΝ

Στην παρούσα παράγραφο ϑα αναπτύξουµε µια µέθοδο εύρεσης λύσεων τύπου breather σε ένα πλέγµα
σωµατιδίων. Η µέθοδος αυτή αναφέρεται στην ϐιβλιογραφία ως µέθοδος συνέχισης περιοδικών τροχιών.

Τα συστήµατα για τα οποία ϑα αναπτύξουµε την µέθοδο συνέχισης περιοδικών τροχιών είναι αυτόνοµα,
διατηρητικά δυναµικά συστήµατα και στην συνέχεια ϑα εξειδικέυσουµε την ανάλυση στην περίπτωση
χαµιλτώνιων συστηµάτων.

Πρώτα ας δούµε τα εργαλεία που ϑα χρησιµοποιήσουµε. Κεντρικό εργαλείο µας στην ανάπτυξη της
µεθόδου είναι το ϑεώρηµα πεπλεγµένων συναρτήσεων, σύµφωνα µε το οποίο :

2.3.1 Θεώρηµα [Β8][Β9] ΄Εστω G0 : Rm −→ Rn (m > n) µια λεία απεικόνιση και x0 ∈ Rm µια λύση
της

G0(x) = 0, (2.3.10)

τέτοια ώστε το διαφορικό της G0 στο σηµείο x0, DG0(x0) ∈ L(Rn,Rm) να είναι επί. Τότε σε µια
περιοχή του x0 το σύνολο λύσεων της 2.3.10 είναι µια λεία υποπολλαπλότητα του Rm διάστασης m− n.
Συγκεκριµένα εάν U και V είναι συµπληρωµατικοί υπόχωροι του Rm τέτοιοι ώστε dimV = n και V ∩
Ker(DG0(x0)) = 0, τότε το σύνολο λύσεων της 2.3.10 κοντά στο x0 έχει τη µορφή

{x∗(u) = x0 + u+ v∗(u)/u ∈ U}, (2.3.11)

όπου v∗ : U −→ V µια λεία απεικόνιση τέτοια ώστε v∗(0) = 0.

Είναι σηµαντικό είναι ότι αυτό το αποτέλεσµα διατηρείται κάτω απο µικρές διαταραχές. ∆ηλαδή εάν
ϑεωρήσουµε µια λεία απεικόνιση G : Rm×R µε G(x, ε) = Gε(x), ένα x0 ∈ Rn τέτοιο ώστε G0(x0) = 0
και η DG0(x0) να είναι επί, τότε για κάθε κατάλληλα µικρό ε το σύνολο µηδενισµού G−1

ε ({0}) κείται
σε µια περιοχή του x0 και είναι µια (m− n)−διάστατη υποπολλαπλότητα.

Ας ϑεωρήσουµε τώρα το αυτόνοµο σύστηµα διαφορικών εξισώσεων

u̇ = g(u, a), (2.3.12)

όπου u ∈ Rn, a ∈ Rk παράµετρός και g : Rn × Rk −→ Rn µια λεία απεικόνιση.
Πρακτικά ϑεωρούµε την 2.3.12 ως µια διαταραχή των αδιατάρακτων εξισώσεων

u̇ = g0(u), g0(u) = g(u, 0), (2.3.13)

το οποίο στην συνέχεια ϑα συνδέσουµε µε την έννοια του αντισυνεχούς ορίου.

Σκοπός µας είναι να δηµιουργήσουµε περιοδικές τροχιές του διαταραγµένου συστήµατος a 6= 0, µε
τιµές του a κοντά στο 0, ξεκινώντας απο µια περιοδική τροχιά του 2.3.13 η οποία γενικά είναι εύκολη
στον υπολογισµό της.

Ωστόσο, το γεγονός ότι το σύστηµα που ϑα ϑεωρήσουµε είναι αυτόνοµο δηµιουργεί δύο προβλήµα-
τα, τα οποία ϑα πρέπει να παρακάµψουµε:

1. Για να ϐρούµε µια περιοδική τροχιά, προυποθέτει να ϐρούµε την ελάχιστη περίοδό της T > 0.

2. Εάν η u(t) είναι περιοδική τροχιά τότε και η uθ(t) = u(t+ θ) είναι επίσης περιοδική τροχιά για
κάθε θ ∈ R, καθώς ανήκει στην ίδια γεωµετρική τροχιά µε την u(t). Τέτοιου είδους εκφυλισµός
πρέπει να αποφευχθεί στην ανάλυσή µας.

Το πρώτο Ϲήτηµα µπορούµε εύκολα να το παρακάµψουµε κάνοντας µια αναδιαβάθµιση του χρονικού
άξονα ϑέτοντας όπου t→ t

T .

Τότε η 2.3.12 γίνεται
u̇ = Tg(u, a), (2.3.14)

όπου πλέον οι T−περιοδικές τροχιές της 2.3.12 αντιστοιχούν σε 1−περιοδικές τροχιές του 2.3.14 και
αντίστροφα.
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Συµβολίζοντας τώρα µε û(t, p, T, a) την λύση της 2.3.14, τέτοια ώστε û(0, p, T, a) = p η εύρεση της
1−περιοδικής τροχιάς ισοδυναµεί µε την επίλυση της εξίσωσης

G0(p, T, a) = û(1, p, T, a)− p = 0. (2.3.15)

Αυτή η εξίσωση είναι στην µορφή που απαιτεί το Θεώρηµα 2.3.1 µε m = n+ 1 + k και x = (p, T, a).

Επιπλέον µε p0 ∈ Rn και T0 > 0 τέτοια ώστε το x0 = (p0, T0, 0) να είναι λύση της 2.3.15, τότε η
u0(t) = û(t, p0, T0, 0) είναι µια 1−περιοδική λύση του

u̇ = T0g0(u). (2.3.16)

Καθώς ϑεωρούµε σε όλη την ανάλυση ότι η τιµή 1 είναι η ελάχιστη περίοδος της u0(t) πρέπει να τονί-
σουµε ότι αυτό επιβάλλει u̇0(t) 6= 0, ∀t ∈ R και συγκεκριµένα g0(p0) = T−1

0 u̇0(0) 6= 0.

Ως πρώτο ϐήµα για να συνεχίσουµε την λύση της 2.3.15 απο την περίπτωση a = 0 στην περίπτωση
a 6= 0 ϑα υπολογίσουµε το διαφορικό DG0(p0, T0, 0), υπολογίζοντας αρχικά τις µερικές παραγώγους
της G0 ως προς τις µεταβλητές p, T, a.
΄Ετσι η µερική παράγωγος ως προς την µεταβλητή p είναι DpG0(p0, T0, 0) = Dpû(1, p0, T0, 0)− I.

Ο πίνακας Dpû(t, p0, T0, 0) αποτελεί τον ϑεµελιώδη πίνακα των ανεξάρτητων λύσεων της εξίσωσης
µεταβολών

v̇ = T0Dg0(u0(t))v, (2.3.17)

όπως τον ορίσαµε στην αντίστοιχη παράγραφο του πρώτου κεφαλαίου. Ας συµβολίσουµε τον πίνακα
αυτόν µε V (t) = Dpû(t, p0, T0, 0).
Τότε ο εν λόγω ϑεµελιώδης πίνακας είναι λύση του προβλήµατος αρχικών τιµών

V̇ (t) = T0Dg0(u0(t))V (t), V (0) = I (2.3.18)

και ο πίνακας V (1) αποτελεί τον µονόδροµο πίνακα της περιοδικής τροχιάς u0(t).

΄Ετσι έχουµε
DpG0(p0, T0, 0) = Dpû(1, p0, T0, 0)− I = V (1)− I. (2.3.19)

Τώρα παραγωγίζοντας ως προς την χρονική µεταβλητή την σχέση 2.3.16 έχουµε

ü0(t) = T0Dg0(u0(t))u̇0(t), (2.3.20)

γεγονός που δείχνει ότι και η g0(u0(t)) = T−1
0 u̇0(t) είναι 1−περιοδική λύση των εξισώσεων µεταβολών

2.3.17.

΄Ετσι έχουµε ότι
g0(u0(t)) = V (t)g0(p0). (2.3.21)

Επιπλέον
g0(p0) = g0(u0(0)) = g0(u0(1))

2.3.21
= V (1)g0(p0).

∆ηλαδή (V (1)− I)g0(p0) = 0 ή ισοδύναµα

g0(p0) ∈ Ker(V (1)− I). (2.3.22)

Συνεπώς η τιµή +1 είναι πάντα ιδιοτιµή του µονόδροµου πίνακα V (1) µε ιδιοδιάνυσµα g0(p0).

Για την µερική παράγωγο τώρα της G0 ως προς την µεταβλητή της περιόδου T έχουµε

DTG0(p0, T0, 0) =
∂û(t, p0, T0, 0)

∂T
:= w(t). (2.3.23)

Εάν παραγωγίσουµε την σχέση 2.3.23 ως προς την χρονικη µεταβλητή έχουµε

ẇ(t) =
∂

∂t
(
∂û(t, p0, T0, 0)

∂T
) =

∂

∂T
(
dû(t, p0, T0, 0)

dt
)⇒
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=
∂

∂T
u̇0(t) =

∂

∂T
(Tg0(u0(t)))|T=T0 ⇒

= g0(u0(t)) + T0Dg0(u0(t))w(t). (2.3.24)

Η διαφορική εξίσωση 2.3.24 λόγω της σχέσης 2.3.21 ικανοποιεί το πρόβληµα αρχικών τιµών

ẇ(t) = g0(u0(t)) + T0Dg0(u0(t))w(t), w(0) = 0. (2.3.25)

Η λύση της διαφορικής εξίσωσης 2.3.25, λόγω γραµµικότητάς της, δίνεται ως άθροισµα της λύσης της
οµογένους και µιας ειδικής λύσης.
΄Ετσι για την οµογενή έχουµε

ẇ(t) = T0Dg0(u(t))w(t)⇒
ẇ(t)

w(t)
= T0Dg0(u(t))⇒

ln|w(t)| =
∫ t

0

T0Dg0(u(s))ds

η οποία λόγω της 2.3.18 µας δίνει

ln|w(t)| =
∫ t

0

V̇ (s)

V (s)
ds⇒

ln|w(t)| = ln|V (t)|+ C̃ ⇒
w(t) = CV (t) (2.3.26)

που είναι και η λύση της οµογενούς.

Για την µη οµογενή ακολουθώντας την µέθοδο Lagrange αναζητούµε ειδική λύση της µορφής w(t) =
C(t)V (t).
΄Ετσι αντικαθιστώντας στην µη οµογενή Σ.∆.Ε.2.3.25 έχουµε

Ċ(t)V (t) + V̇ (t)C(t) = T0Dg0(u0(t))C(t)V (t) + g0(u0(t))

η οποία λόγω της 2.3.25 γίνεται

Ċ(t) + T0Dg0(u0(t))C(t)V (t) = T0Dg0(u0(t))C(t)V (t) + g0(u0(t))⇒

Ċ(t)V (t) = g0(u0(t))⇒

C(t) =

∫ t

0

V −1(s)g0(u0(s))ds. (2.3.27)

΄Αρα η γενική λύση της 2.3.25 ϑα δίνεται απο

w(t) = V (t)

∫ t

0

V −1(s)g0(u0(s))ds. (2.3.28)

Τώρα µπορούµε να προσδιορίσουµε την µερική παράγωγο της G ως προς την µεταβλητή T

∂G0(p0, T0, 0)

∂T
=
∂û(1, p.T0, 0)

∂T
= V (1)

∫ 1

0

V (s)g0(u0(s))ds = V (1)

∫ 1

0

g0(p0)ds = g0(p0). (2.3.29)

Με ανάλογο τρόπο µπορούµε να δείξουµε ότι

DaG0(p0, T0, 0) = Daû(1, p0, T0, 0) = T0V (1)

∫ 1

0

V −1(s)Dag0(u0(s))ds. (2.3.30)

Συνδυάζοντας τώρα τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούµε τελικά να εκφράσουµε το διαφορικό της G
ως εξής

DG0(p0, T0, 0) · (p, T, a) = (V (1)− I)p+ Tg0(p0) +DaG0(p0, T0, 0)a. (2.3.31)

΄Εχοντας τώρα αυτή την έκφραση του διαφορικού DG0(p0, T0, 0) ∈ L(Rn+1+k,Rn) µπορούµε να ανα-
Ϲητήσουµε συνθήκες οι οποίες ϑα µας εξασφαλίζουν ότι είναι επί.

Σε αυτό το σηµείο ϑα δώσουµε µια λύση για το πρόβληµα 2. που αναφέραµε προηγουµένως.
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2.3.2 Θεώρηµα [Β3] ΄Εστω p0 ∈ Rn και T0 > 0 τέτοια ώστε G0(p0, T0, 0) = 0 και το διαφορικό της G0

στο σηµείο (p0, T0, 0) να είναι επί. Ορίζουµε την G : Rn × R× Rk −→ Rn × R µε τύπο

G(p, T, a) = (G0(p, T, a), 〈g0(p0), p− p0〉), (2.3.32)

όπου 〈·, ·〉 το κανονικό εσωτερικό γινόµενο του Rn.
Τότε G(p0, T0, 0) = 0, το διαφορικό της G στο σηµείο (p0, T0, 0) είναι επί και σε µια ανοιχτή περιοχή του
(p0, T0, 0) το σύνολο λύσεων της

G(p, T, a) = 0 (2.3.33)

είναι µια λεία k−διάστατη υποπολλαπλότητα του Rn × R× Rk.
Απόδειξη :
Το ότι ισχύει G(p0, T0, 0) = 0 είναι προφανές, όπως παρατηρούµε αντικαθιστώντας την τιµή (p0, T0, 0)
στον τύπο της 2.3.32.
Η δεύτερη πρόταση, δηλαδή ότι το DG είναι επί στο σηµείο (p0, T0, 0) προκύπτει απο το γεγονός ότι
(g0(p0), 0, 0) ∈ KerDG0(p0, T0, 0) (ϐλέπε 2.3.22, 2.3.31). Ο τρίτος ισχυρισµός προκύπτει ως άµεση
εφαρµογή του ϑεωρήµατος πεπλεγµένων συναρτήσεων.

Τώρα το σύνολο λύσεων της 2.3.33 µας δίνει τις αρχικές συνθήκες p ∈ Rn των T−περιοδικών λύσεων
της 2.3.12, µε την συνθήκη ϕάσης

〈g0(p0), p− p0〉. (2.3.34)

Γεωµετρικά αυτό σηµαίνει οτι αναζητούµε σταθερά σηµεία της (παραµετρικοποιηµένης) απεικόνισης
Poincare για την 2.3.12 στην εγκάρσια τοµή

Σ := {p ∈ Rn/〈g0(p0), p− p0〉 = 0} (2.3.35)

της τροχιάς {u0(t), t ∈ R}.
΄Ετσι κάθε περιοδική τροχιά αντιστοιχεί σε µια µοναδική λύση της 2.3.33.

Τώρα µπορούµε να επιστρέψουµε στην αναζήτηση συνθηκών έτσι ώστε τα p0, T0 να εξασφαλίζουν ότι η
G0 έχει διαφορικό επί στο σηµείο (p0, T0, 0).

Απο την σχέση 2.3.22 προκύπτει άµεσα οτι η τιµή +1 είναι ιδιοτιµή του µονόδροµου πίνακα V (1),
µε ιδιοδιάνυσµα το g0(p0), όπως είδαµε προηγουµένως. Στην γενική περίπτωση η τιµή +1 ϑα είναι
απλή ιδιοτιµή του V (1), συνεπώςKer(V (1)−I) = Rg0(p0) και Rn = Im(V (1)−I)⊕Rg0(p0). Σε αυτή
την περίπτωση ϑα λέµε ότι η u(t) είναι µη εκφυλισµένη περιοδική τροχιά και απο την 2.3.31 προκύπει
ότι όχι µόνο το διαφορικό DG0(p0, T0, 0) είναι επί αλλά και οι D(p,T )G0(p0, T0, 0) είναι επίσης επί.

Αυτό συνεπάγεται ότι η k−διάστατη πολλαπλότητα που προκύπτει απο το σύνολο λύσεων της 2.3.33
στο προηγούµενο ϑεώρηµα µπορεί να παραµετρικοποιηθεί απο το a ∈ Rk.

Μπορούµε τώρα να διατυπώσουµε το παρακάτω ϑεώρηµα:

2.3.3 Θεώρηµα [Β3] ΄Εστω u0(t) µια 1−περιοδική λύση της 2.3.14 µε T0 > 0 και g0(p0) 6= 0 για
p0 = u0(0). ΄Εστω επίσης V (t)ο ϑεµελιώδης πίνακας λύσεων των εξισώσεων µεταβολών 2.3.17 και το +1
είναι µια απλή ιδιοτιµή του µονόδροµου πίνακα V (1). Τότε υπάρχουν λείες συναρτήσεις p∗ : Rk −→ Rn
και T ∗ : Rk −→ R, µε p∗(0) = p0 και T ∗(0) = T0, τέτοιες ώστε για κάθε a ∈ Rk, κατάλληλα
µικρό, η λύση û(t, p∗(a), T ∗(a), a) της 2.3.14 να είναι 1−περιοδική. Επιπλέον αυτή είναι η µοναδική
1−περιοδική λύση (εκτός απο τις λύσεις διαφοράς ϕάσης), µε T κοντά στο T0 και τροχιά κοντά στην
Γ0 := {u0(t)/t ∈ R}.

2.3.4 Παρατήρηση Γεωµετρικά το ως άνω αποτέλεσµα µπορεί να ερµηνευθεί ως εξής : Για a αρκετά
µικρό, το διανυσµατικό πεδίο g(·, a) επάγει µια απεικόνιση Poincare Pa στο Σ και το p0 είναι σταθερό
σηµείο της P0. Εάν τώρα η u0(t) είναι µη εκφυλισµένη 1−περιοδική λύση τότε η τιµή +1 είναι απλή
ιδιοτιµή του διαφορικού DP0(p0) και η Pa για a αρκετά µικρό έχει µοναδικό σταθερό σηµείο p∗(a)
κοντά στο p0. Συγκεκριµένα η περιοδική τροχιά Σa := {û(t, p∗(a), T ∗(a), a)/t ∈ R} της 2.3.16 είναι
αποµονωµένη.

Τα συστήµατα που ϑα µας απασχολήσουν ωστόσο στην παρούσα εργασία ϑα έχουν διπλη ιδιοτιµή την
τιµή +1 στον µονόδροµο πίνακα V (1) λόγω της χαµιλτώνιας δοµής τους. Για να δούµε πως ϑα ξεπε-
ϱάσουµε αυτή την δυσκολία ϑα πρέπει να µελετήσουµε πρώτα τη γενική περίπτωση των διατηρητικών
συστηµάτων.
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2.3.3 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ΤΡΟΧΙΕΣ

Ας δούµε τώρα πως ϑα επεκτείνουµε την ϑεωρία στην περίπτωση που το +1 δεν ειναι απλή ιδιοτιµή του
µονόδροµου πίνακα V (1). Θα ϑεωρήσουµε αρχικά µια λεία συνάρτηση F : Rn −→ R, η οποία είναι
πρώτο ολοκλήρωµα του διανυσµατικού πεδίου g(·, 0) και ανήκει στον διανυσµατικό χώρο F όλων των
πρώτων ολοκληρωµάτων του g(·, 0). Η σχέση

F (φ(t, p, T, 0)) = F (p), ∀(t, p, T ), (2.3.36)

όπως είδαµε στο πρώτο κεφάλαιο δηλώνει ότι κάθε τροχιά του διανυσµατικού πεδίου g(·, 0) παραµένει
σε ένα ισοσταθµικό σύνολο της F . Εάν παραγωγίσουµε αυτή τη σχέση ως προς p στο σηµείο (t, p, T ) =
(t, p0, T0) παίρνουµε

DF (u0(t)) · V (t)p = DF (p0)p, ∀t ∈ R, ∀p ∈ Rn. (2.3.37)

Τια t = 1 η σχέση 2.3.37 γίνεται

DF (u0(1)) · V (1)p = DF (p0)p

(DF (u0(1))V (1)−DF (p0))p = 0

DF (p0)(V (1)− I)p = 0

δηλαδή
Im(V (1)− I) ⊂ Ker(DF (p0)), ∀F ∈ F. (2.3.38)

Εαν ϑεωρήσουµε το σύνολο W = {∇F (p0)/F ∈ F} και k = dimW τότε η σχέση 2.3.38 µας δίνει ότι

dimIm(V (1)− I) ≤ dimKer(DF (p0))⇒

n−mg ≤ n− k ⇒

mg ≥ k, (2.3.39)

όπου mg η γεωµετρική πολλαπλότητα της ιδιοτιµής +1 στον µονόδροµο πίνακα V (1).
Επιπλέον ο ορισµός του πρώτου ολοκληρώµατος δηλώνει ότι

g0(p0) ∈ Ker(DF (p0)), ∀F ∈ F. (2.3.40)

΄Ετσι συνδυάζοντας τις σχέσεις 2.3.38,2.3.40 έχουµε ότι

Im(V (1)− I) + Rg0(p0) ⊂W⊥. (2.3.41)

Απο τη σχέση 2.3.31 προκύπτει ότι ImDp,TR0(p0.T0, 0) = Im(V (1) − I) + Rg0(p0), επιπλέον η
περιοδική τροχιά Γ0 είναι µη εκφυλισµένη αν και µόνο αν Im(V (1) − I) + Rg0(p0) = Rn, το οποίο
ειναι εφικτό µόνο εαν W = {0}, δηλαδή δεν υπάρχουν πρώτα ολοκληρώµατα. ΄Ετσι ϑα δώσουµε τον
ορισµό της κανονικής περιοδικής τροχιάς, γενικεύοντας την έννοια των µη εκφυλισµένων περιοδικών
τροχιών σε συστήµατα που διαθέτουν πρώτα ολοκληρώµατα.

2.3.1 Ορισµός Θα λέµε οτι η περιοδική λύση u0(t) η οποία αντιστοιχεί στην περιοδική τροχιά Γ0 είναι
κανονική εάν

Im(V (1)− I) + Rg0(p0) = W⊥

.

2.3.2 Πρόταση [Β3] Η περιοδική τροχιά Γ0 είναι κανονική αν και µόνο αν

1. mg = k
ή

2. mg = k + 1 και g0(p0) /∈ Im(V (1)− I). Συγκεκριµένα η Γ0 είναι κανονική αν ma = k + 1.

(Η απόδειξη ϐρίσκεται στο [Β3] )

΄Εχουµε χαρακτηρίσει έτσι τις περιοδικές τροχιές ϐάσει των αλγεβρικών και γεωµετρικών πολλαπλοτή-
των της ιδιοτιµής +1.
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2.3.4 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΤΡΟΧΙΩΝ

Σε αυτό το σηµείο ϑα δείξουµε ότι οι κανονικές περιοδικές τροχιές ανήκουν σε k−παραµετρικές οικο-
γένειες περιοδικών τροχιών. Για να το αποδείξουµε εισάγουµε µια k−παραµετρική εκδίπλωση ga του
διατηρητικού διανυσµατικού πεδίου g0 τέτοια ώστε :

1. Η απεικόνιση G0(p, T, a) να έχει διαφορικό επί στο σηµείο (p0, T0, 0)
και

2. Το διανυσµατικό πεδίο ga µπορεί να έχει περιοδικές τροχιές κοντά στην Γ0 µόνο αν a = 0.

Κάνοντας χρήση της ιδιότητας 1. µπορούµε να εφαρµόσουµε το ϑεώρηµα Θεώρηµα 2.3.2 ώστε να
πάρουµε µια k−παραµετρική οικογένεια περιοδικών τροχιών, οι οποίες απο την ιδιότητα 2. ϑα πρέπει
να είναι περιοδικές τροχιές του αρχικού διανυσµατικού πεδίου g0.
Ως εκδίπλωση τώρα ϑεωρούµε την

ga(u) = g(u, a) := g0(u) +

k∑
j=1

aj∇Fj(u), ∀u ∈ Rn, ∀a = (a1, a2, ..., ak) ∈ Rk. (2.3.42)

Παρατηρούµε ότι το διανυσµατικό πεδίο που ορίζεται απο αυτή την εκδίπλωση δεν ειναι διατηρητικό
για a 6= 0 και ακριβώς αυτό είναι που µας επιτρέπει να πούµε ότι έχει την ιδιότητα 2..

2.3.1 Λήµµα [Β3] ΄Εστω το διανυσµατικό πεδίο ga(u) όπως δίνεται στην σχέση 2.3.42 και u(t) µια
T−περιοδική λύση του u̇ = ga(u) µε p = u(0) αρκετά κοντά στο p0. Τότε a = 0 και η u(t) είναι
περιοδική λύση του u̇ = g0(u).

Απόδειξη : ΄Εστω u(t) µια T περιοδική λύση του u̇ = ga(u) για κάποιο T > 0 και κάποιο a ∈ Rk.
Τότε µε F (u) :=

∑k
j=1 aj∇Fj(u) έχουµε F ∈ F και u̇(t) = g0(u(t))+∇F (u(t)), ∀t ∈ R. Προκύπτει ότι

0 = F (u(t))−F (u(0)) =
∫ T

0
d
dtF (u(t))dt =

∫ T
0
DF (u(t))·(g0(u(t))+∇F (u(t)))dt =

∫ T
0
‖∇F (u(t))‖2dt.

∆ηλαδή∇F (u(t)) = 0, ∀t ∈ R. Συγκεκριµένα
∑k
j=1 aj∇Fj(p) = ∇F (p) = ∇F (u(0)) = 0. Εποµένως

αφου τα ∇Fj(p0) είναι γραµµικά εξαρτηµένα, το ίδιο ϑα ισχύει και για τα ∇Fj(p) για p αρκετά κοντά
στο p0. ΄Αρα aj = 0 για 1 ≤ j ≤ k, δηλαδή a = 0.

2.3.2 Θεώρηµα [Β3] ΄Εστω Γ0 µια κανονική περιοδική τροχιά ενός διατηρητικού διανυσµατικού πεδίου
g0.Τότε το g0 διαθέτει τοπικά, κοντά στο Γ0, µια k−παραµετρική οικογένεια κανονικών περιοδικών τρο-
χιών, όπου το k είναι η διάσταση του W = {∇F (p0)/F ∈ F}. Επιπλέον η οικογένεια αυτή διατηρείται
υπο µικρές διαταραχές, τέτοιες ώστε να µην µεταβληθεί ο διατηρητικός χαρακτήρας του συστήµατος.

Απόδειξη : Για να χρησιµοποιήσουµε το Θεώρηµα 2.3.2 πρέπει να δείξουµε ότι η G0(p, T, a) που
δίνεται απο την 2.3.15 έχει διαφορικό επί στο σηµείο (p0, T0, 0). Αφού η Γ0 είναι κανονική έχουµε ότι
ImDp,TG0(p0, T0, 0) = W⊥, εποµένως αρκεί να δείξουµε ότι για a ∈ Rk η συνθήκη DaG0(p0, T0, 0) ·
a ∈ W⊥ επιβάλλει a = 0. ΄Οντως όταν ικανοποιείται αυτή η συνθήκη τότε το ImDaG0(p0, T0, 0)
είναι ένας k−διάστατος υπόχωρος του Rn, συµπληρωµατικός του W⊥. Εποµένως το DG0(p0, T0, 0)
είναι επί. Για δεδοµένο a = (a1, a2, ..., ak) ∈ Rk υποθέτουµε ότι DaG0(p0, T0, 0) · a ∈ W⊥. ΄Εστω
F (u) :=

∑k
j=1 ajFj(u), τότε F ∈ F και Dag(u0(s), 0) · a = ∇F (u0(s)). Επίσης ∇F (p0) ∈ W και

εποµένως
DF (p0) ·DaG0(p0, T0, a) · a =

(∇F (p0), DaG0(p0, T0, 0) = 0 (2.3.43)

καθώς DaG0(p0, T0, 0) ∈W⊥. Χρησιµοποιώντας την 2.3.30 η τελευταία σχέση παίρνει την µορφή

T0DF (p0)V (1)

∫ 1

0

V (s)−1∇F (u0(s))ds = 0. (2.3.44)

Λόγω των 2.3.37, 2.3.38 η 2.3.44 απλοποιείται στην∫ 1

0

DF (u0(s)) · ∇F (u0(s))ds =

∫ 1

0

‖∇F (u0(s))‖2ds = 0 (2.3.45)

Προκύπτει ότι ∇F (u0(s)) = 0, ∀s ∈ R. Με s = 0 ϐρίσκουµε ότι
∑k
j=1 aj∇Fj(p0) = ∇F (p0) = 0 και

a = 0 αφού τα∇Fj(p0) είναι γραµµικά εξαρτηµένα. ΄Αρα ηDG0(p0, T0, 0) είναι επί. Το Θεώρηµα 2.3.2
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λέει ότι τοπικά στο (p0, T0, 0) το σύνολο λύσεων της 2.3.33 είναι µια k−διάστατη υποπολλαπλότητα
του Rn × R × Rk. Για κάθε(p, T, a) σε αυτήν την υποπολλαπλότητα το p είναι αρχικό σηµείο µιας
T−περιοδικής λύσης του u̇ = ga(u). Απο το Λήµµα 2.3.1 a = 0 και το p είναι αρχικό σηµείο µιας
T−περιοδικής λύσης του διατηρητικού διανυσµατικού πεδίου u̇ = g0(u). Αφού p ∈ Σ (ϐλέπε 2.3.35)
παίρνουµε µια k−παραµετρική οικογένεια περιοδικών τροχιών του διανυσµατικού πεδίου g0. Εφόσον
το (p, T ) είναι αρκετά κοντά στο (p0, T0) η περιοδική λύση ϑα είναι κανονική. Αυτό ϕαίνεται παίρνοντας
µια κατάλληλη επιλογή των παραµέτρων λ ∈ Rk, µε τις λείες συναρτήσεις p∗ : Rk −→ Σ ⊂ Rn και
T ∗Rk −→ R, p∗(0) = p0, T ∗(0) = T0 τέτοιες ώστε G(p∗(λ), T ∗(λ), 0) = 0 για όλα τα λ ∈ Rk. Για κάθε
τέτοιο λ ο µονόδροµος πίνακας V (1)λ και ο υπόχωρος Wλ ϑα ικανοποιούν την

Im(V (1)λ − I) + Rg0(p∗(λ)) ⊂W⊥λ . (2.3.46)

Λόγω συνέχειας η συνδιάσταση του υπόχωρου στο αριστερό σκέλος της 2.3.46 είναι το πολύ k ( για λ = 0
είναι ίση µε k), ενώ η διάσταση του W⊥λ είναι τουλάχιστον ίση µε k, αφού τα ∇Fj(p∗(λ)), (i ≤ j ≤ k)
ανήκουν στο W⊥λ και είναι γραµµικά ανεξάρτητα για µικρό λ. ΄Ετσι προκύπτει ότι η 2.3.46 πρέπει να
είναι ισότητα, δηλαδή το p∗(λ) οδηγεί σε µια κανονική περιοδική τροχιά. Αφού τα επιχειρήµατα µας
ϐασίστηκαν στο ϑεώρηµα πεπλεγµένων συναρτήσεων είναι προφανές ότι το αποτέλεσµα ισχύει και για
¨κοντινά¨ διατηρητικά συστήµατα.

2.3.5 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΕ ΧΑΜΙΛΤΩΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Σε αυτό το σηµείο ϑα ϑεωρήσουµε ότι το αδιατάρακτο διανυσµατικό πεδίο g0 (ϐλ. 2.3.13) αντικαθίσταται
απο το XH(u), µε u ∈ R2 και για την χαµιλτώνια συνάρτηση H έχουµε H ∈ C2(R2n). Τώρα ο χώρος
F παίρνει τη µορφή

F = {F ∈ C∞(R2n)/{F,H} = 0}. (2.3.47)

Επίσης ϑεωρούµε, όπως στις προηγούµενες περιπτώσεις, ότι το p0 ∈ R2n γεννά µια µη τεττριµένη
περιοδική τροχιά του XH µε περίοδο T0 > 0. Εάν συµβολίσουµε µε φtH(u) την ϱοή του διανυσµατικού
πεδίου XH τότε έχουµε

V (t) = DφT0t
H (p0), ∀t ∈ R (2.3.48)

V (1) = DφT0

H (p0). (2.3.49)

Για να προσδιορίσουµε τώρα τις πολλαπλότητες mg, ma εισάγουµε τους χώρους

K0 = {G ∈ F/ {G,F}(p0) = 0,∀F ∈ F}, (2.3.50)

Z0 = {XG(p0)/ G ∈ K0}. (2.3.51)

ΠροφανώςH ∈ K0 καιXH(p0) ∈ Z0. Θεωρώντας όπως στην προηγούµενη περίπτωσηW = {∇F (p0)/F ∈
F}, k = dimW έχουµε Z0 ⊂ JW = {J∇F (p0)/ F ∈ F} = {XF (p0)/ F ∈ F}. Σχηµατίζουµε µια ϐάση
του W , {∇Fj(p0)/ 1 ≤ j ≤ k}, όπου {Fj/ 1 ≤ j ≤ k} ⊂ F (µπορούµε να ϑεωρήσουµε F1 := H).

2.3.1 Πρόταση [Β3] Ο µονόδροµος πίνακας V (1), όπως δίνεται απο την σχέση 2.3.49 είναι συµπλεκτι-
κός, JW ⊂ Ker(V (1)− I) και

Im(V (1)− I) + Z0 ⊂W⊥ (2.3.52)

Για την απόδειξη της πρότασης παραπέµπουµε τον αναγνώστη στο [Β3].

Σε αυτό το σηµείο µπορούµε να αποδείξουµε το κύριο ϑεώρηµα αυτού του κεφαλάιου, που αφορά
τη συνέχιση περιοδικών τροχιών σε χαµιλτώνια συστήµατα. Ουσιαστικά αυτό που προκύπτει είναι
κατα την k−παραµετρική συνέχιση µιας κανονικής περιοδικής τροχιάς του χαµιλτώνιου συστήµατος
u̇ = XH(u) υπάρχει τρόπος να επιλέξουµε µια µονοπαραµετρική υποοικογένεια, η οποία υπολογίζεται
εύκολα αριθµητικά, τέτοια ώστε να παράγει όλη την k−παραµετρική οικογένεια µέσω των λεγόµενων
¨συµµετριών¨ (ϐλέπε 11) του χαµιλτώνιου συστήµατος. Συγκεκριµένα έχουµε:

2.3.2 Θεώρηµα [Β3] ΄Εστω Γ0 = {φtH(p0/t ∈ R)} µια κανονική T0−περιοδική τροχιά του u̇ = XH(u),
ταW,k και Fj , (1 ≤ j ≤ k) όπως ορίστηκαν προηγουµένως και ορίζουµε την συνάρτηση g : R2n×Rk −→
R2n µε τύπο

g(u, a) = XH(u) +

k∑
j=1

aj∇Fj(u). (2.3.53)
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Εάν συµβολίσουµε ως ũ(t; p, T, a) την ϱοή του u̇ = Tg(u, a) και ϑεωρήσουµε

G0(p, T, a) := ũ(1; p, T, a)− p, ∀(p, T, a) ∈ R2n × (0,∞)× Rk, (2.3.54)

τότε κοντά στο (p0, T0, 0)το σύνολο λύσεων των εξισώσεων

G0(p, T, a) = 0 (2.3.55)

και
(XFj (p0), p− p0) = 0 (2.3.56)

αποτελεί µια λεία µονοδιάστατη καµπύλη, κατα µήκος της οποίας a ≡ 0. Η καµπύλη αυτή µπορεί να
παραµετρικοποιηθεί απο την περίοδο T εάν mg = k. Προβάλλοντας αυτήν την καµπύλη στον χώρο
ϕάσεων R2n και δρώντας στην προβολή µε τις ϱοές των χαµιλτώνιων διανυσµατικών πεδίων XFj , (1 ≤
j ≤ k) παράγεται µια k + 1-διάστατη πολλαπλότητα, αναλλοίωτη απο την ϱοή του XH .

Απόδειξη : ΄Εχουµε δείξει ότι η G0 έχει διαφορικό επί στο σηµείο p0, T0, 0 και ότι a ≡ 0 σε κάθε σύνολο
λύσεων της G0(p, T, a)− 0. Επιπλέον έχουµε

Ker(V (1)− I)× {0} × {0} ⊂ Ker(DG0(p0, T0, 0)).

Τώρα η σχέση 2.3.56 παίρνει τη µορφή

A · (p− p0, T − T0, a) = 0,

µε A ∈ L(R2n × R× Rk;Rk) τέτοια ώστε

A · (p, T, a) = ((XF1(p0), p), ..., (XFk(p0), p)).

΄Εχοντας dim(JW ) = k και JW ⊂ Ker(V (1) − I) αρκεί να δείξουµε ότι ο περιορισµός της A στο
JW×{0}×{0} είναι 1−1. Τότε το σύνολο λύσεων των 2.3.55, 2.3.56 είναι όντως µια λεία µονοδιάστατη
καµπύλη κοντά στο (p0, T0, 0). ΄Ετσι έστω F ∈ F και έστω A · (XF (p0), 0, 0) = 0. Αφού το XF (p0)
µπορεί να γραφεί ως γραµµικός συνδυασµός των XFj , (1 ≤ j ≤ k) αυτό σηµαίνει ότι

‖XF (p0)‖2 = (XF (p0), XF (p0) = 0,

δηλαδή XF (p0) = 0 και η A είναι επί. Για τα υπόλοιπα αποτελέσµατα του ϑεωρήµατος προκύπτουν
εύκολα απο τις ¨συµµετρίες¨ του χαµιλτώνιου συστήµατος και παραπέµπουµε τον αναγνώστη στο [11]
για την απόδειξή τους.
΄Οπως και τα προηγούµενα αποτελέσµατα µας, έτσι και το ως άνω διατηρείται κάτω απο µικρές διατα-
ϱαχές.

2.3.6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΤΡΟΧΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟ ΛΥΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ BREATHER

Στο εδάφιο αυτό, Θα δούµε πως µπορούµε χρησιµοποιήσουµε την ϑεωρία της συνέχισης περιοδικών
τροχιών που αναπτύξαµε, ώστε να υπολογίζουµε αριθµητικά αρχικές συνθήκες, οι οποίες µας δίνουν
λύσεις τύπου breather. Ως πρώτο ϐήµα ϑα κατασκευάσουµε την απεικόνιση τα σταθερά σηµεία της
οποίας µας δίνουν αρχικές συνθήκες που οδηγούν σε περιοδικές λύσεις τύπου breather. Ας υποθέ-
σουµε ότι έχουµε ένα πλέγµα N σωµατιδίων. Τότε οι αρχικές συνθήκες στον 2N χώρο ϕάσεων ϑα είναι
ένα σύνολο της µορφής I = (X1, X2, ..., XN , P1, ..., PN ) µε

xi(0) = Xi, pi(0) = Pi, , i = 1, 2, ..., N. (2.3.57)

Ολοκληρώνοντας τις εξισώσεις κίνησης για κάποιον χρόνο TDB ϑα ϐρεθούµε σε ένα νέο σηµείο του
χώρου ϕάσεων R′ = (X ′1, ..., X

′
N , P

′
1, ..., P

′
N ) όπου αντίστοιχα

xi(TDB) = X ′i, pi(TDB) = P ′i , i = 1, ..., N. (2.3.58)

Προφανώς η απαίτηση οι αρχικές συνθήκες R να οδηγούν σε λύση τύπου breather οδηγούν στην σχέση

R = R′
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ή αλλιώς µε
G(R) = (Gx1(R), ..., GxN (R), Gp1(R), ..., GpN (R)), (2.3.59)

όπου
Gxi = X ′i −Xi, Gpi = P ′i − Pi, , i = 1, ..., N (2.3.60)

πρέπει
G(R) = 0. (2.3.61)

Μπορούµε τώρα να επιλύσουµε αριθµητικά την σχέση 2.3.61 χρησιµοποιώντας ένα αριθµητικό σχήµα
εύρεσης ϱιζών. όπως είναι η µέθοδος Newton-Raphson, έτσι ώστε να ανακτήσουµε τις αρχικές συνθήκες
R που ϑα µας οδηγήσουν σε µια λύση τύπου breather περιόδου TDB. Ωστόσο επειδή η µέθοδος
Newton-Raphson απαιτεί σε κάθε της ϐήµα την αντιστροφή ενός Ιακωβιανού πίνακα, ϑα πρέπει να
απαλείψουµε εκφυλισµούς που µπορεί να προκύψουν λόγω µηδενικών ιδιοτιµών. Αυτοί οι εκφυλισµοί
στα χαµιλτώνια συστήµατα είναι αναπόφευκτοι καθώς είδαµε ότι η διπλή ιδιοτιµή +1 του µονόδροµου
πίνακα µας οδηγεί σε τέτοιου τύπου εκφυλισµούς ( ϐλέπε Παρατήρηση 2.3.4 ). Υποβιβάζουµε εποµενως
την διάσταση του συστήµατος απο 2N σε 2N − 1 σταθεροποιώντας την τιµή σε µια απο τις µεταβλητές
π.χ. Xk = 0, εργαζόµενοι έτσι πάνω σε µια επιφάνεια τοµών Poincare. ΄Ετσι αναζητούµε 2N − 1 ϱίζες
των 2N − 1 πλέον συζευγµένων εξισώσεων της 2.3.61. Επιπλέον για να εξασφαλισουµε ότι η λύση της
2.3.61 στον 2N −1-διάστατο υπόχωρο του χώρου ϕάσεων, µαζί µε την Xk = 0 απεικονίζει µοναδικά το
xm(TDB) = 0 στον 2N -διάστατο χώρο ϕάσεων ώστε να διατηρείται η ενέργεια, ϑα σταθεροποιήσουµε
ακόµα µια µεταβλητή π.χ. την Pk καταλήγοντας σε νέο σύστηµα 2N − 2 συζευγµένων εξισώσεων. Η
τιµή της Pk ϑα δίνεται έτσι ώστε η τιµή της ολικής ενέργειας να διατηρείται σταθερή. Με τον τρόπο αυτό
έχουµε αποφύγει τους εκφυλισµούς του Ιακωβιανού πίνακα και ο Ιακωβιανός της 2.3.61 αντιστρέφεται
υπο τις συνθήκες που ϑέσαµε. Ας τοποθετήσουµε τώρα το πλαίσιο εργασίας µας ώστε το αριθµητικό
σχήµα να είναι αποτελσµατικό. Θεωρούµε

R = (X1, ..., Xk−1, Xk+1, ..., Xn, P1, ..., Pn) (2.3.62)

G = (Gx1 , ..., G
x
k−1, G

x
k+1, ..., G

x
N , G

p
1, ..., G

p
N ). (2.3.63)

Με δεδοµένο ένα αρχικό σηµείο R0 κατα τη µέθοδο Newton-Raphson έχουµε

Ri = Ri−1 − J−1G(Ri−1), (2.3.64)

όπου για τα στοιχεία του Ιακωβιανού J έχουµε

Jnm =
∂Gn
∂Rm

|R0 =
∂Rn(TDB)

∂Rm
|R0 − δnm. (2.3.65)

Ωστόσο για τον πρακτικό υπολογισµό των στοιχείων του J λειτουργούµε ως εξής : ∆ιαταράσσουµε το
R0 στην κατεύθυνση m κατα ∆

R0,m = R0 + ∆εm, (2.3.66)

όπου εm το µοναδιαίο διάνυσµα στην κατεύθυνση m. Ολοκληρώνουµε το R0,m για χρόνο TDB ϕτά-
νοντας έτσι στο σηµείο R0,m(TDB). Τότε τα στοιχεία του J δίνονται απο την σχέση

Jnm =
1

∆
(Gn(R0,m)−Gn(R0)). (2.3.67)

Ωστόσο για την επιτυχή εφαρµογή του αριθµητικού µας σχήµατος χρειαζόµαστε µια καλή επιλογή των
αρχικών συνθηκων R. Η επιλογή αυτή γίνεται απο το λεγόµενο αντισυνεχές όριο, όπου η παράµετρος
σύζευξης των ταλαντωτών µηδενίζεται. Το να ϐρούµε µια περιοδική τροχιά της επιθυµητής περιόδου
TDB σε αυτό το όριο είναι εύκολο. ΄Εχοντας τώρα τις αρχικές συνθήκες για µια περιοδική τροχιά
περιόδου TDB στο αντισυνεχές όριο µπορούµε να εφαρµόσουµε τον ϑεωρία που αναπτύξαµε ώστε
να επιτύχουµε συνέχιση αυτής της περιοδικής τροχιάς όταν η παράµετρος σύζευξης των ταλαντωτών
είναι µη µηδενική. ΄Ετσι καταλήγουµε σε µια λύση τύπου discrete breather µε περίοδο TDB. Για
περισσότερες πληροφορίες πάνω στο ϑέµα της αριθµητικής εύρεσης αρχικών συνθηκών περιοδικών
τροχιών διακριτών πνοών παραπέµπουµε των αναγνώστη στο [Β4].
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2.4 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ KG ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΘΕΣΕΩΝ

Σε αυτήν την ενότητα ϑα εφαρµόσουµε την µέθοδο συνέχισης περιοδικών τροχιών έτσι ώστε να ανα-
καλύψουµε εντοπισµένες ταλαντώσεις στον χώρο ϑέσεων για ένα πλέγµα τύπου Klein Gordon (KG).
Πρόκειται για ένα µονοδιάστατο πλέγµα N σωµατιδίων τα οποία ειναι συζευγµένα και αλληλεπιδρούν
µε τα άµεσα γειτονικά τους nearest neighbors σύµφωνα µε την χαµιλτώνια συνάρτηση

H =

N∑
i=1

p2
i

2m
+

N∑
i=1

Vi(xi) +
ε

2

∑
(xi+1 − xi)2, (2.4.1)

όπου το Vi(xi) είναι το on site δυναµικό, το οποίο στην µελέτη µας ϑα εκφράζεται µέσω της µη
γραµµικής συνάρτησης

V (x) =
x2

2
+
b

4
x4, b ∈ R{0} (2.4.2)

η παράµετρος ε ελέγχει τον ϐαθµό αλληλεπίδρασης των σωµατιδίων ενώ η παράµετρος b ελέγχει τον
ϐαθµό της µη γραµµικότητας. Στην µελέτη µας ϑα χρησιµοποιήσουµε b > 0, όπου το δυναµικό
V (x) ϑα λέγεται hard potential. Το χαρακτηριστικό αυτής της περίπτωσης είναι ότι η περίοδος της
ταλάντωσης µειώνεται καθώς αυξάνει το πλάτος ταλάντωσης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή b < 0
έχουµε το λεγόµενο soft potential όπου η περίοδος ταλάντωσης αυξάνει όταν το πλάτος ταλάντωσης
αυξάνει. Το χαµιλτώνιο σύστηµα το οποίο προκύπτει απο την 2.4.1 είναι το

ẋi = pi (2.4.3)

ṗi = − dV
dxi
− ε(xi − xi−1) + ε(xi+1 − xi), (2.4.4)

απο όπου παίρνουµε την διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης

ẍi = − dV
dxi

+ ε(xi+1 − 2xi + xi−1). (2.4.5)

Για πλέγµατα τέτοιου τύπου οι MacKay και Aubry (1994) απέδειξαν την ύπαρξη χωρικά εντοπισµένων
ταλαντώσεων. Για να το κάνουν αυτό χρησιµοποίησαν την µέθοδο συνέχισης περιοδικών τροχιών που
περιγράψαµε στην παράγραφο 2.3 [Β10], [Β11]. Στο αντισυνεχές όριο για ε = 0 οι ταλαντωτές δεν
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και η δυναµική τους χαρακτηρίζεται απο την χαµιλτώνια συνάρτηση

H =
p2

2
+ V (x). (2.4.6)

Υποθέτοντας ότι η συνάρτηση V (x) είναι κλασης C2(R) και µε V ′′(0) > 0 τα ισουψή σύνολα της χαµιλ-
τώνιας H κοντά στο σηµείο ισορροπίας (0, 0) σχηµατίζουν κλειστές καµπύλες οι οποίες αντιστοιχούν σε
περιοδικές τροχιές του συστήµατος. Εάν ορίσουµε ως δράση µιας κλειστής καµπύλης το εµβαδό που
περικλείει διαιρεµένο µε 2π τότε η συχνότητα της περιοδικής τροχιάς δίνεται ως

ω =
dH

dI
(2.4.7)

και η µεταβλητή γωνίας δίνεται απο την σχέση

θ̇ = ω(I). (2.4.8)

Οι συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται έτσι ώστε να έχουµε συνέχιση των περιοδικών τροχιών απο
το αντισυνεχές όριο σε χωρικά εντοπισµένες περιοδικές τροχιές του συζευγµένου συστήµατος είναι οι
εξής :

1. ω(I0) 6= ω0

n , ∀n ∈ N

2. dω
dI (I0) 6= 0,

όπου I0 είναι η δράση µηδενικής αλληλεπίδρασης. Η συνθήκη 1. εξασφαλίζει ότι κανένας απο τους
συντελεστές Fourier δεν ϐρίσκεται σε σχέση ϱητού συντονισµού µε της συχνότητες του γραµµικοποιη-
µένου συστήµατος, ενώ η συνθήκη 2. είναι συνθήκη µη αρµονικότητας και εξασφαλίζει ότι µια αλλαγή
στην δράση επιφέρει και µια αλλαγή στην συχνότητα.
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2.4.1 Θεώρηµα [Β10] Εάν µια περιοδική τροχιά του αποσυζευγµένου συστήµατος 2.4.6 µε δράση I0
ικανοποιεί τις συνθήκες 1. και 2. τότε η περιοδική τροχιά του 2.4.1 για ε = 0 που δίνεται απο x0(t) =
X(I0, ω(I0)t) και xn(t) = 0 για όλα τα sites εκτός του n = 0 έχει τοπικά µοναδική συνέχιση σε περιοδική
τροχιά του 2.4.1 µε ίδια περίοδο T := 2π/ω(I0) για αρκετά µικρό ε.

Τώρα ως προς τον χωρικό εντοπισµό της περιοδικής τροχιάς που υποδεικνύει το Θεώρηµα 2.4.1 οι
MacKay και Aubry απέδειξαν στο [Β10] το παρακάτω ϑεώρηµα.

2.4.2 Θεώρηµα [Β10] Εάν ο Ιακωβιανός πίνακας DF της συνάρτησης

F = (ṗi + V ′(xi)− ε(xi+1 − 2xi +Xi−1), ẋi − pi) (2.4.9)

ως προς το διάνυσµα (xi, pi) είναι αντιστρέψιµος, τότε το πλάτος των ταλαντωτών σε κάθε ϑέση i για τις
περιοδικές λύσεις του 2.4.1 ϕθίνει εκθετικά καθώς n→∞.

Σηµαντικό είναι να παρατηρήσουµε ότι οι MacKay και Aubry χρησιµοποίησαν παραδοχές όπως τρο-
χιές χρονικά αντιστρέψιµες, δηλαδή xi(t) = xi(−t), pi(−t) = −pi(t), ή ϑεώρησαν συστήµατα µε
χαµιλτώνια δοµή. Ο λόγος για αυτό είναι να αποφευχθούν εκφυλισµοί έτσι ώστε να είναι εφαρµόσιµο
το ϑεώρηµα πεπλεγµένων συναρτήσεων το οποίο χρησιµοποιείται στην µέθοδο συνέχισης περιοδικών
τροχιών.



54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΑΜΙΛΤΩΝΙΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

Σε αυτό το σηµείο ϑα εφαρµόσουµε την µέθοδο συνέχισης περιοδικών τροχιών σε ένα πλέγµα Klein
Gordon 81 πανοµοιότυπων σωµατιδίων, µε χαµιλτώνια συνάρτηση που δίνεται απο την σχέση 2.4.1
και onsite δυναµικό που δίνεται απο την σχέση 2.4.2. Αρχικά αναζητούµε ένα 1 − breather (δηλαδή
η οικογένεια περιοδικών τροχιών στο αντισυνεχές όριο αντιστοιχεί σε διαταραχή ενός ταλαντωτή) στο
πλέγµα µας ϑεωρώντας µια αρχική ορµή στο αντισυνεχές όριο για τον ταλαντωτή i = 41, p = 2.005
µε περίοδο T = 4 και κάνουµε συνέχιση αυτής της τροχιάς κρατώντας σταθερή την περίοδο και αυξά-
νοντας την τιµή της παραµέτρου σύζευξης ε. ΄Ετσι ξεκινώντας απο την τιµή της παραµέτρου ε = 0.05
παρατηρούµε ότι ο ταλαντωτής i = 41 εκτελεί περιοδική κίνηση κρατώντας την ενέργεια εντοπισµένη
στην ϑέση 41. Αυτό το 1−breather το οποίο εντοπίσαµε είναι ευσταθές καθώς παρατηρούµε στο σχήµα
2.2 ότι οι ιδιοτιµές του µονόδροµου πίνακα ϐρίσκονται όλες στον µοναδιαίο µιγαδικό κύκλο. Στο σχή-

Σχήµα 2.2: Οι ιδιοτιµές του µονόδροµου πίνακα για την περίπτωση όπου δίνουµε ορµή p = 2.005 στον
ταλαντωτή i = 41 για την τιµή της παραµέτρου σύζευξης ε = 0.05.

µα 2.3 παρατηρούµε ένα στιγµιότυπο της ταλάντωσης του σωµατιδίου i = 41 ταλαντωτή την χρονική
στιγµή t = 526.9 όπου εξακολουθεί να ταλαντώνεται ευσταθώς κρατώντας την ενέργεια εντοπισµένη.
Ωστόσο εάν για την ίδια περίπτωση αρχικών συνθηκών αυξήσουµε την τιµή της παραµέτρου σύζευξης
σε ε = 0.15 παρατηρούµε ότι οι ιδιοτιµές του µονόδροµου πίνακα πλησιάζουν προς την τιµή 1 και
περισσότεροι ταλαντωτές αρχίζουν να ενεργοποιούνται (ϐλέπε σχήµα 2.4). Εάν αυξήσουµε ακόµα πε-
ϱισσότερο την τιµή της παραµέτρου σύζευξης, έστω ε = 0.3 οι ιδιοτιµές του µονόδροµου πίνακα έχουν
πλησιάσει ακόµη περισσότερο την τιµή 1 (σχήµα 2.5) και όπως ϐλέπουµε στο στιγµιότυπο της εξέλιξης
του πλέγµατος την χρονική στιγµή t = 17.22 ο ταλαντωτής i = 41 εξακολουθεί και εκτελεί περιοδική
κίνηση, ωστόσο έχουν ενεργοποιηθεί και γειτονικοί ταλαντωτές. Αυτό συµβαίνει λόγω του ότι αυξάνον-
τας την τιµή της παραµέτρου ε η σύζευξη µεταξύ των σωµατιδίων γίνεται ισχυρότερη και το breather
εξαπλώνεται στο πλέγµα. Για την τιµή του ε για την οποία τουλάχιστον µια οµάδα ιδιοτιµών ϕτάσει την
τιµή 1 η οικογένεια των περιοδικών τροχιών δεν µπορεί να συνεχιστεί χρησιµοποιώντας την ϑεωρία µας

Σχήµα 2.3: Παρατηρούµε ένα στιγµιότυπο της ταλάντωσης του i = 41 ταλαντωτή για αρχική ορµή
p = 2.005 και τιµή της παραµέτρου σύζευξης ε = 0.05 την χρονική στιγµή t = 526.9.
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Σχήµα 2.4: Οι ιδιοτιµές του µονόδροµου πίνακα καθώς αυξάνουµε την τιµή της παραµέτρου σύζευξης
σε ε = 0.15 πλησιάζουν την τιµή 1.

Σχήµα 2.5: Οι ιδιοτιµές του µονόδροµου πίνακα καθώς αυξάνουµε την τιµή της παραµέτρου σύζευξης
σε ε = 0.3 έχουν πλησιάσει ακόµη περισσότερο την τιµή 1.

καθώς ο Ιακωβιανός πίνακας εκφυλίζεται. Σε αυτήν την τιµή της παραµέτρου έχουµε διακλάδωση και
η δυναµική του πλέγµατος ϑα αλλάξει.
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Σχήµα 2.6: Ο ταλαντωτής i = 41 εξακολουθεί να εκτελεί περιοδική κίνηση, ωστόσο έχει αυξηθεί το
πλάτος των ταλαντώσεων και των πλησιέστερων γειτονικών του σωµατιδίων.

Σχήµα 2.7: Οι ιδιοτιµές του µονόδροµου πίνακα στην περίπτωση που έχουµε ϑεωρήσει ορµή ίδιου
µέτρου και ίδιας κατεύθυνσης p = 2.005 στους ταλαντωτές i = 41, 42 ϐρίσκονται όλες στον µοναδιαίο
µιγαδικό κύκλο και το 2− breather είναι ευσταθές.

Τώρα ας εξετάσουµε την περίπτωση όπου έχουµε δύο σωµατίδια στο πλέγµα στα οποία δίνουµε
αρχική ορµή στο αντισυνεχές όριο κατασκευάζοντας έτσι µέσω της µεθόδου συνέχισης περιοδικών
τροχιών ένα 2− breather. Τώρα ϑεωρούµε το πλέγµα να αποτελείται απο 82 πανοµοιότυπα σωµατίδια
και δίνουµε ορµή στα δύο κεντρικά i = 41, i = 42. Στην πρώτη περίπτωση ϑεωρούµε ότι οι δύο αυτοί
ταλαντωτές έχουν ορµή ίδιου µέτρου p = 2.005 και ίδιας κατεύθυνσης και αναζητούµε ένα 2−breather
µε περίοδο T = 4. Για την τιµή της παραµέτρου σύζευξης ε = 0.04 εντοπίσαµε ένα ευσταθές 2 −
breather, καθώς οι ιδιοτιµές του µονόδροµου πίνακα ϐρίσκονται όλες στον µοναδιαίο µιγαδικό κύκλο
(ϐλέπε σχήµα 2.7). Στο σχήµα 2.8 παρατηρούµε το στιγµιότυπο της εξέλιξης του πλέγµατος κατα
την χρονική στιγµή t = 12.42. Τα σωµατίδια i = 41, i = 42 εκτελούν περιοδική κίνηση διατηρώντας
εντοπισµένη την ενέργεια. Ωστόσο εάν η τιµή της παραµέτρου σύζευξης ξεπεράσει την κρίσιµη τιµή
εcrit = 0.18 το 2 − breather αποσταθεροποιείται καθώς υπάρχουν ιδιοτιµές του µονόδροµου πίνακα
εκτός του µοναδιαίου µιγαδικού κύκλου (ϐλέπε σχήµα 2.9). Σε αυτήν την περίπτωση ενέργεια αρχίζει
να µεταδίδεται στα γειτονικά σωµατίδια και τελικά ενεργοποιούνται όλα τα σωµατίδια στο πλέγµα. Στο
σχήµα 2.10 ϐλέπουµε το στιγµιότυπο της εξέλιξης του πλέγµατος για αυτήν την περίπτωση, κατα την
χρονική στιγµή t = 100.76 τα σωµατίδια i = 41, i = 42 εξακολουθούν να εκτελούν περιοδική κίνηση
κρατώντας την ενέργεια εντοπισµένη, ωστόσο ϐλέπουµε ότι κατα την χρονική στιγµή t = 1910 το
2−breather έχει καταρρέυσει πλήρως και ενέργεια έχει µεταδοθεί σε όλα τα σωµατίδια του πλέγµατος.
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Σχήµα 2.8: Το στιγµιότυπο της εξέλιξης του πλέγµατος την χρονική στιγµή t = 12.42 στην περίπτωση
που έχουµε ϑεωρήσει τους κεντρικούς ταλαντωτές να έχουν ορµή ίδιο µέτρου p = 2.005 και ίδιας
κατέυθυνσης.

Σχήµα 2.9: Στην περίπτωση που αυξήσουµε την τιµή της παραµέτρου σε εcrit = 0.18 το 2− breather
γίνεται ασταθές καθώς υπάρχουν ιδιοτιµές του µονόδροµου πίνακα εκτός του µοναδιαίου µιγαδικού
κύκλου.
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Σχήµα 2.10: Στο αριστερά στιγµιότυπο παρατηρούµε ότι κατα την χρονική στιγµή t = 100.76 τα
σωµατίδια i = 41, i = 42 ταλαντώνονται κρατώντας την ενέργεια εντοπισµένη, ενώ στο δεξιά στιγµιότυπο
κατα την χρονική στιγµή t = 1910 το 2 − breather εχει αποσταθεροποιηθεί πλήρως και η ενέργεια
µεταδίδεται σε όλα τα σωµατίδια.

Σχήµα 2.11: Το 2− breather που εντοπίσαµε για την τιµή της παραµέτρου σύζευξης ε = 0.0450 είναι
ασταθές καθώς υπάρχουν ιδιοτιµές του µονόδροµου πίνακα εκτός του µιγαδικού µοναδιαίου κύκλου.
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Σχήµα 2.12: Το 2 − breather που εντοπίσαµε για την τιµή της παραµέτρου σύζευξης ε = 0.1 είναι
ασταθές καθώς υπάρχουν ιδιοτιµές του µονόδροµου πίνακα εκτός του µιγαδικού µοναδιαίου κύκλου.

Σχήµα 2.13: Στο αριστερά στιγµιότυπο παρατηρούµε ότι κατα την χρονική στιγµή t = 99.34 τα σω-
µατίδια i = 41, i = 42 ταλαντώνονται κρατώντας την ενέργεια εντοπισµένη, ενώ στο δεξιά στιγµιότυπο
κατα την χρονική στιγµή t = 1140.92 το 2− breather εχει αποσταθεροποιηθεί πλήρως και η ενέργεια
µεταδίδεται και στα σωµατίδια i = 1− 40.

Τέλος ας εξετάσουµε την περίπτωση όπου ϑεωρούµε στο αντισυνεχές όριο τους ταλαντωτές στις
ϑέσεις i = 14, i = 42 να έχουν ορµή ίδιο µετρού p = 2.005 αλλά αντίθετης κατεύθυνσης. Στην
πρώτη περίπτωση ϑεωρούµε την παράµετρο σύζευξης να έχει την τιµή ε = 0.0450. Σε αυτήν την
περίπτωση το 2 − breather είναι ασταθές καθώς υπάρχουν ιδιοτιµές του µονόδροµου πίνακα εκτός
του µιγαδικού µοναδιαίου κύκλου (ϐλέπε σχήµα 2.11) και κατα την εξέλιξη του πλέγµατος το 2 −
breather αποσταθεροποιείται χάνοντας την περιοδικότητα του αρχικά και τελικά σε αρκετά µεγάλο
χρόνο (µεγαλύτερο της τάξης του 104) η ενέργεια µεταφέρεται και στα γειτονικά σωµατίδια.
Εάν αυξήσουµε ακόµα περισσότερο την τιµή της παραµέτρου σύζευξης, έστω ε = 0.1, το 2− breather
εξακολουθεί να είναι ασταθές (ϐλέπε σχήµα 2.12) όµως σε αυτήν την περίπτωση διαδίδει την ενέργεια
και στα γειτονικά σωµατίδια. ΄Οπως παρατηρούµε στο σχήµα 2.13 µέχρι και την χρονική στιγµή
t = 99.34 το 2 − breather ταλαντώνεται κρατώντας την ενέργεια εντοπισµένη, ωστόσο την χρονική
στιγµή t = 1140.92 έχει µεταδώσει την ενέργεια στα γειτονικά του i = 1 − 40 ενώ τα σωµατίδια
i = 43− 82 παραµένουν ακίνητα.
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Κεφάλαιο 3

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
2-∆ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

3.1 ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ

Στο παρόν κεφάλαιο ϑα ασχοληθούµε µε ένα διάσηµο διδιάστατο πλέγµα σωµατιδίων της σύγχρονης
Φυσικής, που αφορά στο ειδικό υλικό του γραφενίου. ∆ιαισθητικά µπορεί κάποιος να ϕανταστεί τι
εννοούµε µε τον όρο δισδιάστατο πλέγµα: Εάν περιορίσουµε τις διαστάσεις (ή την κίνηση) ενός αντι-
κειµένου στο µήκος και το πλάτος του αγνοώντας έτσι το ύψος του ϕτάνουµε σε έναν ¨επίπεδο¨ σχήµα.
Το αποτέλεσµα όµως της ¨παράβλεψης¨ της τρίτης διάστασης έχει συνήθως ¨δραµατικά¨ αποτελέσµατα
για τα τρισδιάστατα αντικείµενα. Για να δώσουµε ένα παράδειγµα, η πιθανότητα να συναντήσουµε ένα
σηµείο ενός n−διάστατου χώρου ακολουθώντας έναν τυχαίο δρόµο είναι 1 εάν n = 1 ή 2 και µικρότερη
του 1 σε χώρους µεγαλύτερων διαστάσεων.

Το συγκεκριµένο σύστηµα µε το οποίο ϑα ασχοληθούµε σε αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή το πλέγµα
γραφενίου, αποτελεί έναν δισδιάστατο ατοµικό κρύσταλο που αποτελείται απο άτοµα άνθρακα διατε-
ταγµένα σε ένα εξαγωνικό πλέγµα που ϑυµίζει κερήθρα µελιού.(Βλέπε Σχήµα 3.1)

Σχήµα 3.1:

Πρακτικά πρόκειται για γραφίτη σε πάχος ενός µορίου άνθρακα. Οι πρώτες απόπειρες µελέτης ενός
παρόµοιου υλικού έγιναν το 1859, ωστόσο ενεργής και ουσιαστική έρευνα ξεκίνησε µόλις τα τελευταία
χρόνια.

Το γραφένιο ως υλικό είναι το πρώτο 2D (δισδιάστατο) υλικό, του οποίου οι ιδιότητες απο ϑερµοδυ-
ναµικής σκοπιάς διαφέρουν σηµαντικά απο αυτές των 3D (τρισδιάστατων) υλικών. Οι ιδιότητες αυτές
κάνουν το γραφένιο πολύ διαφορετικό σσε σχέση µε πολλά άλλα υλικά. Συγκεκριµένα το γραφένιο
είναι ο πρώτος 2D κρύσταλλος που έχει µελετηθεί µέχρι σήµερα. Κάποιες απο τις ϕυσικές ιδιότητες
του είναι οι εξής : πρόκειται για το λεπτότερο αντικείµενο που έχει κατασκευαστεί, είναι το ισχυρότερο
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γνωστό υλικό( συγκεκριµένα έχει αντοχή σε εφελκυσµό της τάξεως των 130 gigapascal) και έχει τέλειες
ελαστικές ιδιότητες (µπορεί να διατηρήσει το αρχικό του σχήµα µετά απο καταπόνηση). Επίσης είναι
εξαιρετικά ηλεκτρικά και ϑερµικά αγώγιµο υλικό.
Εν ολίγοις, επειδή µια λεπτοµερής αναφορά των ιδιοτήτων του εν λόγω υλικού ϑα ήταν ϑέµα πολλών
σελίδων, παραθέτουµε σε ελεύθερη µετάφραση τα λόγια του Ρώσου νοµπελίστα Kostya S.Novoselov, ο
οποίος πήρε το νόµπελ Φυσικής το έτος 2010 µαζί µε τον Andre Geim για τα πειράµατά τους πάνω στο
γραφένιο : ¨Καθώς δεν είναι δυνατό να δώσουµε µια λεπτοµερή ανάλυση των ιδιοτήτων του γραφενίου
σε µία µόνο διάλεξη ϑα περιορίσω τον εαυτό µου σε µόνο τρείς, οι οποίες κατα την γνώµη µου δίνουν
δίνουν την καλύτερη δυνατή εντύπωση σε σχέση µε το γραφένιο : είναι το πρώτο παράδειγµα ενός 2D
κρυστάλλου, διαθέτει µοναδικές ηλεκτρικές ιδιότητες, καθώς οι ϕορείς ϕορτίου του µιµούνται σχετικι-
στικά σωµατίδια µηδενικής µάζας και τέλος υπόσχεται πληθώρα εφαρµογών.¨

Το δυναµικό που ϑα χρησιµοποιήσουµε για τη µαθηµατική µελέτη των εξισώσεων κίνησης του γραφε-
νίου έχει προταθεί από τους Γ.Καλόσακας, Ν.Λαθιωτάκης, Κ.Γαλιώτης και Κ.Παπαγγελής στην εργασία
τους µε τίτλο "In-plane force fields and elastic properties of graphene"[Γ1]. Για τον υπολογισµό των
παραµέτρων του ϑεωρητικού τους µοντέλου τους για το δυναµικό χρησιµοποίησαν την ϑεωρία συναρτη-
σιακού πυκνότητας (Density Functional Theory) ή DFT η οποία είναι ευρέως διαδεδοµένη στην µελέτη
ϕυσικής στερεάς κατάστασης. Η πρώτη ϑεωρητική ϑεµελίωση για αυτήν την µέθοδο παρουσιάστηκε
απο τους Hohenberg και Kohn µε δύο ϑεωρήµατα τους.
Το πρώτο ϑεώρηµα δηλώνει ότι οι ιδιότητες της ¨ground state¨ (δηλαδή κατάστασης κατα την οποία
όλες οι παρατηρήσεις είναι ανεξάρτητες του χρόνου) ενός συστήµατος πολλών ηλεκτρονίων καθορίζον-
ται µοναδικά απο µία συνάρτηση πυκνότητας ηλεκτρονίων η οποία εξαρτάται µόνο απο τρείς χωρικές
συντεταγµένες.
Το δεύτερο ορίζει ένα συναρτησιακό ενέργειας από την ελαχιστοποίηση του οποίου προκύπτει η σωστή
ground state συνάρτηση πυκνότητας των ηλεκτρονίων.

Το ϑεωρητικό µοντέλο του δυναµικού που παράγει τις εξισώσεις κίνησης του γραφενίου αποτελείται
απο δύο µέρη, το δυναµικό λόγω αποστάσεων Vs(r) και το δυναµικό λόγω γωνιών Vb(φ). Το δυναµικό
λόγω αποστάσεων µεταξύ των µορίων άνθρακα Vs(r) εξαρτάται απο τους δεσµούς µεταξύ των µορίων
(χωρίς να µεταβάλλονται οι γωνίες µεταξύ οποιονδήποτε δύο δεσµών) και εκφράζει την ενέργεια κάθε
δεσµού.
Το δυναµικό αυτό δεν είναι άλλο απο το γνωστό ως δυναµικό Morse:

Vs(r) = D[e−a(r−r0) − 1]2, (3.1.1)

για το οποίο συγκρίνοντας µε αποτελέσµατα της ϑεωρίας DFT χρησιµοποιήθηκαν στην [Γ1] ως τιµές
των παραµέτρων D = 5.7eV, a = 1.96Ȧ−1 και r0 = 1.42Ȧ.(ϐλέπε σχήµα 3.2)
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Σχήµα 3.2: Η δυναµική ενέργεια λόγω δεσµών των ανθράκων στο πλέγµα γραφενίου ως συνάρτηση της
απόστασης r.Η συµπαγής γραµµή εκφράζει το προκύπτον δυναµικό Morse ως καλύτερη προσέγγιση
των τιµών που έδωσε η DFT (κύκλοι στο σχήµα).

Στην έκφραση 3.1.1 το r εκφράζει την απόσταση µεταξύ δυο ατόµων άνθρακα και η προκύπτουσα
τιµή ισορροπίας r0 = 1.42Ȧ συµφωνεί µε την γνωστή τιµή ισορροπίας του δεσµού ανθράκων σε ένα
πλέγµα γραφενίου.

Σχήµα 3.3:

Για τη δυναµική ενέργεια λόγω γωνιών, οι ερευνητές της [Γ1] χρησιµοποίησαν ένα µη γραµµικό δυνα-
µικό το οποίο αποτελείται απο έναν αρµονικό και έναν κυβικό όρο:

Vb(φ) =
k

2
(φ− 2π

3
)2 − k′

3
(φ− 2π

3
)3. (3.1.2)

Για τον προσδιορισµό των παραµέτρων k και k′ ϑεώρησαν πρώτα την παραµόρφωση του πλέγµατος
γραφενίου κατα την οποία όλες οι γωνίες του δαχτυλιδιού µεταβάλλονται κατα −x ή +x

2 όπως ϕαίνεται
στο σχήµα 3.4, έτσι ώστε τα µήκη όλων των δεσµών να έχουν την τιµή ισορροπίας. ΄Ετσι εξέφρασαν την
ολική ενέργεια κάθε δαχτυλιδιού µε την παρακάτω σχέση,

V ringb = 2Vb(φ =
2π

3
− x) + 4Vb(φ =

2π

3
+
x

2
) =

3

2
kx2 +

1

2
k′x3 (3.1.3)
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η οποία δεν επηρεάζεται από το δυναµικό λόγω δεσµών. Συγκρίνοντας µε τα αποτελέσµατα της DFT
προσδιόρισαν τις τιµές των παραµέτρων k = 7.0eV/rad2 και k′ = 4ev/rad3.

Σχήµα 3.4: Η δυναµική ενέργεια ανα εξαγωνικό δαχτυλίδι ως συνάρτηση της παραµόρφωσης x. Η
συµπαγής γραµµή δείχνει την καλύτερη προσέγγιση του ϑεωρητικού µοντέλου στα αποτελέσµατα της
DFT (κύκλοι).

Ας εκφράσουµε τώρα την µηχανική ενέργεια του πλέγµατος (η οποία παραµένει σταθερή στο χρόνο)
σε καρτεσιανές συντεταγµένες. ΄Οσον αφορά την επιλογή της αρχής των αξόνων, αυτή δεν επηρεάζει το
πρόβληµα µας καθώς οι δεσµοί αφορούν τις σχετικές ϑέσεις των µορίων του άνθρακα στο πλέγµα. Η
ολική ενέργεια δίνεται ώς εξής

E0 = Ekin + Epot,

όπου Ekin η ολική κινητική ενέργεια του συστήµατος, δηλαδή

Ekin =
∑
i

∑
j

m

2
((ẋi,j)

2 + (ẏi,j)
2).

Στη συνέχεια υπολογίζουµε τη δυναµική ενέργεια του (i, j) µορίου άνθρακα, όπου το i καθορίζει την
zigzag (κάθετη) στήλη του πλέγµατος και j την οριζόντια γραµµή. Στο πλέγµα υπάρχουν δύο διατάξεις
(configurations) για τον τρόπο µε τον οποίο είναι δοµηµένος ο εξαγωνικός δακτύλιος ανθράκων. Αυτό
εξαρτάται απο τον δείκτη i που καθορίζει την zigzag στήλη σε κάθε δεδοµένη γραµµή j.

΄Ετσι έχουµε την διάταξη (configuration) (i), η οποία αναφέρεται στις zigzag στήλες άρτιου δείκτη
και την διάταξη (ii), η οποία αναφέρεται σε zigzag στήλες περιττού δείκτη. (Βλέπε σχήµα 3.6)
Συγκεκριµένα η συνολική έκφραση της δυναµικής ενέργειας παράγεται απο τα κάτωθι ϐήµατα:

1. Για την δυναµική ενέργεια λόγω αποστάσεων χρησιµοποιούµε το δυναµικό Morse

V (r) = D[e−a(r−r0) − 1]2,

µε τις τιµές των παραµέτρων

D = 5, 7eV, a = 1, 96Ȧ−1, r0 = 1, 42Ȧ.

Εάν τώρα ϐρισκόµαστε στο configuration (i) η απόσταση του (2i, j) µορίου άνθρακα απο το
(2i, j + 1) δίνεται απο την ευκλείδεια απόσταση

hr1 =
√

(x2i,j − x2i,j+1)2 + (y2i,j − y2i,j+1)2,
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Σχήµα 3.5:

Σχήµα 3.6: Βλέπουµε την διάταξη (i), η οποία αναφέρεται σε zigzag στήλες άρτιου δείκτη και την
διάταξη (ii), η οποία αναφέρεται σε zigzag στήλες περιττού δείκτη.

απο το (2i, j − 1) µόριο απο την

hr2 =
√

(x2i,j − x2i,j−1)2 + (y2i,j − y2i,j−1)2

και απο το (2i+ 1, j) µόριο απο

hr3 =
√

(x2i,j − x2i+1,j)2 + (y2i,j − y2i+1,j)2.

Στην περίπτωση όµως που ϐρισκόµαστε σε zigzag στήλη περιττού δείκτη ϑα έχουµε κατα αναλογία
την απόσταση του (2i+ 1, j) µορίου άνθρακα απο το (2i+ 1, j + 1) ως ακολούθως

h′r1 =
√

(x2i+1,j − x2i+1,j+1)2 + (y2i+1,j − y2i+1,j+1)2,

απο το (2i+ 1, j − 1) µόριο

h′r2 =
√

(x2i+1,j − x2i+1,j−1)2 + (y2i+1,j − y2i+1,j−1)2,

ενώ ο τρίτος δεσµός σε αυτή την περίπτωση είναι στην αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση µε το
configuration (i), µε το µόριο άνθρακα (2i, j) και

h′r3 =
√

(x2i+1,j − x2i,j)2 + (y2i+1,j − y2i,j)2.
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Εποµένως η συνολική δυναµική ενέργεια λόγω αποστάσεων δίνεται από την έκφραση:

V1 =
∑
i

∑
2j

3∑
k=1

D[e−a(hrk−r0) − 1]2 +
∑
i

∑
2j

3∑
k=1

D[e−a(h′rk
−r0) − 1]2+

∑
i

∑
2j+1

3∑
k=1

D[e−a(h′rk
−r0) − 1]2 +

∑
i

∑
2j+1

3∑
k=1

D[e−a(hrk−r0) − 1]2.

2. Τώρα για την δυναµική ενέργεια λόγω γωνιών έχουµε:

Για την διάταξη (i) και το (2i, j) µόριο, η γωνία a1 δίνεται µέσω του εσωτερικού γινοµένου των
διανυσµάτων

(x2i,j+1 − x2i,j , y2i,j+1 − y2i,j), (x2i,j−1 − x2i,j , y2i,j−1 − y2i,j)

ως ακολούθως

a1 = arccos(
(x2i,j+1 − x2i,j , y2i,j+1 − y2i,j) · (x2i,j−1 − x2i,j , y2i,j−1 − y2i,j)

hr1hr2
)

, όπου hr1 , hr2 τα µέτρα των διανυσµάτων αυτών. Αντίστοιχα η γωνία a2 δίνεται απο το εσωτερικό
γινόµενο των

(x2i,j+1 − x2i,j , y2i,j+1 − y2i,j), (x2i+1,j − x2i,j , y2i+1,j − y2i,j)

ως

a2 = arccos(
(x2i,j+1 − x2i,j , y2i,j+1 − y2i,j) · (x2i+1,j − x2i,j , y2i+1,j − y2i,j)

hr1hr3
)

και τέλος η a3 = 2π − a2 − a3.
Κατα αναλογία στην διάταξη (ii) έχουµε

a′1 = arccos(
(x2i+1,j+1 − x2i+1,j , y2i+1,j+1 − y2i+1,j) · (x2i+1,j−1 − x2i+1,j , y2i+1,j−1 − y2i+1,j)

h′r1h
′
r2

)

a′2 = arccos(
(x2i+1,j+1 − x2i+1,j , y2i+1,j+1 − y2i+1,j) · (x2i,j − x2i+1,j , y2i,j − y2i+1,j)

h′r1h
′
r3

)

και

a′3 = 2π − a′2 − a′1.

Μέσω των ανωτέρω ποσοτήτων ak, a′k εκφράζουµε τη συνολική δυναµική ενέργεια λόγω των
γωνιών µέσω της ποσότητας :

V2 =
∑
i

∑
2j

3∑
k=1

k

2
(ak −

2π

3
)2 − k′

3
(ak −

2π

3
)3 +

∑
i

∑
2j

3∑
k=1

k

2
(a′k −

2π

3
)2 − k′

3
(a′k −

2π

3
)3

∑
i

∑
2j+1

3∑
k=1

k

2
(a′k −

2π

3
)2 − k′

3
(a′k −

2π

3
)3 +

∑
i

∑
2j+1

3∑
k=1

k

2
(ak −

2π

3
)2 − k

3
(ak −

2π

3
)3.

Εποµένως η συνολική ενέργεια δίνεται απο τις σχέσεις :

E0 = Ekin + Epot = Ekin + V1 + V2 =⇒



3.2. ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΘΕΣΕΩΝ 69

E0 =
∑
i

∑
j

m

2
((ẋi,j)

2 + (ẏi,j)
2)

∑
i

∑
2j

3∑
k=1

D[e−a(hrk−r0) − 1]2 +
∑
i

∑
2j

3∑
k=1

D[e−a(h′rk
−r0) − 1]2+

∑
i

∑
2j+1

3∑
k=1

D[e−a(h′rk
−r0) − 1]2 +

∑
i

∑
2j+1

3∑
k=1

D[e−a(hrk−r0) − 1]2

∑
i

∑
2j

3∑
k=1

k

2
(ak −

2π

3
)2 − k′

3
(ak −

2π

3
)3 +

∑
i

∑
2j

3∑
k=1

k

2
(a′k −

2π

3
)2 − k′

3
(a′k −

2π

3
)3

∑
i

∑
2j+1

3∑
k=1

k

2
(a′k −

2π

3
)2 − k′

3
(a′k −

2π

3
)3 +

∑
i

∑
2j+1

3∑
k=1

k

2
(ak −

2π

3
)2 − k

3
(ak −

2π

3
)3.

(3.1.4)
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Στην παρούσα παράγραφο ϑα µελετήσουµε την ύπαρξη εντοπισµένων ταλαντώσεων στο χώρο ϑέσεων
για το πλέγµα γραφενίου υπο την µορφή διακριτών πνοών, όπως τις περιγράψαµε γενικά στο κεφάλαιο
2. ΄Ενα µέσο για την πρόκληση εντοπισµού ενέργειας στην δυναµική πλεγµάτων είναι η ύπαρξη
προσµίξεων (impurities). Απο µαθηµατική σκοπιά αυτό σηµαίνει ότι κατα την επίλυση των εξισώσεων
κίνησης του πλέγµατός µας κάποια απο τα σωµατίδια ϑεωρούµε ότι έχουν διαφορετική µάζα απο
τα υπόλοιπα. Αυτό έχει ϕυσική σηµασία καθώς κατα την παρασκευή όλων των 2-διάστατων υλικών
αναπόφευκτα υπάρχουν ισότοπα στο µίγµα. Συγκεκριµένα για το γραφένιο, που αποτελείται απο άτοµα
άνθρακα µε µαζικό αριθµόm = 12, έχουµε ύπαρξη ισότοπων του άνθρακα στο µίγµα µε µαζικό αριθµό
m = 13 σε ποσοστό 1%. Επιπλέον µπορεί να υπάρξουν προσµίξεις µε στοιχεία όπως το πυρίτιο µε
µαζικό αριθµό m = 28, ωστόσο αυτές µπορούν να αποφευχθούν σε κατασκευές µεγαλύτερου κόστους.
΄Ετσι επειδή οι προσµίξεις είναι γενικά αναπόφευκτες κατα την παραγωγή του υλικού έχει νόηµα να
µελετήσουµε εάν µπορούν υπο συνθήκες να προκαλέσουν εντοπισµό ταλαντώσεων του πλέγµατος στον
χώρο ϑέσεων.

3.2.1 ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΟΥ

Με χρήση της αριθµητικής µεθόδου ολοκλήρωσης Runge-Kutta τέταρτης τάξης ολοκληρώσαµε αριθ-
µητικά τις εξισώσεις κίνησης που προκύπτουν απο την χαµιλτωνιανή (3.1.4) σε ένα πλέγµα γραφενίου
µεγέθους 18 × 22. Θεωρήσαµε ένα άτοµο στην ϑέση (10, 10) µάζας m = 6 , ενώ όλα τα υπόλοιπα
άτοµα στο πλέγµα έχουν την µάζα του άνθρακα m = 12. Την χρονική στιγµή t = 0 η αποµάκρυνση
του ατόµου (10, 10) απο το σηµείο ισορροπίας του είναι ~x(10, 10) = ~xeq(10, 10) + (0.1, 0.1) και όλα
τα υπόλοιπα άτοµα ηρεµούν στα σηµεία ισορροπίας τους. Η διαταραχή αυτή αντιστοιχεί στην σταθερή
ενεργειακή τιµή E0 = 1.006. Ολοκληρώνοντας τις εξισώσεις κίνησης για χρόνο t = 50 παρατηρούµε
ότι το µικρότερο σωµατίδιο (10, 10) ταλαντώνεται µε πλάτος µεγαλύτερο των γειτονικών του χωρίς να
τους µεταδίδει ενέργεια όπως ϐλέπουµε στο σχήµα 3.7 και εάν ολοκληρώσουµε τις εξισώσεις κίνησης
για µεγαλύτερο χρόνο t = 1000 το breather ϕαίνεται να είναι ευσταθές στον χρόνο. (ϐλέπε σχήµα 3.8)
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Σχήµα 3.7: Το σωµατίδιο (10, 10) µε µάζα m(10, 10) = 6 ταλαντώνεται πλέον µε πλάτος πολύ µεγαλύ-
τερο των γειτονικών του για την αρχική συνθήκη ~x(10, 10) = ~xeq(10, 10) + (0.1, 0.1), διατηρώντας όλες
τις υπόλοιπες µάζες στο πλέγµα ίσες m = 12.

Σχήµα 3.8: Η διακριτή πνοή του σχήµατος 3.15 ϕαίνεται να διατηρεί το µεγαλύτερο πλάτος της για
µεγάλους χρόνους, δηλαδή έχει µια µορφή ευστάθειας.
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Σχήµα 3.9: Η διακριτή πνοή στην περίπτωση που ϑεωρήσουµε το σωµατίδιο (10, 10) µε µάζα m = 6
και όλα τα υπόλοιπαm = 12 για την αρχική συνθήκη ~x(10, 10) = ~xeq)(10, 10) + (0.2, 0.2) εξακολουθεί
να υπάρχει και το µικρότερο σωµατίδιο ταλαντώνεται µε πλάτος πολύ µεγαλύτερο των γειτονικών του
διατηρώντας την ενέργεια εντοπισµένη.

Τώρα αν ϑεωρήσουµε την περίπτωση της διακριτής πνοής στο σχήµα 3.7 και αυξήσουµε την ενέργεια
µέσω της αρχικής συνθήκης, για παράδειγµα ~x(10, 10) = ~xeq(10, 10) + (0.2, 0.2), η οποία αντιστοιχεί
στην τιµή της σταθερής ενέργειας E0 = 4.556 τότε η διακριτή πνοή εξακολουθεί να υπάρχει µέχρι
t = 50 όπως ϐλέπουµε στο σχήµα 3.9. Εάν όµως τώρα ολοκληρώσουµε τις εξισώσεις κίνησης για χρόνο
t = 1000 παρατηρούµε ότι την χρονική στιγµή t = 600 η διακριτή πνοή αρχίζει να καταρρέει. (ϐλέπε
σχήµα 3.10).
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Σχήµα 3.10: Η διακριτή πνοή στην περίπτωση που ϑεωρήσουµε το σωµατίδιο (10, 10) µε µάζα m = 6
και όλα τα υπόλοιπα m = 12 για την αρχική συνθήκη ~x(10, 10) = ~xeq)(10, 10) + (0.2, 0.2) καταρρέει
όταν ολοκληρώσουµε τις εξισώσεις κίνησης για αρκετά µεγάλο χρόνο.
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Σχήµα 3.11: Το σωµατίδιο (10, 10) µε µάζα m(10, 10) = 6 και όλες τις υπόλοιπες m = 12 δεν
ταλαντώνεται πλέον µε πλάτος πολύ µεγαλύτερο των γειτονικών του για την αρχική συνθήκη ~x(10, 10) =
~xeq(10, 10) + (0.4, 0.4). Ακοµα και για µεγαλύτερες τιµές της ενέργειας δεν έχουµε επανεµφάνιση της
διακριτής πνοής.

Εάν αυξήσουµε ακόµα περισσότερο την ενέργεια που δίνουµε στο πλέγµα µέσω της αρχικής συν-
ϑήκης, δηλαδή m(10, 10) = 6 και ολα τα υπόλοιπα m = 12 µε ~x(10, 10) = ~xeq(10, 10) + (0.4, 0.4), η
οποία αντιστοιχεί στην αρκετά µεγάλη ενεργειακή τιµή E0 = 25.534 δεν έχουµε πλέον την εµφάνιση
της διακριτής πνοής (ϐλέπε σχήµα 3.11) και η ενέργεια έχει ισοκατανεµηθεί σε όλα τα γειτονικά σωµα-
τίδια. Ακόµα και στην περίπτωση που αυξήσουµε περισσότερο την ενέργεια δεν έχουµε επανεµφάνιση
της διακριτής πνοής.
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Σχήµα 3.12: Παρατηρούµε ότι η ενέργεια παραµένει εντοπισµένη στο σωµατίδιο µικρότερης µάζας
m(10, 10) = 6 για χρόνο t = 50 µε την διαταραχή ~x(10, 10) = ~xeq(10, 10) + (0.1, 0.1) ακόµα και στην
περίπτωση που έχουµε ϑεωρήσει πλέγµα µεγέθους 10× 12

Ας εφαρµόσουµε τώρα την διαταραχή που µας έδωσε ευσταθή εντοπισµένη ταλάντωση για το σωµα-
τίδιο διαφορετικής µάζας σε ένα πλέγµα µικρότερου µεγέθους. Συγκεκριµένα ϑεωρούµε την διαταραχή
~x(10, 10) = ~xeq(10, 10)+(0.1, 0.1) σε ένα πλέγµα µεγέθους 10×12 και αναπαριστούµε τις ταλαντώσεις
των 6 γειτονικών σωµατιδίων τουm(10, 10) στην 10 γραµµή και στήλη (ϑυµίζουµε ότι έχουµε εφαρµόσει
περιοδικές συνοριακές συνθήκες). Παρατηρούµε στο σχήµα 3.12 ότι µέχρι χρόνο t = 50 το σωµατίδιο
µικρότερης µάζας m(10, 10) = 6 εξακολουθεί να ταλαντώνεται µε πλάτος µεγαλύτερο των γειτονικών
του ακόµα και στην περίπτωση που έχουµε ϑεωρήσει το πλέγµα γραφενίου να είναι µεγέθους 10×12.
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Σχήµα 3.13: Εάν ολοκληρώσουµε τις εξισώσεις κίνησης για µεγαλύτερο χρόνο t = 1000 η ενέργεια
αρχίζει να µεταδίδεται απο την χρονική στιγµή t = 600 περίπου και στα γειτονικά σωµατίδια του
m(10, 10).

Ωστόσο εάν ολοκληρώσουµε τις εξισώσεις κίνησης του χαµιλτώνιου πλέγµατος γραφενίου για µε-
γαλύτερο χρόνο t = 1000 παρατηρούµε ότι απο την χρονική στιγµή t = 600 έχουµε αρχή πτώσης
του πλάτους του σωµατιδίου m(10, 10) (ϐλέπε σχήµα 3.13). Αυτή η κατάρρευση του ϕαινοµένου γί-
νεται πιο εµφανής εάν ϑεωρήσουµε το πλέγµα του γραφενίου να είναι ακόµα µικρότερου µεγέθους.
Για παράδειγµα ας ϑεωρήσουµε ένα πλέγµα γραφενίου µεγέθους 6 × 8 και αντίστοιχα την διαταραχή
που µας έδωσε εντοπισµένη ταλάντωση προηγουµένως ~x(3, 3) = ~xeq(3, 3) + (0.1, 0.1), στο σωµατίδιο
µικρότερης µάζας m(3, 3) = 6. Παρατηρούµε στο σχήµα 3.14 ότι µέχρι την χρονική στιγµή t = 50
το µικρότερο σωµατίδιο m(3, 3) = 6 ταλαντώνεται µε πλάτος µεγαλύτερο των γειτονικών του, ωστό-
σο εάν ολοκληρώσουµε τις εξισώσεις κίνησης για χρόνο t = 1000 παρατηρούµε στο σχήµα 3.15 ότι
η διακριτή πνοή καταρρέει πολύ γρηγορότερα στην περίπτωση πλέγµατος µεγέθους 6 × 8 (t = 300)
απ’οτι στην προηγούµενη περίπτωση όπου είχαµε πλέγµα µεγέθους 10 × 12 (t = 600) και η ενέργεια
µεταδίδεται γρήγορα και στα γειτονικά σωµατίδια. Εποµένως το ϕαινόµενο εµφάνισης διακριτής πνοής
στο ϑεωρητικό µας µοντέλο, το οποίο περιγράφει το πλέγµα γραφενίου, εξαρτάται απο το µέγεθος του
πλέγµατος.
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Σχήµα 3.14: Το µικρότερο σωµατίδιο m(10, 10) διατηρεί εντοπισµένη την ενέργεια µέχρι την χρονική
στιγµή t = 50 και ταλαντώνεται µε πλάτος µεγαλύτερο των γειτονικών του.



3.2. ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΘΕΣΕΩΝ 77

Σχήµα 3.15: Η εντοπισµένη ταλάντωση του µικρότερου σωµατιδίουm(3, 3) στο πλέγµα µεγέθους 6×8
έχει αρχίσει να καταρρέει απο την χρονική στιγµή t = 300 και η ενέργεια µεταδίδεται γρήγορα και στα
γειτονικά σωµατίδια.
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Σχήµα 3.16:

Τώρα ας εξετάσουµε την περίπτωση όπου έχουµε στο πλέγµα ένα σωµατίδιο µε µάζα µικρότε-
ϱη και τα πάνω και κάτω γειτονικά του να έχουν µάζα µεγαλύτερη απο αυτήν του άνθρακα (ϐλέπε
3.16). Θεωρήσαµε ένα άτοµο στην ϑέση (10, 10) µάζας m = 4 ,ενώ τα άνω και κάτω γειτονικά του
(10, 11), (10, 9) έχουν µάζες m(10, 11) = m(10, 9) = 20 και όλα τα υπόλοιπα άτοµα στο πλέγµα έχουν
άνθρακα µε m = 12 (ϐλέπε σχήµα 3.16). Την χρονική στιγµή t = 0 η αποµάκρυνση του ατόµου
(10, 10) απο το σηµείο ισορροπίας του είναι ~x(10, 10) = ~xeq(10, 10) + (0.1, 0.1) και όλα τα υπόλοι-
πα άτοµα ηρεµούν στα σηµεία ισορροπίας τους. Ολοκληρώνοντας τις εξισώσεις κίνησης για χρόνο
t = 50 παρατηρούµε στο σχήµα 3.17 ότι η ενέργεια παραµένει εντοπισµένη στο άτοµο (10, 10) µε
µάζα m(10, 10) = 4, το οποίο ταλαντώνεται µε πλάτος πολύ µεγαλύτερο των υπολοίπων ατόµων του
πλέγµατος.

Για να επιβεβαιώσουµε ότι ο εντοπισµός της ενέργειας στο άτοµο (10, 10) διατηρείται και για µε-
γαλύτερους χρόνους ολοκληρώσαµε τις εξισώσεις κίνησης για ίδιες αρχικές συνθήκες µέχρι t = 1000
και παρατηρήσαµε στο σχήµα 3.18 ότι ενέργεια παραµένει στο άτοµο (10, 10) και η διακριτή πνοή
ϕαίνεται ευσταθής στον χρόνο.
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Σχήµα 3.17: Οι αποµακρύνσεις του ατόµου (10,10) και των 6 γειτονικών του στην 10η γραµµή απο την
ϑέση ισορροπίας τους. Παρατηρούµε ότι για την αρχική συνθήκη ~x(10, 10) = ~xeq(10, 10) + (0.1, 0.1)
µε µάζες όπως στο σχήµα 3.16 η ενέργεια παραµένει κυρίως στο άτοµο (10,10), το οποίο ταλαντώνεται
µε πλάτος πολύ µεγαλύτερο απο τα γειτονικά του.
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Σχήµα 3.18: Το ϕαινόµενο εντοπισµού της ενέργειας στο άτοµο (10,10) ϕαίνεται να διατηρείται και για
πολύ µεγαλύτερους χρόνους.
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Σχήµα 3.19: Το πλάτος της ταλάντωσης του (10,10) ατόµου στην x και y κατεύθυνση έχει µειωθεί
καθώς έχουµε µετάδοση ενέργειας στα γειτονικά σωµατίδια.

Εάν τώρα αυξήσουµε την µάζα του ατόµου που διαταράσουµε, απο m = 4 σε m = 6, και διατη-
ϱήσουµε τις µάζες των υπολοίπων ατόµων ίδιες µε την προηγούµενη περίπτωση τότε στο σχήµα 3.19
παρατηρούµε ότι το πλάτος της ταλάντωσης του ατόµου (10, 10) έχει µειωθεί και µέρος της ενέργειας
έχει µεταφερθεί και στα γειτονικά σωµατίδια. Η διάδοση αυτή της ενέργειας του (10, 10) στους γείτονές
του γίνεται ακόµα πιο εµφανής όταν αυξήσουµε ακόµα περισσότερο την µάζα του, για παράδειγµα αν
ϑεωρήσουµε m(10, 10) = 8 όπως παρατηρούµε στο σχήµα 3.20 η διακριτή πνοή έχει πάψει πλέον να
υπάρχει και η ενέργεια έχει ισοκατανεµηθεί πλήρως στα υπόλοιπα άτοµα.
΄Ετσι αναζητώντας εντοπισµένες ταλαντώσεις, οι οποίες έχουν προκληθεί λόγω προσµίξεων στο µίγµα
γραφενίου, παρατηρούµε ότι όταν η µάζα για τις αρχικές συνθήκες ~x(10, 10) = ~xeq(10, 10) + (0.1, 0.1)
του σωµατιδίου (10, 10) έχει τιµή µεγαλύτερη του 8 τότε ο εντοπισµός της ενέργειας παύει να υπάρχει
και έχουµε διάδοση της ενέργειας στα γειτονικά σωµατίδια.
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Σχήµα 3.20: Η ενέργεια στην περίπτωση που η µάζα του (10,10) ατόµου έχει αυξηθεί ακόµα περισσό-
τερο έχει ισοκατανεµηθεί στα υπόλοιπα άτοµα του πλέγµατος.
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Σχήµα 3.21: Η ενέργεια για την υπόθεσηm(10, 10) = 4,m(9, 10) = (11, 10) = 20 µε αρχικές συνθήκες
~x(10, 10) = ~xeq(10, 10)+(0.3, 0.3) παραµένει στο άτοµο (10, 10) το οποίο ταλαντώνεται µε πλάτος πολύ
µεγαλύτερο των γειτονικών του.

Ας επιστρέψουµε τώρα στην υπόθεση όπου το σωµατίδιο (10, 10) έχει µάζα m(10, 10) = 4, ενώ τα
άνω και κάτω γειτονικά του έχουν m(10, 9) = m(10, 11) = 20. Αυξάνοντας την ενέργεια που δίνουµε
στο πλέγµα µέσω αύξησης του πλάτους ταλάντωσης του (10, 10) αναζητούµε το κατώφλι ενέργειας κατα
το οποίο ϑα καταρρεύσει η διακριτή πνοή.
Θεωρώντας ως αρχικές συνθήκες ~x(10, 10) = ~xeq(10, 10) + (0.3, 0, 3) παρατηρούµε στα σχήµατα 3.21,
µέχρι t = 50, ότι το άτοµο (10, 10) ταλαντώνεται µε πλάτος µεγαλύτερο των γειτονικών του.
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Σχήµα 3.22: Η ενέργεια για την υπόθεσηm(10, 10) = 4,m(9, 10) = (11, 10) = 20 µε αρχικές συνθήκες
~x(10, 10) = ~xeq(10, 10) + (0.3, 0.3) µεταφέρεται και στα γειτονικά σωµατίδια µετά απο αρκετό χρόνο t.

Ωστόσο, αν ολοκληρώσουµε τις εξισώσεις κίνησης για χρόνο t = 1350, οι ίδιες αρχικές συνθήκες
µας δίνουν τις εικόνες 3.22, όπου παρατηρούµε ότι το πλάτος της ταλάντωσης του (10, 10) σωµατιδίου
ϕθίνει συνεχώς και µεταφέρεται και στα υπόλοιπα σωµατίδια. Η τιµή της σταθερής ενέργειας σε
αυτήν την περίπτωση είναι E0 = 11.967 ενώ στην περίπτωση της αρχικής συνθήκης ~x(10, 10) =
~xeq(10, 10) + (0.1, 0.1) είναι E0 = 1.006.
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Σχήµα 3.23:

Τέλος όσον αφορά το ϑέµα των προσµίξεων στο πλέγµα του γραφενίου ϑα ϑεωρήσουµε την περί-
πτωση όπου ένα άτοµο είναι µικρότερο απο τα υπόλοιπα και τα τρία γειτονικά του µεγαλύτερα, έστω
m(10, 10) = 4, m(9, 10) = m(10, 11) = m(10, 9) = 20 (ϐλέπε σχήµα 3.23). Τώρα µε αρχικές συνθή-
κες ~x(10, 10) = ~xeq(10, 10) + (0.3, 0.0), όπως παρατηρούµε στο σχήµα 3.24 το άτοµο (10, 10) έχοντας
µάζα πολύ µικρότερη των τριών γειτονικών δεν µπορεί να µετακινήσει τα υπόλοιπα άτοµα και έτσι
ταλαντώνεται παγιδευµένο στην x κατεύθυνση µε πλάτος πολύ µεγαλύτερο των υπολοίπων ενώ στην y
κατεύθυνση ηρεµεί όπως ήταν αναµενόµενο.
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Σχήµα 3.24: Το άτοµο (10, 10) µε την µικρότερη µάζα ταλαντώνεται µε πλάτος πολύ µεγαλύτερο των
υπολοίπων στην x κατεύθυνση, ενώ στην y κατεύθυνση ηρεµεί και τα υπόλοιπα άτοµα ταλαντώνονται
µε πλάτος πολύ µικρό.
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Σχήµα 3.25: Η ενέργεια παραµένει εντοπισµένη στο σωµατίδιο (10, 10) ,στην περίπτωση που έχει µάζα
m(10, 10) = 4 και τα τρία γειτονικά του m = 20 µε την αρχική συνθήκη ~x(10, 10) = ~xeq(10, 10) +
(0.3, 0.4), το οποίο ταλαντώνεται µε πλάτος πολύ µεγαλύτερο των γειτονικών του.

Ακόµα και στην περίπτωση που ϑεωρήσουµε την διαταραχή εκτός του άξονα του δεσµού, π.χ.
~x(10, 10) = ~xeq(10, 10) + (0.3, 0.4) η ενέργεια παραµένει εντοπισµένη στο άτοµο (10, 10) όπως παρα-
τηρούµε στο σχήµα 3.25 .
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3.2.2 ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΕ ∆ΥΟ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑ

Η αρχική µας υπόθεση ότι έχουµε ένα σωµατίδιο στο πλέγµα µάζαςm = 4 µε αποµάκρυνση +(0.1, 0.1)
απο το σηµείο ισορροπίας του, µπορεί να υποστηρίξει εντοπισµό ενέργειας ακόµα και αν εφαρµοστεί
σε περισσότερα σωµατίδια. Για παράδειγµα εάν δεν εφαρµόσουµε την υπόθεσή µας στο σωµατίδο
(10, 10) αλλά στα δύο γειτονικά του (στην 10 γραµµή), δηλαδή έχουµε m(9, 10) = m(11, 10) = 4,
m(9, 9) = m(9, 11) = m(11, 9) = m(11, 11) = 20 και όλες οι άλλες µάζες στο πλέγµα να έχουνm = 12
µε την αρχική συνθήκη ~x(9, 10) = ~xeq(9, 10) + (0.1, 0.1) , ~x(11, 10) = ~xeq(11, 10) + (0.1, 0.1) (ϐλέπε
σχήµα 3.26) τότε παρατηρούµε ότι η ενέργεια ϑα παραµείνει εντοπισµένη σε αυτά, όπως και στην
υπόθεση για ένα σωµατίδιο, και ϑα πραγµατοποιούν 2 πανοµοιότυπες ταλαντώσεις. Αυτό ϑα λέµε ότι
αποτελεί ένα 2− breather (ϐλέπε σχήµα 3.27). Στην περίπτωση του σχήµατος 3.27 τα σωµατίδια που

Σχήµα 3.26:

έχουµε διαταράξει έχουν απόσταση µεταξύ τους ένα µόλις άτοµο άνθρακα. Στην περίπτωση όµως που
η απόσταση αυτή γίνει µεγαλύτερη οι ταλαντώσεις τους δεν ϕαίνεται να επηρεάζονται και η ενέργεια
συνεχίζει να παραµένει εντοπισµένη σε αυτά και µάλιστα µε ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως στο σχήµα
3.27. Το γεγονός αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η απόσταση τους είναι 2 άτοµα άνθρακα ή και
µεγαλύτερη (ϐλέπε σχήµα 3.28).
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Σχήµα 3.27: Η ενέργεια στην περίπτωση που ϑεωρήσουµε τα σωµατίδια (9, 10), (11, 10) µε µάζαm = 4
και διαταραχή +(0.1, 0.1) απο το σηµείο ισορροπίας τους παραµένει εντοπισµένη σε αυτά τα δύο, τα
οποία ταλαντώνονται µε ακριβώς τον ίδιο τρόπο
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Σχήµα 3.28: Η ενέργεια στην περίπτωση που ϑεωρήσουµε τα σωµατίδια (8, 10), (12, 10) µε µάζαm = 4
και διαταραχή +(0.1, 0.1) απο το σηµείο ισορροπίας τους παραµένει εντοπισµένη σε αυτά τα δύο, τα
οποία ταλαντώνονται µε ακριβώς τον ίδιο τρόπο
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3.2.3 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ

Λόγω της συµµετρίας των εξαγωνικών δακτυλίων άνθρακα στο πλέγµα γραφενίου, ϕαίνεται ότι ορισµένες
αρχικές συνθήκες ¨εκµεταλλεύονται¨ αυτή τη συµµετρία για να οδηγήσουν σε εντοπισµό ενέργειας. Για
παράδειγµα ας ϑεωρήσουµε ότι δύο άτοµα στο πλέγµα έχουν διαφορετική µάζα απο όλα τα υπόλοιπα,
π.χ. m(9, 10) = m(10, 10) = 6 και όλα τα άλλα έχουν µάζα m = 12 (ϐλέπε σχήµα 3.29). Υπο την
αρχική συνθήκη ~x(10, 10) = ~xeq(10, 10) + (0.3, 0.0) έχουµε διαταραχή κατα το µήκος του δεσµού
των δύο διαφορετικών σωµατιδίων. ΄Οπως παρατηρούµε στο σχήµα 3.30 τα δύο διαφορετικά άτοµα
ταλαντώνονται στην x κατεύθυνση εκτός ϕάσης µε πλάτος πολύ µεγαλύτερο των υπολοίπων ενώ στην
y κατεύθυνση είναι ακίνητα. Στην περίπτωση που ϑεωρήσουµε το δίπολο (9, 10) − (10, 10) να έχει

Σχήµα 3.29:

µάζα µεγαλύτερη του m = 6 δεν παρατηρείται εντοπισµός ενέργειας, καθώς επίσης εάν ϑεωρήσουµε
διαταραχή εκτός της διεύθυνσης του δεσµού τους, π.χ. ~x(10, 10) = ~xeq(10, 10) + (0.3, 0.4) πάλι δεν
παρατηρείται εντοπισµός ενέργειας. Αυτό δείχνει την σηµασία της συµµετρίας για τη δυναµική του
γραφενίου.
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Σχήµα 3.30: Τα δυο διαφορετικά σωµατίδια ταλαντώνονται στην διεύθυνση του δεσµού τους εκτός
ϕάσης µε µεγαλύτερο πλάτος απο τα υπόλοιπα άτοµα, ενώ στην y κατεύθυνση ηρεµούν και τα υπόλοιπα
σωµατίδια ταλαντώνονται µε αρκετά µικρό πλάτος.
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Ας µελετήσουµε τώρα την ύπαρξη εντοπισµένων ταλαντώσεων στο πλέγµα γραφενίου εν απου-
σία προσµίξεων. ΄Ενας τρόπος να αναζητήσουµε λύσεις τύπου breather είναι να εκµεταλλευτούµε
τις συµµετρίες του γραφενίου, όπως αναφέραµε πιο πάνω, έτσι ϑα ϑεωρήσουµε όλες τις µάζες στο
πλέγµα του γραφενίου ίδιες (m = 12) και την αρχική συνθήκη ~x(9, 10) = ~xeq(9, 10) − (0.2, 0),
~x(10, 10) = ~xeq(10, 10) + (0.2, 0). Με τον τρόπο αυτό αποπειρώµεθα να δηµιουργήσουµε µια λύ-
ση τύπου 2− breather, όπου τα σωµατίδια (9, 10), (10, 10) ταλαντώνονται κατα µήκος του δεσµού τους
εκτός ϕάσης. Ωστόσο, όπως παρατηρούµε στο σχήµα 3.31, κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει και η ενέργεια
µεταδίδεται γρήγορα στα γειτονικά σωµατίδια. Αυτό συµβαίνει εώς και το εύρος διαταραχών τάξης
~x(9, 10) = ~xeq(9, 10)− (0.5, 0), ~x(10, 10) = ~xeq(10, 10) + (0.5, 0) καθώς και για πλέγµατα µικρότερου
και µεγαλύτερου µεγέθους.

Σχήµα 3.31: Για την περίπτωση που έχουµε ϑεωρήσει όλες τις µάζες ίδιες και την αρχική συνθήκη
~x(9, 10) = ~xeq(9, 10)− (0.2, 0), ~x(10, 10) = ~xeq(10, 10) + (0.2, 0) η συµµετρία του πλέγµατος αδυνατεί
να µας δώσει λύση τύπου breather
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Σχήµα 3.32: Για την περίπτωση που έχουµε ϑεωρήσει όλες τις µάζες ίδιες και την αρχική συνθήκη
~x(9, 10) = ~xeq(9, 10) + (0.2, 0.2), ~x(11, 10) = ~xeq(11, 10) + (0.2, 0.2) δεν παρατηρείται εντοπισµός της
ενέργειας στα διαταραγµένα σωµατίδια.

Ας ϑεωρήσουµε τώρα την περίπτωση όπου δεν διαταράσσουµε τα 2 κοντινότερα γειτονικά σωµα-
τίδια (9, 10), (10, 10) (nearest neighbours) αλλά τα αµέσως επόµενα γειτονικά (next nearest neigh-
bours) (9, 10), (11, 10) όπως στην περίπτωση του σχήµατος 3.26 ϑεωρώντας την διαταραχή ~x(9, 10) =
~xeq(9, 10) + (0.2, 0.2), ~x(11, 10) = ~xeq(11, 10) + (0.2, 0.2). ΄Οπως παρατηρούµε στο σχήµα 3.32 για
αυτή την διαταραχή η ενέργεια δεν παραµένει εντοπισµένη στα διαταραγµένα σωµατίδια και γρήγορα
µεταδίδεται στα γειτονικά τους.
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Σχήµα 3.33: Για την περίπτωση που έχουµε ϑεωρήσει όλες τις µάζες ίδιες και την αρχική συνθήκη
~x(9, 10) = ~xeq(9, 10) + (0.3, 0.3), ~x(11, 10) = ~xeq(11, 10) + (0.3, 0.3) επίσης δεν παρατηρείται εντοπι-
σµός της ενέργειας στα διαταραγµένα σωµατίδια.

Εάν αυξήσουµε την ενέργεια που δίνουµε στο πλέγµα µέσω της αρχικής συνθήκης, δηλαδή ~x(9, 10) =
~xeq(9, 10) + (0.3, 0.3), ~x(11, 10) = ~xeq(11, 10) + (0.3, 0.3) πάλι δεν παρατηρείται εντοπισµός της ενέρ-
γειας και λύση τύπου 2− breather για την οµογενή περίπτωση (ϐλέπε σχήµα 3.33).

Ανακαλώντας ότι στην παράγραφο 3.2.1 του 3ου κεφαλαίου παρατηρήσαµε ότι το ϕαινόµενο εντο-
πισµού ενέργειας εξαρτάται απο το µέγεθος του πλέγµατος, µπορούµε να επιχειρήσουµε µεταβο-
λή του µεγέθους του για µια αρκετά µεγάλη ενεργειακή τιµή που αντιστοιχεί στην αρχική συνθή-
κη ~x(9, 10) = ~xeq(9, 10) + (0.3, 0.3), ~x(11, 10) = ~xeq(11, 10) + (0.3, 0.3) ώστε να προκύψει λύση
τύπου 2 − breather για την οµογενή περίπτωση. ΄Ετσι ϑεωρούµε την δεδοµένη διαταραχή σε ένα
οµογενές πλέγµα γραφενίου µεγέθους 16 × 20 (ϑυµίζουµε ότι το σύνηθες µέγεθος που χρησιµο-
ποιούµε στην παρούσα εργασία είναι 18 × 22) και αναπαριστούµε τις αποµακρύνσεις των σωµατιδίων
(9, 10), (10, 10), (11, 10) απο τα σηµεία ισορροπίας τους. Παρατηρούµε στο σχήµα 3.34 ότι ούτε σε
αυτήν την περίπτωση παρατηρείται εντοπισµός της ενέργειας στα διαταραγµένα σωµατίδια. Στην πε-
ϱίπτωση που ϑεωρήσουµε πλέγµα µεγαλυτέρου µεγέθους, για παράδειγµα 20× 24, παρατηρούµε στο
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Σχήµα 3.34: Παρατηρούµε ότι η διαταραχή ~x(9, 10) = ~xeq(9, 10)+(0.3, 0.3), ~x(11, 10) = ~xeq(11, 10)+
(0.3, 0.3) αδυνατεί να µας δώσει λύση τύπου 2 − breather και στην περίπτωση που έχουµε ϑεωρήσει
πλέγµα µεγέθους 16× 20.
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Σχήµα 3.35: Παρατηρούµε ότι η διαταραχή ~x(9, 10) = ~xeq(9, 10)+(0.3, 0.3), ~x(11, 10) = ~xeq(11, 10)+
(0.3, 0.3) αδυνατεί να µας δώσει λύση τύπου 2 − breather και στην περίπτωση που έχουµε ϑεωρήσει
πλέγµα µεγέθους 20× 24.

σχήµα 3.35 ότι πάλι δεν έχουµε εντοπισµό της ενέργειας στα διαταραγµένα σωµατίδια.
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Στη συνέχεια εφαρµόζουµε την αρχική συνθήκη ~x(9, 10) = ~xeq(9, 10) + (0.2, 0), ~x(10, 10) =
~xeq(10, 10) + (0.2, 0) και αποπειρώµεθα να δηµιουργήσουµε ένα 2− breather, όπου τα διαταραγµένα
σωµατίδια ϑα κινούνται σε ϕάση κατα µήκος του δεσµού τους. Ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση η
συµµετρία του πλέγµατος δεν µας δίνει λύση τύπου breather, για την οποία η ενέργεια να παραµένει
εντοπισµένη στα σωµατίδια (9, 10), (10, 10). (ϐλέπε 3.36)

Σχήµα 3.36: Για την περίπτωση που έχουµε ϑεωρήσει όλες τις µάζες ίδιες και την αρχική συνθήκη
~x(9, 10) = ~xeq(9, 10)− (0.2, 0), ~x(10, 10) = ~xeq(10, 10) + (0.2, 0) η συµµετρία του πλέγµατος αδυνατεί
να µας δώσει λύση τύπου breather
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Τέλος, αν επιχειρήσουµε να εκµεταλλευτούµε συµµετρικού τύπου αρχικές συνθήκες κατα µήκος
της zigzag στήλης, αντί της γραµµής, έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε λύση τύπου 2 − breather προ-
κύπτουν αποτελέσµατα όπως τα παραπάνω. Για παράδειγµα για την αρχική συνθήκη ~x(10, 11) =
~xeq(10, 11)− (0, 0.2), ~x(10, 9) = ~xeq(10, 9) + (0, 0.2) η ενέργεια ισοκατανέµεται γρήγορα στα γειτονικά
σωµατίδια των (10, 11), (10, 9) και δεν προκύπτει λύση τύπου breather. (ϐλέπε σχήµα 3.37)

Σχήµα 3.37: Για την αρχική συνθήκη ~x(10, 11) = ~xeq(10, 11)−(0, 0.2), ~x(10, 9) = ~xeq(10, 9)+(0, 0.2).
όπου όλες οι µάζες στο πλέγµα είναι ίδιες η ενέργεια µεταδίδεται γρήγορα στα γειτονικά σωµατίδια και
τα διαταραγµένα σωµατίδια δεν ταλαντώνονται µε πλάτος πολύ µεγαλύτερο των γειτονικών τους.
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Στην προσπάθεια µας να αναζητήσουµε λύσεις τύπου breather σε ένα πλέγµα γραφενίου, στην πε-
ϱίπτωση όπου όλες οι µάζες των µορίων είναι ίδιες, αλλάξαµε τις τιµές των παραµέτρων του δυναµικού
Morse 3.1.1 D, a και εφαρµόσαµε συµµετρικές συνθήκες όµοιες µε τις παραπάνω. Με αυτό τον τρόπο
έχουµε αλλάξει το γραµµικό ϕάσµα του συστήµατος µας, προσπαθώντας έτσι να πετύχουµε κατάλληλες
συνθήκες για την εµφάνιση λύσης τύπου breather. Ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση όµως, τα απο-
τελέσµατα ήταν παρόµοια µε τα παραπάνω, δηλαδή δεν είχαµε εµφάνιση λύσης τύπου breather και η
ενέργεια γρήγορα µεταδίδεται και στα γειτονικά σωµατίδια. Ωστόσο σε περίπτωση µελλοντικής έρευνας
παρόµοιας µε την παραπάνω σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι αλλάζοντας τις παραµέτρους του συ-
στήµατος, και κατα συνέπεια το γραµµικό ϕάσµα, τα δυναµικά που έχουµε ϑεωρήσει δεν περιγράφουν
ϐέλτιστα το πλέγµα γραφενίου και ανάλογα µε το µέγεθος της παρέµβασης µας στις παραµέτρους ίσως
να µην το περιγράφουν καθόλου.

Μετά την δηµοσιότητα που έλαβε το γραφένιο κάποιοι ερευνητές ασχολήθηκαν µε εργασίες αναζητώντας
διακριτές πνοές στο πλέγµα του γραφενίου. Για περισσότερες πληροφορίες στην µελέτη εντοπισµένων
ταλαντώσεων παραπέµπουµε στα άρθρα της ακόλουθης ϐιβλιογραφίας.
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Κεφάλαιο 4

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάσαµε ϐασικές έννοιες των δυναµικών συστηµάτων, απα-
ϱαίτητες για την ανάπτυξη της ϑεωρίας των διακριτών πνοών που µελετήσαµε στα Κεφάλαια 2 και 3.
Αρχικά δίνοντας την γενική έκφραση δυναµικών συστηµάτων µέσω των διανυσµατικών πεδίων και των
ιδιοτήτων τους χαρακτηρίσαµε την ευστάθεια των σηµείων ισορροπίας τους. Στην συνέχεια εισαγάγα-
µε την έννοια των πρώτων ολοκληρωµάτων και των ολοκληρώσιµων δυναµικών συστηµάτων, καθώς τα
µοντέλο KG και το µοντέλο του γραφενίου που µελετήσαµε στα Κεφάλαια 2 και 3, τα οποία έχουν
ως ολοκλήρωµα της κίνησης το ολοκλήρωµα της ενέργειας (χαµιλτώνια συστήµατα). ΄Εχοντας περι-
γράψει τα ολοκληρώσιµα συστήµατα εισαγάγαµε την έννοια των χαµιλτώνιων συστηµάτων (που είναι
και αυτά τα οποία µελετήσαµε), καθώς και της συµπλεκτικής δοµής του χώρου ϕάσεών τους. Εισα-
γάγαµε την έννοια των κανονικών µετασχηµατισµών µεταβλητών καθώς και των µεταβλητών δράσης
γωνίας που αποτελούν ένα σπουδάιο εργαλείο των χαµιλτώνιων συστηµάτων. Αναφέραµε δύο σπουδαί-
α ϑεωρήµατα των δυναµικών συστηµάτων, το ϑεώρηµα Arnold το οποίο χαρακτηρίζει πως οι τροχιές
ενός πλήρως ολοκληρώσιµου χαµιλτώνιου συστήµατος κινούνται σε n−διάστατους τόρους καθώς και
το ϑεώρηµα Kolmogorov-Arnold-Moser σύµφωνα µε το οποίο υπο συνθήκες και για µικρές διαταραχές
ενός χαµιλτώνιου δυναµικού συστήµατος µια µεγάλη κατηγορία (ϑετικού µέτρου) n− διάστατοι τόροι
διατηρούνται.
Στην συνέχεια παρουσιάσαµε την έννοια του µονόδροµου πίνακα των εξισώσεων µεταβολών περιοδικών
τροχιών ενός δυναµικού συστήµατος, ως ϐασικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε στο Κεφάλαιο 2 για
να µελετήσουµε την ευστάθεια των διακριτών πνοών. Είδαµε ότι για να έχουµε ευστάθεια µιας πε-
ϱιοδικής τροχιάς ικανή και αναγκαία συνθήκη είναι να ϐρίσκονται όλες οι ιδιοτιµές του µονόδροµου
πίνακα πάνω στον µιγαδικό µοναδιαίο κύκλο. Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου δώσαµε την έννοια
της εργοδικότητας ενός δυναµικού συστήµατος, σύµφωνα µε την οποία ένα σύστηµα χωρίς εξωτερική
επίδραση ϑα επισκεφθεί κάθε δυνατή κατάστασή του συµβατή µε τους νόµους που διέπουν την κίνησή
του. Στην συνέχεια χρησιµοποιώντας τα ϑεωρήµατα του Birkhoff δώσαµε µια µαθηµατική έκφραση
της εργοδικότητας µέσω της έννοιας της µετρικής µη-αναγωγιµότητας. Ως ένα πρώτο µέτρο χαοτικότη-
τας των δυναµικών συστηµάτων εισαγάγαµε τους εκθέτες Lyapunov οι οποίοι εκφράζουν την εκθετική
αποµάκρυνση γειτονικών τροχιών και είδαµε τη σύνδεση αυτών µε την εντροπία Kolmogorov. Κατό-
πιν περιγράψαµε, ως εργαλείο µελοντικής µελέτης και την Tsallis εντροπία, η οποία παρατηρείται
σε συστήµατα που διαθέτουν περιοχές ασθενούς χάους όπου περιµένουµε να έχουµε µέγιστο εκθέτη
Lyapunov κοντά στο µηδέν.
Στο δέυτερο κεφάλαιο εισαγάγαµε την έννοια των διακριτών πνοών (discrete breathers) και περιγρά-
ψαµε το µοντέλο των Fermi Pasta Ulam οι οποίοι παρατήρησαν σε µια αλυσίδα 32 πανοµοιότυπων
σωµατιδίων ότι το σύστηµα για χαµηλές ενέργειες επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση σε σχετικά
µικρό χρονικό διάστηµα µε τρόπον ώστε να µην ενεργοποιούνται οι υπόλοιποι τρόποι ταλάντωσης (Πα-
ϱάδοξο FPU). Σε αυτήν την περίπτωση παρατηρείται εντοπισµός στον χώρο Fourier. Στην συνέχεια
περιγράψαµε δύο µεθόδους κατασκευής διακριτών πνοών. Η πρώτη ϐασίζεται στη µέθοδο οµοκλινικών
τροχιών. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, µια χρονικά περιοδική λύση, µε συγκεκριµένη περίοδο Tb,
αναπτύσσεται σε σειρά Fourier της µορφής

x̂n(t) =
∑
k

Ak,ne
ikωbt.
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Επιπλέον αφού η λύση είναι χωρικά εκθετικά εντοπισµένη σύµφωνα µε την ϑεωρία των Mackay και
Aubry αυτό επιβάλλει στους συντελεστές Fourier να ικανοποιούν

Ak,|n|→∞ → 0.

Γραµµικοποιώντας τώρα τις εξισώσεις κίνησης

ẋn = pn, ṗn = −V ′(xn)−W ′(xn − xn−1)−W ′(xn+1 − xn),

όπου V το on site δυναµικό,W το δυναµικό αλληλεπίδρασης και εκµεταλλευόµενοι την ορθογωνιότητα
των εκθετών Fourier καταλήγουµε στην σχέση

k2Ω2
b = V ′′(0)Ak,n +W ′′(0)(2Ak,n −Ak,n−1 −Ak,n+1),

όπου Ωb η συχνότητα της περιοδικής λύσης περιόδου Tb. Στην περίπτωση που η συχνότητα Ωb ικανο-
ποιεί την σχέση µη συντονισµού kΩb 6= ωq για κάθε ακέραιο k και κάθε q εξασφαλίζεται και ο χωρικός
εντοπισµός της λύσης. Η συνθήκη αυτή για να ικανοποιείται για µια τουλάχιστον πραγµατική τιµή
του Ωb και του k ϑα πρέπει οι συχνότητες |ωq| να είναι άνω ϕραγµένες, πράγµα το οποίο εξασφαλίζεται
απο την διακριτότητα του πλέγµατος. ΄Ετσι, κρατώντας µόνο τους συντελεστές Fourier µεγαλύτερου
πλάτους καταλήγουµε σε µια δισδιάστατη απεικόνιση της µορφής

an+1 = g(a, an−1)

an = An(1),

οι οµοκλινικές τροχιές της οποίας αντιστοιχούν σε λύσεις τύπου διακριτών πνοών για το αρχικό µας
σύστηµα. Η δεύτερη µέθοδος κατασκευής διακριτών πνοών ϐασίζεται στην µέθοδο συνέχισης περιοδι-
κών τροχιών. Το ϐασικό εργαλείο για τη µέθοδο αυτή είναι το ϑεώρηµα πεπλεγµένων συναρτήσεων. Το
σκεπτικό της µεθόδου έχει ως εξής : εντοπίζουµε µια περιοδική λύση σε ένα σωµατίδιο του διακριτού
συστήµατός µας, στην περίπτωση όπου η παράµετρος σύζευξης των σωµατιδίων είναι µηδενική. Στην
συνέχεια µελετάµε τη συνέχιση αυτής της περιοδικής τροχιάς, µε την ίδια περίοδο, στην περίπτωση ό-
που η παράµετρος σύζευξης είναι µη µηδενική και τα σωµατίδια αλληλεπιδρούν ελέυθερα µεταξύ τους.
Για να το επιτύχουµε αυτό ανάγουµε το πρόβληµα εύρεσης της περιοδικής τροχιάς στην επίλυση µιας
εξίσωσης της µορφής G0(p, T, a) = 0, στην οποία εφαρµόζεται το ϑεώρηµα πεπλεγµένων συναρτήσεων
και διατυπώνουµε τα πρώτα ϑεωρήµατα αυτής της µεθόδου, τα οποία προσδιορίζουν αρχικές συνθήκες
έτσι ώστε η τροχιά να είναι περιοδική στην περίπτωση που η παράµετρος σύζευξης είναι µη µηδενική.
Ωστόσο λόγω εκφυλισµών που προκύπτουν, π.χ. λόγω της διπλής ιδιοτιµής +1 του µονόδροµου πίνα-
κα η οποία εµφανίζεται στα χαµιλτώνια συστήµατα, εισάγουµε την έννοια των κανονικών περιοδικών
τροχιών γενικέυοντας έτσι την ϑεωρία µας. Τέλος, κάνοντας χρήση της γενικευµένης ϑεωρίας της συνέ-
χισης κανονικών περιοδικών τροχιών σε χαµιλτώνια συστήµατα περιγράφουµε µια αριθµητική µέθοδο,
σύµφωνα µε την οποία εφαρµόζοντας το επαναληπτικό σχήµα Newton-Raphson κατασκευάζουµε αρ-
χικές συνθήκες λύσεων τύπου διακριτών πνοών.

Στη συνέχεια εφαρµόζουµε τη µέθοδο αυτή για να µελετήσουµε χωρικά εντοπισµένες ταλαντώσεις
σε ένα µονοδιάστατο πλέγµα τύπου Klein-Gordon µε χαµιλτώνια συνάρτηση

H =
1

2

N∑
i=1

p2
i +

N∑
i=1

V (xn) + ε

N−1∑
i=1

(xn − xn−1)2,

όπου η παράµετρος ε χαρακτηρίζει τον ϐαθµό αλληλεπίδρασης των σωµατιδίων, ενώ το on site δυναµικό
είναι V (xn) = 1

2x
2
n + b

4x
4
n και η παράµετρος b χαρακτηρίζει τον ϐαθµό της µη γραµµικότητας. Αρχικά

αναζητήσαµε µια λύση τύπου 1− breather δίνοντας στο αντισυνεχές όριο αρχική ορµή p = 2.005 µόνο
στον κεντρικό ταλαντωτή στην ϑέση i = 41 και εντοπίσαµε ένα ευσταθές 1− breather. Αυξάνοντας την
τιµή της παραµέτρου ε απο την τιµή 0.05 µέχρι 0.3 η διακριτή πνοή εξακολουθεί και υπάρχει, ωστόσο
καθώς η σύζευξη γίνεται περισσότερο ισχυρή µέσω της παραµέτρου ε, όλο και περισσότεροι γειτονικοί
ταλαντωτές ενεργοποιούνται και οι ιδιοτιµές του µονόδροµου πίνακα πλησιάζουν την τιµή 1. Για την
τιµή της παραµέτρου για την οποία έστω και ένα Ϲευγάρι ιδιοτιµών ϕτάσει την τιµή 1 η οικογένεια
περιοδικών τροχιών δεν µπορεί να συνεχιστεί περαιτέρω και η δυναµική του συστήµατος αλλάζει µέσω
µιας διακλάδωσης.
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Στην συνέχεια αναζητήσαµε ένα 2− breather δίνοντας αρχική ορµή p = 2.005 ίδιας κατεύθυνσης στα
δύο κεντρικά σωµατίδια της αλυσίδας στις ϑέσεις i = 41, 42. Για την τιµή της παραµέτρου σύζευξης
ε = 0.04 εντοπίσαµε ένα ευσταθές 2− breather το οποίο όταν ξεπεράσει την κρίσιµη τιµή εcrit = 0.18
αποσταθεροποιείται καθώς υπάρχουν ιδιοτιµές του µονόδροµου πίνακα εκτός του µιγαδικού µονα-
διαίου κύκλου και η ενέργεια µεταδίδεται και στους υπόλοιπους ταλαντωτές τις αλυσίδας. Επιπλέον
εξετάσαµε την περίπτωση όπου η ορµή των δύο κεντρικών ταλαντωτών είναι p = 2.005, αντίθετης όµως
κατέυθυνσης, κατασκευάζοντας έτσι ένα ασταθές 2− breather το οποίο για όλες τις τιµές της παραµέ-
τρου σύζευξης είχε τις ιδιοτιµές του µονόδροµου πίνακα εκτός του µιγαδικού µοναδιαίου κύκλου. Ως
µελλοντική εργασία σκοπεύουµε να ϑεωρήσουµε δύο αλυσίδες τύπου KG επιτρέποντας την ύπαρξη
µιας γραµµικής δύναµης ανάµεσα στους δύο ταλαντωτές που ϐρίσκονται στο ίδιο site

ün = − dV
dun

+ b(un+1 − 2un + un−1) + ε(un − vn)

v̈n = − dV
dvn

+ b(vn+1 − 2vn + vn−1)− ε(un − vn),

όπου V (x) το onsite δυναµικό, b η παράµετρος αλληλεπίδρασης των ταλαντωτών της ίδιας αλυσί-
δας και ε η παράµετρος αλληλεπίδρασης των ταλαντωτών των απέναντι αλυσίδων. Εντοπίζοντας ένα
1 − breather για την κάθε αλυσίδα στην περίπτωση που δεν αλληλεπιδρούν µεταξύ τους (ε = 0) µπο-
ϱούµε να µελετήσουµε την αλληλεπίδραση αυτών των διακριτών πνοών µεταξύ τους µεταβάλλοντας την
τιµή της παραµέτρου ε, δηλαδή επιτρέποντας στις δύο αλυσίδες να αλληλεπιδράσουν µεταξύ τους.

Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάσαµε µια αριθµητική µελέτη της δυναµικής ενός διδιάστατου εξαγωνικού
Χαµιλτώνιου πλέγµατος που εµφανίζεται στη ϐιβλιογραφία ως κατάλληλο να περιγράψει τις ιδιότητες
ενός διάσηµου ειδικού υλικού που ονοµάζεται γραφένιο. Ως ϑεωρητικό µοντέλο, χρησιµοποιήσαµε
αυτό που περιγράφεται απο τα δυναµικά 3.1.1 και 3.1.2 αναζητώντας ϕαινόµενα εντοπισµού της ε-
νέργειας (τύπου διακριτών πνοών) σε µερικά µόνο σωµατίδια του πλέγµατος. Ωστόσο, αυτό συνέβη
µόνο σε περιπτώσεις που είχαµε ϑεωρήσει κάποιες µάζες διαφορετικές στο πλέγµα, δηλαδή είχαµε
παρουσία προσµίξεων. Σηµαντικό είναι να τονίσουµε ότι οι περιπτώσεις αυτές αποτελούν ϱεαλιστικό
σενάριο για το πλέγµα γραφενίου, καθώς όπως αναφέραµε στην παράγραφο 3.2 του Κεφαλαίου 3
προσµίξεις στο πλέγµα γραφενίου προκύπτουν συχνά κατα την κατασκευή του ανάλογα µε το κόστος
κατασκευής αλλά και γενικότερα την παρουσία ισότοπων µεγαλύτερης µάζας του άνθρακα, κάτι που
ϑεωρείται αναπόφευκτο από τους ειδικούς.
Στην µελέτη µας αρχικά ϑεωρήσαµε ένα πλέγµα µεγέθους 18×22 και διαταράξαµε την ϑέση ενός µόνο
σωµατιδίου στο πλέγµα. Εντοπίσαµε διακριτή πνοή ακόµα και στην περίπτωση που µόνο ένα σωµατί-
διο στο πλέγµα έχει διαφορετική µάζα και ανακαλύψαµε ότι η πνοή ειναι ευσταθής για αρκετά υψηλό
πλάτος ταλάντωσης και µεγάλους χρόνους. ΄Οταν δώσαµε µεγαλύτερη ενέργεια στο πλέγµα για τις ίδιες
αρχικές συνθήκες µε την προηγούµενη περίπτωση η διακριτή πνοή άρχισε να καταρρέει. Επιπλέον,
µεταβάλλοντας το µέγεθος του πλέγµατος παρατηρήσαµε ότι η ευσταθής διακριτή πνοή που είχαµε
εντοπίσει είναι δυνατόν να αποσταθεροποιηθεί και συµπεράναµε έτσι ότι το µέγεθος του πλέγµατος
επηρεάζει την ευστάθεια της διακριτής πνοής. Ο εντοπισµός της ενέργειας στην περίπτωση διαταραχής
ενός µόνο σωµατιδίου έγινε ακόµα πιο ισχυρός όταν ϑεωρήσαµε ότι όλο και περισσότερα σωµατίδια στο
πλέγµα έχουν διαφορετική µάζα απο την µάζα του άνθρακα.
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Στην συνέχεια διαταράξαµε δύο σωµατίδια στο πλέγµα και αναζητήσαµε µια λύση τύπου 2− breather.
Σε αυτή την περίπτωση εντοπίσαµε τέτοιου είδους λύσεις ϑεωρώντας ότι η ενέργεια παραµένει εντοπι-
σµένη σε δυο σωµατίδια του πλέγµατος µε µάζα µικρότερη αυτής του άνθρακα, τα ανω και κάτω γειτο-
νικά των οποίων έχουν µάζα µεγαλύτερη απο του άνθρακα. Εντοπίσαµε έτσι λύση τύπου 2− breather
η οποία ήταν ευσταθής για αρκετά µεγάλο χρόνο και παρατηρήσαµε ότι η απόσταση που έχουν οι
ταλαντωτές µε την µικρότερη µάζα την χρονική στιγµή t = 0 δεν επηρεάζει την ευστάθεια της διακριτής
πνοής.
Στην συνέχεια εκµεταλλευόµενοι την συµµετρία που έχει το πλέγµα γραφενίου λόγω της εξαγωνικής
του διάταξης ϐρήκαµε πάλι λύση τύπου 2 − breather ¨χαλαρώνοντας¨ τις συνθήκες που είχαµε επι-
ϐάλει στην προηγούµενη περίπτωση. Θεωρήσαµε δηλαδή 2 σωµατίδια µε µικρότερη µάζα, ενώ όλα τα
υπόλοιπα έχουν τη µάζα του άνθρακα. ∆ιαταράσσοντας αυτά κατα µήκος του δεσµού τους εντοπίσαµε
λύση τύπου 2− breather η οποία είναι ευσταθής µέχρι την τιµή της µάζας m = 6 για τα διαφορετικά
σωµατίδια. Αναζητήσαµε περιπτώσεις που η συµµετρία του πλέγµατος µπορεί να µας δώσει εντοπι-
σµένες ταλαντώσεις εν απουσία προσµίξεων, ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση δεν παρατηρήθηκε
εντοπισµός της ενέργειας για τις πειραµατικές διατάξεις που ϑεωρήσαµε.
Ως αντικείµενο µελλοντικής έρευνας ϑα ήταν ενδιαφέρον να µελετηθεί περαιτέρω η ύπαρξη εντοπι-
σµένων ταλαντώσεων σε πλέγµα γραφενίου περιγραφόµενο απο τα δυναµικά 3.1.1, 3.1.2 µε χρήση
αναλυτικών µεθόδων και κατάλληλων υποθέσεων για το πλέγµα. Ανάλογες µελέτες έχουν γίνει στα
άρθρα Γ2, Γ3, Γ3. Επιπλέον, ϑα ήταν χρήσιµη µια µελέτη του µοντέλου που περιγράψαµε για το
γραφένιο απο την πλευρά της στατιστικής µηχανικής. Για αρκετά µεγάλες τιµές της ενέργειας το µο-
ντέλο παρουσιάζει χαοτική δυναµική, της οποίας µπορούν να υπολογιστούν οι εκθέτες Lyapunov. Στην
συνέχεια για κατάλληλες τιµές της ενέργειας µπορούµε να διερευνήσουµε αν η εντροπία του συστή-
µατος περιγράφεται απο την SBG των Boltzamnn και Gibbs ή την Sq εντροπία του Τσάλλη, όπως την
περιγράψαµε στην παράγραφο 1.5.3 του πρώτου κεφαλαίου, µε αντίστοιχες κατανοµές τις Gaussian
ή q − Gaussian αντιστοίχως και να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα µε αυτά που έδωσαν οι εκθέτες
Lyapunov. Εάν όντως υπάρχει περίπτωση όπου το σύστηµα περιγράφεται απο την Sq εντροπία τότε
περιµένουµε να έχουµε ασθενές χάος και ο µέγιστος εκθέτης Lyapunov να είναι κοντά στο µηδέν.
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