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Περίληψη

Ως πολυσωματιδιακό μέσο χαρακτηρίζουμε ένα υλικό το οποίο αποτελείται από διακριτά μέλη

(είτε αυτόνομα είτε όχι) αρκετά σε πλήθος ώστε να δύναται να εμφανίσει ταυτόχρονα ιδιότητες

και των τριών καταστάσεων της ύλης - στερεά, υγρή και αέρια. Η ροή τέτοιων μέσων, αν

και έχει αρκετές ομοιότητες με αυτή των κανονικών ρευστών, εμφανίζει πολυπλοκότητα

(complexity) καθώς η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών τους διαδραματίζει πρωτεύοντα
ρόλο στη δημιουργία φαινομένων όπως παραδείγματος χάρη η τάση για το σχηματισμό

συσσωματωμάτων, απόρροια των ανελαστικών κρούσεων μεταξύ των σωματιδίων.

Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση ενός μαθηματικού μοντέλου με σκοπό αφενός την

ερμηνεία του φαινομένου αυτού και αφετέρου την πρόβλεψη της παύσης της ροής και κατ΄

επέκταση την βελτίωση της παροχής του εκάστοτε συστήματος. Επικεντρωνόμαστε στη

μελέτη του μοντέλου μεταφοράς πολυσωματιδιακών μέσων σε ένα σύστημα με κυκλικές

συνοριακές συνθήκες και εστιάζουμε στη μετάβαση από την ομοιόμορφη ροή στο σχηματισμό

συσσωματώματος. Συγκεκριμένα, θεωρούμε ένα κλειστό σύστημα το οποίο αποτελείται

από K συνδεδεμένες διαμερίσεις, με προτιμώμενη κατεύθυνση ροής. Διαπιστώνουμε ότι
η εν λόγω μετάβαση επιτυγχάνεται μέσω μιας διακλάδωσης Hopf, η οποία στο σύστημα
εκφράζεται ως η αυξομείωση της πυκνότητας του υλικού που ταξιδεύει περιοδικά μεταξύ

των διαμερίσεων με τη μορφή οδεύοντος κύματος.

Λέξεις κλειδιά: Μαθηματική μοντελοποίηση, πολυσωματιδιακά μέσα, κοκκώδη υλικά,

δυναμικά συστήματα, διακλάδωση Hopf, υστέρηση, οδεύοντα κύματα.
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Abstract

As multiparticle media we characterize materials which consist of discrete particles
(whether autonomous or not) in sufficient numbers to be able to simultaneously
display properties of all three states of matter - solids, liquids and gases. The flow of
such media, although quite similar to that of normal fluids, demonstrates complexity
as the interaction between the particles plays a key role in creating phenomena such
as the tendency to form clusters due to inelasticity of the interparticle collisions.

Our goal in this thesis is to analyze a mathematical model with the aim of interpreting
this phenomenon and predicting when exactly the flow comes to a halt. We focus on
a model of multiparticle transport in a system with cyclic boundary conditions and
study the transition from uniform flow to cluster formation. Specifically, we consider
a cyclic array of K connected compartments, with a preferred flow direction. We
show that this transition is achieved through a Hopf bifurcation, which gives rise
to a density fluctuation of the material progressing from one compartment to the
next in the form of a traveling wave, with a specific periodicity that depends on the
parameters of the system.

Key words: Mathematical modelling, multiparticle flows, granular matter, dynamical
systems, Hopf bifurcation, hysteresis, traveling waves.
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Πρόλογος

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάμε τις ιδιότητες της ροής πολυσωματιδιακών

μέσων, όπως είναι για παράδειγμα τα κοκκώδη υλικά, σε έναν κυκλικό διάδρομο μεταφοράς

αποτελούμενο από K συνδεδεμένες μεταξύ τους διαμερίσεις. Βασική προϋπόθεση είναι ότι
η συνολική ποσότητα υλικού διατηρείται σταθερή στο σύστημα, καθώς και ότι υπάρχει

κάποιου είδους εξωτερική ανατάραξη ώστε να επιτυγχάνεται η ροή. Κύριος στόχος μας είναι

να μοντελοποιήσουμε το εν λόγω σύστημα και να αναλύσουμε τις συνθήκες κάτω από τις

οποίες εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη ροή.

Στο Κεφάλαιο 1 κάνουμε μια εισαγωγή στην έννοια του πολυσωματιδιακού μέσου και

περιγράφουμε τις ιδιότητες της συνάρτησης που μοντελοποιεί τη ροή. Εν συνεχεία

καταλήγουμε σε μια γενική μορφή ροϊκών συναρτήσεων και εισάγουμε την παράμετρο η

οποία θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη μελέτη μας.

Στο Κεφάλαιο 2 προχωράμε στη μαθηματική μοντελοποίηση του συστήματος και μελετάμε

λεπτομερώς την περίπτωση του συστήματος που αποτελείται από K = 3 διαμερίσεις, η οποία
είναι και η απλούστερη δυνατή που δίνει μη τετριμμένη δυναμική. Αναλύουμε το μοντέλο

μας μέσω της σκοπιάς των δυναμικών συστημάτων και διαπιστώνουμε ότι η μετάβαση από

την ομαλή ροή στην κατάσταση συσσωματώματος επιτυγχάνεται μέσω μιας διακλάδωσης

Hopf και την επακολουθούμενη κατάρρευση του αντίστοιχου οριακού κύκλου. Ο εν λόγω
οριακός κύκλος στο σύστημα εκφράζεται ως η αυξομείωση της πυκνότητας του υλικού που

ταξιδεύει περιοδικά μεταξύ των διαμερίσεων με τη μορφή οδεύοντος κύματος.

Στο Κεφάλαιο 3 συνεχίζουμε με τη γενίκευση για τυχαίο K και κάνουμε αναφορά στην
ιδιαιτερότητα που παρουσιάζουν τα συστήματα με άρτιο αριθμό διαμερίσεων τα οποία

εμφανίζουν τα επονομαζόμενα Merlon type waves.

Τέλος, στο Κεφάλαιο 4 παραθέτουμε μια εφαρμογή συστήματος του οποίου τα μέλη κινούνται

αυτόνομα (με ιδία μέσα), τη ροή πεζών, δείχνοντας ότι η ανάλυσή μας μπορεί κάλλιστα να

επεκταθεί σε δυσεπίλυτα προβλήματα της σημερινής κοινωνίας.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή στα πολυσωματιδιακά μέσα

Στην καθημερινότητά μας ερχόμαστε διαρκώς σε επαφή με πολυσωματιδιακά μέσα, υλικά

δηλαδή τα οποία αποτελούνται από διακριτά μέλη αρκετά σε πλήθος ώστε να δύνανται να

εμφανίσουν ταυτόχρονα ιδιότητες και των τριών καταστάσεων της ύλης - στερεά, υγρή και

αέρια. Μερικά παραδείγματα τέτοιων υλικών αποτελούν η άμμος όπως αυτή ρέει σε μια

κλεψύδρα αλλά και όπως συμπεριφέρεται σε μια αμμοθύελλα, τα βότσαλα όπως εναποτίθενται

σε μία παραλία ή ακόμη και η ροή οχημάτων σε έναν αυτοκινητόδρομο (Σχ. 1.1).

Σχήμα 1.1: (α) Η άμμος σε μια αμοθύελλα έχει ιδιότητες όμοιες με αυτές ενός αερίου (Φωτογραφία: Greg
McCown/saguaropictures.com, Arizona, United States). (β) Τα βότσαλα σε μία παραλία αντικατοπτρίζουν
τη στερεά κατάσταση ενός πολυσωματιδιακού μέσου (Φωτογραφία: Aurélien - Wild Spot on Unsplash,
Étretat, France). (γ) Η ροή μεγάλου πλήθους οχημάτων μπορεί να παραλληλισθεί με αυτή ενός υγρόυ
(Φωτογραφία: Denys Nevozhai on Unsplash, Shanghai, China).

Στο παρόν κεφάλαιο θα μελετήσουμε τις ιδιότητες τέτοιων μέσων εστιάζοντας τον τρόπο

αλληλεπίδρασης των σωματιδίων που τα απαρτίζουν. Αρχικά θα επικεντρωθούμε σε μη

αυτόνομα συστήματα, δηλαδή εκείνα για τα οποία απαιτείται κάποιου είδους εξωτερική

ενέργεια ώστε να μεταβληθεί η κινητική τους κατάσταση. Σύνηθες παράδειγμα τέτοιων

μέσων είναι τα πάσης φύσεως κοκκώδη υλικά, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι

της ζωής μας και η ποικιλομορφία τους είναι εξαιρετικά μεγάλη. Στην πορεία της εργασίας

θα αναφερθούμε και σε αυτόνομα συστήματα, σε εκείνα δηλαδή που μπορούν να κινηθούν

με ιδία μέσα, όπως το προαναφερθέν παράδειγμα της ροής μεγάλου πλήθους οχημάτων.

Ως κοκκώδες υλικό θεωρούμε τη συλλογή διακριτών, στερεών, μακροσκοπικών

σωματιδίων η οποία χαρακτηρίζεται από απώλεια ενέργειας οποτεδήποτε τα σωματίδια

αυτά αλληλεπιδρούν. Ορισμένα παραδείγματα είναι τα μεταλλεύματα, τα λιπάσματα, ο καφές,

τα σιτηρά καθώς και οι ξηροί καρποί. Τα υλικά αυτά έχουν εξαιρετική σημασία σε τομείς

όπως η φαρμακοβιομηχανία, η γεωργία και η παραγωγή ενέργειας. Σύμφωνα μάλιστα με

τον επιστήμονα υλικών Patrick Richard "Τα κοκκώδη υλικά είναι ευρέως διαδεδομένα στη
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Εισαγωγή στα πολυσωματιδιακά μέσα Κεφάλαιο 1

φύση και είναι το δεύτερο περισσότερο χρησιμοποιούμενο υλικό στη βιομηχανία (το πρώτο
είναι το νερό)" [2]. Επιπλέον έχει υπολογιστεί ότι δαπανώνται περίπου 1012

ευρώ ετησίως για

τη βιομηχανική τους επεξεργασία [3].

Το 1967 ο Soo υπέδειξε ότι τα σωματίδια ίδιας διαμέτρου και πυκνότητας μπορούν να
μελετηθούν ως συνεχές μέσο [4]. Για τη μαθηματική μοντελοποίηση που θα λάβει χώρα
στη παρούσα διπλωματική εργασία θα θεωρήσουμε ως μη αυτόνομο πολυσωματιδιακό μέσο

κοκκώδη ύλη, τα σωματίδια της οποίας έχουν ίδιο σχήμα (monodisperse). Η χαρακτηριστική
διάσταση των σωματιδίων θα πρέπει να είναι μικρή ώστε να έχουν ροϊκές ιδιότητες συνεχούς

μέσου αλλά και ταυτόχρονα αρκετά μεγάλη ώστε να μην διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο

οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους καθώς επίσης και να μην

υπόκεινται σε διακυμάνσεις θερμικής κίνησης (thermal motion fluctuations). ΄Ετσι το
κατώτατο όριο μεγέθους για τους κόκκους είναι περίπου 1µm. Για το ανώτατο όριο

μεγέθους, οι φυσικοί νόμοι των κοκκωδών υλικών μπορούν να εφαρμοστούν ακόμη και
σε παγονησίδες, όπου ως κόκκοι θεωρούνται τα μεμονωμένα επιπλέοντα τμήματα πάγου,
ή σε ζώνες αστεροειδών στο ηλιακό σύστημα, με τους αστεροειδείς να αποτελούν τους
μεμονωμένους κόκκους [5].

Σε οποιαδήποτε ροή κοκκώδους ύλης, όπως αναφέραμε, απαιτείται παροχή κάποιου είδους
εξωτερικής ενέργειας. Συνήθης τακτική για να επιτευχθούν τέτοιου τύπου ελεγχόμενες ροές
είναι η μηχανική ανατάραξη της διάταξης η οποία εμπεριέχει το κοκκώδες υλικό. Υποθέτουμε
ότι το υλικό μας αποτελείται από σφαιρικά σωματίδια ίσης διαμέτρου, μία παραδοχή που
προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό τις βιομηχανικές ροές. Επιπλέον στη μελέτη μας θεωρούμε
ένα κλειστό ως προς τη συνολική ποσότητα του υλικού σύστημα, το οποίο αποτελείται
από συνδεδεμένες διαμερίσεις, με προτιμώμενη κατεύθυνση ροής. Πιο αναλυτικά μελετάμε
έναν κεκλιμένο, κυκλικό διάδρομο μεταφοράς αποτελούμενο από K συνδεδεμένες, κάθετα
αναταρασσόμενες διαμερίσεις (δοχεία). Θεωρούμε ότι έχουμε ανατροφοδοτούμενη ροή, χωρίς
μεταβολή της πυκνότητας του υλικού, καθώς και ότι το υλικό μπορεί να ρέει από τη μία
διαμέριση μόνο ως προς τις άμεσα γειτονικές.

Κατά την ροή των κοκκωδών σωματιδίων, σε αντίθεση με τα κανονικά ρευστά, κυρίαρχο ρόλο
διαδραματίζουν οι μη ελαστικές κρούσεις μεταξύ τους, γεγονός που έχει ως συνέπεια την
μείωση της κινητικής τους ενέργειας. Να σημειώσουμε βέβαια ότι η ενέργεια δε χάνεται, αλλά
μεταφέρεται στις μικροσκοπικές κλίμακες σε μορφή θερμότητας, ατομικών ταλαντώσεων, σε
πλαστική παραμόρφωση, ήχο και άλλα. Ως εκ τούτου η φαινομενική αυτή απώλεια ενέργειας
αναφέρεται στη μακροσκοπική κλίμακα κίνησης των σωματιδίων και πρέπει να αναπληρώνεται

συνεχώς από την εξωτερική ανατάραξη.

΄Αμεση απόρροια του παραπάνω είναι το γεγονός ότι τα σωματίδια γίνονται λιγότερο

δραστήρια όταν η πυκνότητά τους μεγαλώνει. Αυτό έχει ως συνέπεια η ροή συναρτήσει του
πλήθους των σωματιδίων να μην αυξάνεται επ’ αόριστον, αλλά να φτάνει σε ένα μέγιστο και
έπειτα να τείνει ασυμπτωτικά στο μηδέν. Εάν οι κρούσεις ήταν ελαστικές, όπως συμβαίνει στα
κανονικά ρευστά τότε η ροή θα αυξανόταν συνεχώς όσο θα προσθέταμε επιπλέον υλικό.

Μαθηματικά οι προαναφερθείσες ιδιότητες εκφράζονται μέσω μιας συνεχούς συνάρτησης

F : [0,+∞) → R, τέτοιας ώστε (i) F(0) = 0, (ii) η F(x) παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο
πεδίο ορισμού της και (iii) limx→∞F(x) = 0. Βάσει των παραπάνω και συμβολίζοντας με nk
την πυκνότητα υλικού που αντιστοιχεί στην k-οστή διαμέριση του συστήματος, k = 1, . . . , K,
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Εισαγωγή στα πολυσωματιδιακά μέσα Κεφάλαιο 1

υιοθετούμε την εξής γενική μορφή της FR,L η οποία περιγράφει την ροή των σωματιδίων προς

τα δεξιά και προς τα αριστερά αντίστοιχα:

FR,L(nk) = Ank
αe−BR,Lnk

β
, (1.1)

με α > 0 και β > 0, όπου [6, 7]:
◦ A = c1ε

g
a f

d2S
Ω

[
1
s

]
είναι η παράμετρος που ορίζει την ποσότητα του ρέοντος υλικού (αριθμός

κόκκων ανά μονάδα χρόνου) και
◦ BR,L = c2ε2 ghR,L

(a f )2
d4

Ω2 εκφράζει το μέτρο της δυσκολίας με την οποία τα σωματίδια ρέουν

προς τη δεξιά ή την αριστερή κατεύθυνση αντίστοιχα.

Στις παραπάνω εκφράσεις τα c1, c2 είναι αδιάστατες σταθερές που εξαρτώνται -μεταξύ άλλων-
από το μέσο πλήθος των σωματιδίων σε κάθε διαμέριση του συστήματος, το g = 9.81[m/s2]
είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας, το a είναι το πλάτος της κάθετης ανατάραξης, το f
είναι η συχνότητα της κάθετης ανατάραξης, το hR,L είναι το ύψος του ανοίγματος από

τον πυθμένα κάθε δοχείου (προς τα αριστερά ή προς τα αριστερά αντίστοιχα), το d είναι
η διάμετρος των σφαιρικών σωματιδίων, το S είναι το εμβαδόν του ανοίγματος ανάμεσα
σε δύο γειτονικά δοχεία και το Ω είναι το εμβαδόν του πυθμένα ενός δοχείου. Τέλος το
ε = 1 − η2

εκφράζει τη μη ελαστικότητα των κρούσεων μεταξύ των σωματιδίων, όπου
με η συμβολίζεται ο συντελεστής ελαστικότητας των συγκρούσεων των σωματιδίων. Πιο
συγκεκριμένα ορίζουμε η = |v′|/|v| να είναι το πηλίκο του μέτρου της σχετικής ταχύτητας
των σωματιδίων πριν και μετά την κρούση. Η περίπτωση η = 1 θα σήμαινε ότι έχουμε
ελαστική κρούση, επομένως A = BR,L = 0, ενώ όταν η = 0 έχουμε πλαστική κρούση. Για
χαρακτηριστικές τιμές των παραμέτρων [8], οι ροϊκές συναρτήσεις απεικονίζονται στο Σχ. 1.2.

Σχήμα 1.2: Γραφική παράσταση ροϊκών συναρτήσεων για τιμές των παραμέτρων A = 1, α = 2, β = 2, δ =
0.5, BL = 0.7. Για τη συγκεκριμένη τιμή των εκθετών α και β οι εν λόγω συναρτήσεις καλούνται Eggers’ flux
functions.

Η μόνη ειδοποιός διαφορά μεταξύ των συναρτήσεων ροής FR και FL έγκειται στις τιμές

των παραμέτρων BL και BR που δηλώνουν κατά κύριο λόγο τη δυσκολία μετάβασης των

σωματιδίων από τη μία διαμέριση στην άλλη. Χωρίς βλάβη της γενικότητας, υποθέτουμε ότι
hR ≤ hL, άρα BR ≤ BL. Επιλέγουμε με αυτό τον τρόπο προτιμώμενη κατεύθυνση ροής εκείνη
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Εισαγωγή στα πολυσωματιδιακά μέσα Κεφάλαιο 1

της ωρολογιακής φοράς. Συνεπώς, ο λόγος των BR και BL εκφράζει πόσο συμμετρικό είναι το

σύστημα. Συμβολίζουμε:

δ =
BR

BL
, 0 ≤ δ ≤ 1 (1.2)

Στο επόμενο κεφάλαιο θα μοντελοποιήσουμε το εν λόγω σύστημα και θα εστιάσουμε στην

πρώτη μη τετριμμένη περίπτωση, αυτή των τριών διαμερίσεων. Θα επικεντρωθούμε σε δύο
ενδεικτικές εκφράσεις της ροϊκής συνάρτησης δίνοντας παράλληλα την φαινομενολογία τόσο

στο χώρο των φάσεων όσο και στο χώρο των θέσεων.
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Κεφάλαιο 2

Μοντελοποίηση του συστήματος:
Η περίπτωση των K = 3 διαμερίσεων

2.1 Μαθηματικός φορμαλισμός

΄Οπως περιγράψαμε στο Κεφάλαιο 1, μελετάμε έναν κεκλιμένο, κυκλικό διάδρομο μεταφοράς
με ανατροφοδοτούμενη ροή αποτελούμενο από K συνδεδεμένα, κάθετα αναταρασσόμενα
δοχεία (διαμερίσεις). Η εκροή από το k-οστό δοχείο προς την κατεύθυνση της κίνησης των
δεικτών του ρολογιού περιγράφεται από τη ροϊκή συνάρτηση FR(nk). Αντίστοιχα, η εκροή
από το k-οστό δοχείο προς την κατεύθυνση που είναι αντίθετη της κίνησης των δεικτών του
ρολογιού περιγράφεται από τη ροϊκή συνάρτηση FL(nk), όπου nk η πυκνότητα υλικού στο εν

λόγω δοχείο. Ενσωματώνουμε την παράμετρο δ = BR/BL (0 ≤ δ ≤ 1), που εισαγάγαμε στο
τέλος του Κεφαλαίου 1 και η οποία δηλώνει το μέτρο της ροϊκής συμμετρίας στο σύστημά μας,
θεωρώντας ότι BR ≤ BL, δηλαδή η προτιμώμενη κατεύθυνση ροής είναι αυτή της ωρολογιακής
φοράς (Σχήμα 2.1).

Το μοντέλο μεταφοράς που περιγράφουμε, με τα σωματίδια να κινούνται από τη μία διαμέριση
στην άλλη μέσω διαπερατών τοιχωμάτων, μοντελοποιείται από το σύστημα εξισώσεων:

dnk
dτ

= FR(nk−1)− FL(nk)− FR(nk) + FL(nk−1), με k = 1, 2, . . . , K (2.1)

όπου με τ δηλώνουμε τον αδιάστατο χρόνο [11].
Οι εξισώσεις (2.1) αποτελούν το ισοζύγιο μάζας για κάθε συνιστώσα k και μπορούν να
ερμηνευτούν σαν τις εξισώσεις συνέχειας του συστήματος. Ο ρυθμός μεταβολής της

αδιάστατης πυκνότητας nk(τ) των σωματιδίων στο δοχείο k ανά μονάδα χρόνου ισούται με
την ποσότητα του υλικού που εισάγεται σε αυτό μείον την ποσότητα που εκρέει από αυτό.
Σε συμφωνία με τη συνολική διατήρηση της μάζας του συστήματος το άθροισμα όλων των

εξισώσεων (2.1) ισούται με μηδέν, με συνέπεια να ισχύει:

K

∑
k=1

nk(τ) = ntot (2.2)

όπου ntot μία θετική σταθερά. ΄Οπως αναφέραμε, στο μοντέλο μας η εκροή από κάθε δοχείο
εκφράζεται από μία ροϊκή συνάρτηση με γενική μορφή

FR,L(nk) = Ank
αe−BR,Lnk

β
(2.3)
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Μοντελοποίηση του συστήματος Κεφάλαιο 2

Σχήμα 2.1: Σχηματική κάτοψη του κυκλικού συστήματος μεταφοράς με K διαμερίσεις. Η ροή κατά την
ωρολογιακή φορά από την k προς την k + 1 διαμέριση εκφράζεται μέσω της ροϊκής συνάρτησης FR(nk), ενώ η
ροή προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από την k προς την k− 1 διαμέριση, εκφράζεται μέσω της FL(nk).
Η συνολική ποσότητα σωματιδίων στο σύστημα παραμένει σταθερή.

όπου οι δείκτες R και L αναφέρονται στη ροή προς τα δεξιά (ωρολογιακή φορά) και προς τα
αριστερά αντίστοιχα. Η επιλογή των αρχικών τιμών nk(0) και κατ’ επέκταση του ntot, θα
γίνει με γνώμονα την μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της δυναμικής του συστήματος.
Δεδομένου ότι η περίπτωση της K = 1 διαμέρισης είναι τετριμμένη και η περίπτωση K = 2
είναι πλήρως συμμετρική, το απλούστερο σύστημα στο οποίο μπορεί κανείς να μελετήσει τις
ιδιότητες και την εν λόγω δυναμική είναι η περίπτωση των K = 3 διαμερίσεων.

Σχήμα 2.2: Σχηματική κάτοψη του κυκλικού συστήματος μεταφοράς για K = 3 διαμερίσεις με προτιμώμενη
κατεύθυνση ροής προς τα δεξιά.

Στην περίπτωση των K = 3 διαμερίσεων το σύστημα των συζευγμένων συνήθων διαφορικών
εξισώσεων (2.1) παίρνει την εξής μορφή

dn1

dτ
= FR(n3)− FL(n1)− FR(n1) + FL(n2)

dn2

dτ
= FR(n1)− FL(n2)− FR(n2) + FL(n3)

dn3

dτ
= FR(n2)− FL(n3)− FR(n3) + FL(n1)

(2.4)

όπου n1 + n2 + n3 = σταθερά.
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Μοντελοποίηση του συστήματος Κεφάλαιο 2

2.2 Ανάλυση ευστάθειας

Προχωράμε στην ανάλυση ευστάθειας του παραπάνω συστήματος. ΄Ενα προφανές σημείο
ισορροπίας είναι το ισοκατανεμημένο προφίλ πυκνοτήτων n1 = n2 = n3 = ntot/3 ≡ n, αφού
όταν η ποσότητα υλικού είναι ίδια και στις τρεις διαμερίσεις από τις εξισώσεις (2.4) προκύπτει
dnk/dτ = 0, για k = 1, 2, 3. Ο Ιακωβιανός πίνακας του συστήματος (2.4) υπολογισμένος
στο σημείο ισορροπίας (n1, n2, n3) = (n, n, n) είναι:

J =


− d

dn1
(FR(n1) + FL(n1))

d
dn2

FL(n2)
d

dn3
FR(n3)

d
dn1

FR(n1) − d
dn2

(FR(n2) + FL(n2))
d

dn3
FL(n3)

d
dn1

FL(n1)
d

dn2
FR(n2) − d

dn3
(FR(n3) + FL(n3))


(n1,n2,n3)=(n,n,n)

Για διευκόλυνση της μαθηματικής σημειογραφίας γράφουμε:

J =

−(R + L) L R
R −(R + L) L
L R −(R + L)

 (2.5)

όπου

R ≡ dFR(nk)

dnk

∣∣∣∣
nk=n

L ≡ dFL(nk)

dnk

∣∣∣∣
nk=n

για όλα τα k.
Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του πίνακα J δίνεται μέσω της σχέσης:

pJ(λ) = det(J − λI) =

∣∣∣∣∣∣
−(R + L)− λ L R

R −(R + L)− λ L
L R −(R + L)− λ

∣∣∣∣∣∣
= −λ3 − 3(R + L)λ2 − 3(R2 + L2 + RL)λ (2.6)

Οι ρίζες του πολυωνύμου (2.6) είναι:

λ1 = 0 , λ2,3 = −3
2
(R + L)± i

√
3

2
(R− L) (2.7)

Επομένως ο Ιακωβιανός πίνακας του συστήματος (2.3) υπολογισμένος στο σημείο ισορροπίας
(n1, n2, n3) = (n, n, n) έχει μία μηδενική ιδιοτιμή και ένα ζεύγος συζυγών μιγαδικών
ιδιοτιμών. Η μηδενική ιδιοτιμή λ1 έχει άμεση συσχέτιση με τη διατήρηση της μάζας του

συστήματος [8].

Αναφορικά με τις ιδιοτιμές λ2,3, όσο το πραγματικό τους μέρος Re(λ2,3) παραμένει αρνητικό,
το σημείο ισορροπίας χαρακτηρίζεται ως ευσταθής σπείρα. Αυτό για το σύστημα σημαίνει
ότι η κατάσταση του ομοιόμορφου προφίλ πυκνοτήτων - δηλαδή αυτή της ομαλής ροής
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- παραμένει ευσταθής. Το ισοκατανεμημένο προφίλ πυκνοτήτων γίνεται ασταθές καθώς
το Re(λ2,3) μεγαλώνει, περνά από την τιμή μηδέν και γίνεται θετικό. Δεδομένου ότι το
φανταστικό μέρος των μιγαδικών ιδιοτιμών λ2,3 έχει πεπερασμένο μέτρο και δε μηδενίζεται

ταυτόχρονα με το Re(λ2,3), η μετάβαση αυτή γίνεται μέσω μιας διακλάδωσης Hopf [12] 1.
Σε επόμενη παράγραφο θα δούμε αναλυτικά τι επιπτώσεις έχει η εν λόγω διακλάδωση στη

συμπεριφορά του συστήματος.

Από τη σχέση (2.7) το πραγματικό μέρος Re(λ2,3) των μιγαδικών ιδιοτιμών λ2,3 μηδενίζεται

όταν

R + L = 0. (2.8)

ή ισοδύναμα,

R + L = 0 2.5
=⇒ d

dn
(FR(n) + FL(n))

∣∣∣∣
nk=n

= 0. (2.9)

Αντικαθιστώντας τις ροϊκές συναρτήσεις από την εξίσωση (1.1), η (2.9) γράφεται:

A(α− BRβnβ)n1−αe−BRnβ
+ A(α− BLβnβ)n1−αe−BLnβ

= 0 (2.10)

και λαμβάνοντας υπόψιν τη σχέση (2.3) από την οποία άμεσα προκύπτει ότι BR = δBL,
καταλήγουμε στη σχέση:

A(α− δBLβnβ)n1−αe−δBLnβ
+ A(α− BLβnβ)n1−αe−BLnβ

= 0 (2.11)

Λύνοντας την Εξ. (2.11) ως προς δ, προκύπτει αναλυτικά η έκφραση τις κρίσιμης τιμής δcr για

την οποία εμφανίζεται η διακλάδωση Hopf:

δcr(BL, n) =

α

β
−W

(
(BLnβ − α

β
)e−(BLnβ− α

β )
)

BLnβ
(2.12)

όπου μεW(·) συμβολίζουμε τη συνάρτηση Lambert W 2 [14].

Εφόσον έχουμε καταλήξει σε μία αναλυτική έκφραση του δcr, συναρτήσει όλων των
υπόλοιπων παραμέτρων του συστήματος, από την οποία εξαρτάται η ύπαρξη της διακλάδωσης
Hopf, μένει να απεικονίσουμε τις λύσεις του συστήματος (2.4) στο χώρο των φάσεων, ο
οποίος βρίσκεται στις τρεις διαστάσεις μεν αλλά η δυναμική των τροχιών λαμβάνει χώρα σε

ένα δισδιάστατο υπόχωρο (επίπεδο) λόγω της συνολικής διατήρησης του υλικού.

Παρατηρούμε ότι το εν λόγω σύστημα έχει μία μηδενική ιδιοτιμή και ένα δεσμό ανάμεσα

στις μεταβλητές του, όπως υποδεικνύει η σχέση (2.2). Αυτό σημαίνει πως μπορούμε να
υποβιβάσουμε κατά μία μεταβλητή τις Εξ. (2.4) και να τις μετατρέψουμε σε ένα δισδιάστατο
(2 × 2) σύστημα, του οποίου οι ιδιοτιμές συμπίπτουν με τις μη μηδενικές ιδιοτιμές του
αρχικού. Η γενική απόδειξη του παραπάνω ισχυρισμού δίνεται στο Παράρτημα Α. Το γεγονός
αυτό έχει ως απόρροια την καλύτερη εποπτεία του χώρου των φάσεων αφού πλέον μπορούμε

1
Στη συμμετρική περίπτωση όπου δ = 1 με R = L, παρατηρούμε ότι οι ιδιοτιμές λ2,3 είναι καθαρά

πραγματικές με συνέπεια να μην δύναται να λάβει χώρα μία διακλάδωση Hopf. Σε αυτή την περίπτωση η
μετάβαση από ομαλή ροή σε συσσωμάτωση συντελείται μέσω διαφορετικών διακλαδώσεων [9, 10].

2
Η συνάρτηση Lambert W που συμβολίζεται μεW(x) ορίζεται ως η αντίστροφη συνάρτηση της

f (x) = xex.
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να τον απεικονίσουμε στο επίπεδο.

Πιο αναλυτικά, έχουμε θεωρήσει ότι η συνολική ποσότητα υλικού παραμένει σταθερή, έτσι
για το σύστημα (2.4) θα ισχύει η σχέση (2.2), δηλαδή

n1 + n2 + n3 = ntot

⇒ n3 = ntot − n1 − n2 (2.13)

Χρησιμοποιώντας τη Εξ. (2.13) μπορούμε να γράψουμε το σύστημα (2.4) στην εξής μορφή:

dn1

dτ
= FR(ntot − n1 − n2)− FL(n1)− FR(n1) + FL(n2)

dn2

dτ
= FR(n1)− FL(n2)− FR(n2) + FL(ntot − n1 − n2)

d
dτ

(ntot − n1 − n2) = FR(n2)− FL(ntot − n1 − n2)− FR(ntot − n1 − n2) + FL(n1)

(2.14)
Προσθέτοντας κατά μέλη τις πρώτες δύο εξισώσεις του συστήματος (2.14) έχουμε:

dn1

dτ
+

dn2

dτ
= FR(ntot − n1 − n2)− FL(n1)−����FR(n1) +����FL(n2)

+����FR(n1)−����FL(n2)− FR(n2) + FL(ntot − n1 − n2)

= FR(ntot − n1 − n2)− FL(n1)− FR(n2) + FL(ntot − n1 − n2)

⇒ −dn1

dτ
− dn2

dτ
= −FR(n2) + FL(ntot − n1 − n2) + FR(ntot − n1 − n2)− FL(n1)

Δηλαδή, η τρίτη εξίσωση του συστήματος (2.14) ισούται με μείον το άθροισμα των πρώτων
δύο (όπως αναμέναμε αφού dn1/dτ + dn2/dτ + dn3/dτ = 0), κι έτσι το σύστημα (2.4)
ανάγεται στη μορφή:

dn1

dτ
= FR(ntot − n1 − n2)− FL(n1)− FR(n1) + FL(n2)

dn2

dτ
= FR(n1)− FL(n2)− FR(n2) + FL(ntot − n1 − n2)

(2.15)

Το σύστημα (2.15) είναι ισοδύναμο του (2.4) και έχει δύο ανεξάρτητες μεταβλητές,
τις n1 και n2, συνεπώς ο χώρος των φάσεων μπορεί πλέον να απεικονιστεί στις δύο
διαστάσεις. ΄Οπως είδαμε, ένα σημείο ισορροπίας του συστήματος (2.4) είναι το (n, n, n) =
(ntot/3, ntot/3, ntot/3), άρα ένα σημείο ισορροπίας του συστήματος (2.15), όπως μπορεί να
φανεί άμεσα από τις εξισώσεις, είναι το n1 = n2 = ntot/3, το οποίο ανταποκρίνεται στο
ισοκατανεμημένο προφίλ πυκνοτήτων.

2.3 Φαινομενολογία και ανάλυση

΄Εχοντας ανάγει το σύστημα (2.4) στην απλούστερη μορφή (2.15) συνεχίζουμε με την
εκτενέστερη μελέτη της δυναμικής του. Σκοπός μας είναι να δούμε πως μεταβάλλεται ο χώρος
των φάσεων συναρτήσει της παραμέτρου δ. Για το λόγο αυτό θα δώσουμε συγκεκριμένες
τιμές στις παραμέτρους A, α, β και BL των ροϊκών συναρτήσεων. ΄Εχοντας επιλέξει τις
παραμέτρους αυτές, το σύστημα πλέον εξαρτάται μόνο από το δ (ή ισοδύναμα από το BR).
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Σχήμα 2.3: Γραφική παράσταση των ροϊκών συναρτήσεων για τιμές των παραμέτρων A = 1, α = 1, β =
1, δ = 0.5, BL = 0.7.

2.3.1 Ροϊκές συναρτήσεις με αρχική γραμμική αύξηση

Θα μελετήσουμε την δυναμική του συστήματος (2.15) αρχικά για τις ενδεικτικές τιμές των
παραμέτρων A = 1, α = 1, β = 1, και BL = 0.7. Στο Σχ. 2.3 απεικονίζονται οι ροϊκές
συναρτήσεις για τις παραπάνω τιμές και για δ = 0.5.
Για τις επιλεγμένες τιμές των παραμέτρων και για ntot = 6.3, από τη σχέση (2.12) προκύπτει
ότι η κρίσιμη τιμή του δ είναι ίση με δcr = 0.5219. Με σκοπό τη πλήρη διερεύνηση της
ποιοτικής συμπεριφοράς του συστήματος, θα μελετήσουμε τις τροχιές στο χώρο φάσεων για
τέσσερις χαρακτηριστικές τιμές της παραμέτρου δ. Η πρώτη τιμή δ1 θα είναι αρκετά μικρότερη

της κρίσιμης τιμής (δ1 < δcr). Η δεύτερη τιμή δ2 θα είναι ελάχιστα μεγαλύτερη από την κρίσιμη

τιμή (δ2 > δcr) ώστε να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη του οριακού κύκλου και
να διερευνήσουμε την εξέλιξη της δυναμικής. Η τρίτη τιμή δ3 θα είναι μόλις μεγαλύτερη

της δ2 (δ3 > δ2) και αποτελεί την περίπτωση που το σύστημα βρίσκεται στο κατώφλι της
κατάρρευσης του οριακού κύκλου, ενώ η τιμή δ4 που θα δώσουμε θα είναι ακόμα πιο μεγάλη

(δ2 � δcr). ΄Εχοντας υπόψιν μας τα παραπάνω, στο Σχ. 2.4, προχωράμε με την οπτικοποίηση
του χώρου των φάσεων του συστήματος, στον οποίο απεικονίζονται οι πυκνότητες των
διαμερίσεων συναρτήσει του ρυθμού μεταβολής τους, για τις προαναφερθείσες τιμές των
παραμέτρων.

Στο Σχ. 2.4 μπορούμε να δούμε τα σταθερά σημεία, το πεδίο κλίσεων καθώς και την
εξέλιξη των τροχιών για την αρχική συνθήκη IC1 = (n1(0), n2(0)) = (2.4, 1.6).
Επιπλέον, απεικονίζονται οι καμπύλες μηδενικών κλίσεων (διακεκομμένες γραμμές), οι
οποίες διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στον προσδιορισμό των σημείων ισορροπίας του

συστήματος, καθώς αυτά μπορούν να απεικονιστούν ως οι τομές των εν λόγω καμπυλών.

Ως καμπύλες μηδενικών κλίσεων -στο εξής θα αναφερόμαστε σε αυτές με τον όρο nullclines-
ορίζονται οι καμπύλες για τις οποίες κάθε μία από τις χρονικές παραγώγους των μεταβλητών

του συστήματος είναι μηδέν. Συγκεκριμένα για το σύστημά μας είναι οι καμπύλες εκείνες
για τις οποίες dn1/dτ = 0 και dn2/dτ = 0 στην Εξ. (2.15). Μπορούμε να καταλήξουμε
σε περισσότερα συμπεράσματα μελετώντας το χώρο φάσεων συμπεριλαμβανομένων των

nullclines. ΄Οπως προαναφέραμε, για κάθε σημείο στη n1-nullcline έχουμε ότι η χρονική
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Σχήμα 2.4: Χώρος των φάσεων (πυκνοτήτων) του συστήματος (2.15). Στα σχήματα απεικονίζεται ταυτόχρονα
το πεδίο κλίσεων, οι nullclines με διακεκομμένες γραμμές (μπλε για την dn1/dτ και κόκκινη για την dn2/dτ),
τα σταθερά σημεία καθώς και η εξέλιξη της τροχιάς (μπλε συνεχής καμπύλη) που αρχίζει από την συνθήκη
IC1 : (n1(0), n2(0)) = (2.4, 1.6) και επομένως n3(0) = 2.3.
(α) Για δ1 = 0.4 το σύστημα έχει ένα σταθερό σημείο στο οποίο οδηγούνται όλες οι τροχιές. (β) Για δ2 = 0.55
έχουμε τη δημιουργία έξι νέων σημείων ισορροπίας και την εμφάνιση ενός ευσταθούς οριακού κύκλου. Τα
ευσταθή σημεία ισορροπίας απεικονίζονται με συμπαγείς κουκκίδες ενώ τα ασταθή με ανοικτές κουκκίδες. (γ)
Για δ3 = 0.566 έχουμε την περίπτωση κατά την οποία ο οριακός κύκλος συναντά τα ασταθή σημεία ισορροπίας
που τον περιβάλλουν με αποτέλεσμα την αποσταθεροποίησή του. (δ) Για δ4 = 0.65 ο οριακός κύκλος παύει
να υπάρχει. Τα μόνα ευσταθή σημεία ισορροπίας είναι εκείνα που αντιπροσωπεύουν τη συσσώρευση υλικού σε
ένα από τα τρία δοχεία του συστήματος. Να σημειώσουμε ότι η περιοχή εκτός του τριγώνου δεν έχει φυσική
σημασία αλλά προσφέρει ολοκληρωμένη εποπτεία της μαθηματικής δομής του χώρου.
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παράγωγος του n1 είναι εξ’ ορισμού μηδέν, συνεπώς οποιαδήποτε τροχιά του συστήματος
(2.15) θα πρέπει να τέμνει τη συγκεκριμένη nullcline κάθετα, αφού το πεδίο κλίσεων
προσδιορίζεται ως dn2/dn1. ΄Ετσι η συγκεκριμένη καμπύλη (n1-nullcline) οριοθετεί στο
χώρο των φάσεων μία περιοχή όπου dn1/dτ < 0 και μία όπου dn1/dτ > 0. Τα αντίστοιχα
επιχειρήματα ισχύουν και για τη n2-nullcline, την οποία οι τροχιές του συστήματός μας θα
πρέπει να τέμνουν οριζόντια [13].

Η δυναμική του συστήματος (2.15) λαμβάνει χώρα εντός του τριγώνου που σχηματίζεται
από τους άξονες n1, n2 και την ευθεία n1 + n2 = ntot, ως αποτέλεσμα της συνθήκης (2.13).
Οτιδήποτε βρίσκεται εκτός του τριγώνου αυτού έχει μαθηματική υπόσταση όμως δεν έχει

κάποια φυσική ερμηνεία, επομένως δε θα μας απασχολήσει στα πλαίσια της παρούσας εργασίας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, όλες οι τροχιές βρίσκονται εντός του ορθογωνίου τριγώνου που
έχει κορυφές τα σημεία (0, 0), (ntot, 0) και (0, ntot). Πιο συγκεκριμένα, το σημείο (0, 0)
αποτελεί την προβολή στον δισδιάστατο χώρο του σημείου (n1, n2, n3) = (0, 0, ntot) που
αντιστοιχεί στο σύστημα (2.4).

Στο Σχ. 2.4(α) θεωρούμε την τιμή δ1 = 0.4, η οποία είναι μικρότερη του δcr και

αντικατοπτρίζει τη συμπεριφορά των τροχιών πριν την εμφάνιση της διακλάδωσης Hopf.
Παρατηρούμε ότι μέσα στο τριγωνικό χωρίο υπάρχει μόνο ένα σταθερό σημείο, το
(n1, n2) = (ntot/3, ntot/3), το οποίο είναι ελκτικό σύμφωνα με την ανάλυση ευστάθειας που
προηγήθηκε και αντιστοιχεί στην ομοιόμορφη ροή. Η τροχιά (συμπαγής καμπύλη) που ξεκινά
από την αρχική συνθήκη IC1 -όπως και οποιαδήποτε τροχιά- δεν έχει άλλη επιλογή από το να
καταλήξει στο μοναδικό αυτό σημείο ισορροπίας.

Στο Σχ. 2.4(β) επιλέγουμε για την παράμετρο δ την τιμή δ2 = 0.55. Η εν λόγω τιμή είναι κατά
τι μεγαλύτερη από αυτή του δcr = 0.5219 όπου σηματοδοτείται η δημιουργία της διακλάδωσης
Hopf. ΄Οπως βλέπουμε, επιβεβαιώνεται ότι το σταθερό σημείο (n1, n2) = (ntot/3, ntot/3)
είναι πλέον ασταθές, ενώ παράλληλα έχουμε τη δημιουργία ενός ευσταθούς οριακού
κύκλου. Συγχρόνως εμφανίζονται έξι νέα σημεία ισορροπίας (απόρροια μίας διακλάδωσης
σάγματος-κόμβου, όπως θα δούμε σε επόμενη παράγραφο), τα οποία δεν μπορούν να
υπολογιστούν αναλυτικά μέσω των εξισώσεων, όμως απεικονίζονται ως οι τομές των
nullclines. Τα τρία από αυτά που βρίσκονται εγγύτερα στον οριακό κύκλο είναι ασταθή,
ενώ τα υπόλοιπα τρία, είναι ευσταθή. Συγκεκριμένα, τα τρία ασταθή σημεία ισορροπίας
περικλύουν μια τριγωνική περιοχή εντός της οποίας βρίσκεται ο ευσταθής οριακός κύκλος

αλλά και το αρχικό σταθερό σημείο του συστήματος. Η εν λόγω περιοχή καθορίζει τη
λεκάνη έλξης του οριακού κύκλου. ΄Οσον αφορά τη φυσική ερμηνεία του φαινομένου, για
την επιλογή της αρχικής συνθήκης IC1, έχουμε δημιουργία περιοχών όπου υπάρχει ένα μικρό
πλεόνασμα υλικού σε σχέση με το υπόλοιπο σύστημα, με τον οριακό κύκλο να αντιστοιχεί
στην κατάσταση της περιοδικής εναλλαγής ανάμεσα στα δοχεία (διαμερίσεις). Οποιαδήποτε
αρχική συνθήκη εκτός της προαναφερθείσας τριγωνικής περιοχής οδηγεί σε ένα από τα τρία

ευσταθή σημεία ισορροπίας που αντιπροσωπεύουν την κατάσταση συσσωματώματος.

Στο Σχ. 2.4(γ) έχουμε θεωρήσει την τιμή δ3 = 0.566 η οποία είναι μεγαλύτερη της
προηγούμενης περίπτωσης δ2 = 0.556. Ο οριακός κύκλος έχει διευρυνθεί τείνοντας να
συναντήσει τα ασταθή σταθερά σημεία που τον περιβάλλουν. ΄Οταν, για ελάχιστα μεγαλύτερη
τιμή του δ, τμήσει κάποιο από αυτά θα σταματήσει να υφίσταται. Παρόμοιες καταστάσεις
όπου ένας ευσταθής ελκυστής συναντά ένα ασταθές σταθερό σημείο με άμεσο αποτέλεσμα

την αποσταθεροποίηση του πρώτου, οι Grebogi et al. [15] ονόμασαν crisis.
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Σχήμα 2.5: Στα σχήματα απεικονίζονται οι γραφικές παραστάσεις των πυκνοτήτων n1, n2, n3 καθενός εκ

των τριών δοχείων του συστήματος συναρτήσει της χρονικής μεταβλητής τ για την αρχική συνθήκη IC1 :
(n1(0), n2(0), n3(0)) = (2.4, 1.6, 2.3).
(α) Για δ1 = 0.4 όλες οι πυκνότητες συγκλίνουν στο ισοκατανεμημένο προφίλ με αποτέλεσμα να έχουμε
ομαλή ροή. (β)Για δ2 = 0.55 με την πάροδο του χρόνου το σύστημα συγκλίνει στην ευσταθή κατάσταση της
περιοδικής εναλλαγής του υλικού ανάμεσα στα τρία δοχεία (οριακός κύκλος). (γ) Για δ3 = 0.566 απεικονίζεται
η οριακή περίπτωση που αντιστοιχεί στον οριακό κύκλο τριγωνικού σχήματος. Παρατηρούμε την αύξηση του
χρόνου που απαιτείται για την εναλλαγή του υλικού ανάμεσα στα δοχεία. (δ)Για δ4 = 0.65, για την επιλεχθείσα
αρχική συνθήκη, η τιμή της n2 τείνει να φτάσει κοντά στην ntot. Το σύστημα οδηγείται στη συσσωμάτωση ενώ
παράλληλα οι πυκνότητες του υλικού στα άλλα δύο δοχεία καταλήγουν να είναι πολύ μικρές.

Τέλος στο Σχ. 2.4(δ) για την τιμή δ4 = 0.65 παρατηρούμε ότι ο οριακός κύκλος δεν υπάρχει
πλέον και η τροχιά που ξεκινά από την αρχική συνθήκη IC1 καταλήγει στο ευσταθές σημείο

ισορροπίας που βρισκόταν πλησιέστερα σε αυτήν κατά την κατάρρευσή του. Η παραπάνω
συμπεριφορά ισοδυναμεί με την δημιουργία συσσωματώματος στην διαμέριση που αντιστοιχεί

στο προαναφερθέν σημείο ισορροπίας και κατά συνέπεια στην παύση της ροής.

Συνεχίζουμε την ανάλυσή μας παραθέτοντας τους αντίστοιχους χώρους των

n1(t), n2(t), n3(t) για τις δεδομένες τιμές των παραμέτρων. Σκοπός μας είναι να μελετήσουμε
το πως εξελίσσονται οι πυκνότητες του υλικού n1, n2, n3 με την πάροδο του χρόνου.
΄Εχοντας επιλέξει τις αρχικές τιμές για την πυκνότητα του υλικού στο πρώτο και δεύτερο

δοχείο με την αρχική συνθήκη IC1 = (n1(0), n2(0)) = (2.4, 1.6), μπορούμε μέσω της σχέσης
(2.13) να προσδιορίσουμε την αρχική τιμή n3(0) = ntot − n1 − n2 = 2.3 της πυκνότητας
υλικού στο τρίτο δοχείο. ΄Ετσι μπορούμε να κατασκευάσουμε τις γραφικές παραστάσεις που
απεικονίζουν τη χρονική εξέλιξη αυτών (Σχ 2.5).

Στο Σχ. 2.5(α) για δ1 = 0.4 βλέπουμε μία γρήγορη σύγκλιση στο ισοκατανεμημένο προφίλ
πυκνοτήτων. ΄Ηδη μετά την πάροδο 20 χρονικών μονάδων οι τρεις πυκνότητες έχουν
πρακτικά γίνει ίσες μεταξύ τους και ίσες προς τον αριθμητικό τους μέσο, δηλαδή έχουμε
n1(τ) = n2(τ) = n3(τ) = 2.3.

Στο Σχ. 2.5(β) για δ2 = 0.55 με την πάροδο του χρόνου και συγκεκριμένα μετά την τιμή
τ = 50 παρατηρείται η δημιουργία περιοχών που έχουν ένα πλεόνασμα υλικού σε σχέση με της
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Σχήμα 2.6: Διάγραμμα διακλάδωσης του συστήματος (2.4), το οποίο είναι ισοδύναμο του (2.15), για A =
1, α = 1, β = 1 και BL = 0.7. Στον οριζόντιο άξονα απεικονίζονται οι τιμές της παραμέτρου δ, ενώ στον
κάθετο οι πυκνότητες n1, n2 και n3. Παρατηρούμε ότι μέχρι την τιμή δ = δcr ισχύει n1 = n2 = n3 = 2.1,
δηλαδή και οι τρεις πυκνότητες είναι ίσες μεταξύ τους και το ισοκατανεμημένο προφίλ κυριαρχεί. Καθώς το
δ μεγαλώνει, δημιουργείται η διακλάδωση Hopf με την εμφάνιση ενός ευσταθούς οριακού κύκλου, ενώ για
ελάχιστα μεγαλύτερη τιμή του δ έχουμε την δημιουργία τριών διακλαδώσεων σάγματος-κόμβου. Τελικά όσο το
δ συνεχίζει να αυξάνεται, ο οριακός κύκλος θα συναντήσει έναν από τους ασταθείς κλάδους των διακλαδώσεων
σάγματος-κόμβου και θα αποσταθεροποιηθεί.

υπόλοιπες. ΄Οπως φαίνεται και από το κυματιστό προφίλ, οι μέγιστες τιμές των πυκνοτήτων
n1(τ), n2(τ) και n3(τ) εναλλάσσονται περιοδικά, γεγονός που αντιστοιχεί στην ύπαρξη του
ευσταθούς οριακού κύκλου.

Στο Σχ. 2.5(γ) όταν δ3 = 0.566 διαπιστώνουμε ότι το σύστημα οδηγείται στην περίπτωση
πριν από την κατάρρευση του οριακού κύκλου. Η εναλλαγή της πυκνότητας του υλικού
ανάμεσα στα δοχεία επιβραδύνεται κατά πολύ, όμως η ροή διατηρείται σταθερή με την πάροδο
του χρόνου.

Τελικά, στο Σχ. 2.5(δ) για δ4 = 0.65 ο οριακός κύκλος παύει να υφίσταται και η συσσώρευση
του υλικού σε ένα από τα τρία δοχεία είναι αναπόφευκτη. Μετά την πάροδο 15 χρονικών
μονάδων παρατηρούμε ότι σχεδόν όλη η ποσότητα του υλικού έχει πλέον καταλήξει στο

δεύτερο δοχείο, με την n2(τ) να παίρνει μία τιμή πολύ κοντά στο ntot, ενώ τα υπόλοιπα δύο
δοχεία περιέχουν ελάχιστη ποσότητα, αφού οι n1(τ) και n3(τ) εν τέλη παίρνουν πολύ μικρές
τιμές.

Στο διάγραμμα διακλάδωσης που ακολουθεί, Σχ. 2.6, φαίνεται η δυναμική του συστήματος
στο σύνολό της. Στον οριζόντιο άξονα αντιστοιχούν οι τιμές της παραμέτρου δ, ενώ στον
κάθετο απεικονίζονται συγχρόνως οι τιμές των n1(τ∞), n2(τ∞) και n3(τ∞), όπου με τ∞
συμβολίζουμε μία χρονική στιγμή η οποία είναι αρκετά μεγάλη ώστε να έχει επέλθει η

ισορροπία στο σύστημα.

Παρατηρούμε και εδώ ότι για δ < δcr οι πυκνότητες των τριών δοχείων είναι μεταξύ τους ίσες
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Σχήμα 2.7: Διάγραμμα διακλάδωσης του συστήματος όπου παρατηρείται το φαινόμενο της υστέρησης. Καθώς
οι τιμές του δ μικραίνουν, το σύστημα μεταβαίνει από την κατάσταση συσσωμάτωσης σε μία ανάστροφη
διακλάδωσηHopf και επιστρέφει ξανά στην ομοιόμορφη ροή. Σε σύγκριση με την περίπτωση που το δ αυξάνει,
Σχ. 2.6, εδώ διακρίνεται το σαφώς μικρότερο εύρος τιμών για το οποίο έχουμε την ύπαρξη του οριακού κύκλου.

αντιπροσωπεύοντας την ομοιόμορφη ροή. Στη συνέχεια όταν δ = δcr, γεννάται ο ευσταθής
οριακός κύκλος μέσω της διακλάδωσης Hopf ο οποίος καταρρέει όταν τμήσει τους ασταθείς
κλάδους των διακλαδώσεων σάγματος-κόμβου που έχουν δημιουργηθεί (ταυτόχρονα) για
μικρότερη τιμή του δ. Η κατάσταση συσσωμάτωσης εκφράζεται από τους αντίστοιχους
ευσταθείς κλάδους των διακλαδώσεων σάγματος-κόμβου.

Από το Σχ. 2.6 διαπιστώνουμε ότι αν ξεκινήσουμε από την κατάσταση συσσωμάτωσης
επιλέγοντας μία αρχική συνθήκη που αντιστοιχεί σε αυτή, διατρέχοντας το διάγραμμα
διακλάδωσης προς τη φορά που μειώνεται η παράμετρος δ, εμφανίζεται το φαινόμενο της
υστέρησης. Οι ευσταθείς τροχιές (συσσωματώματα) θα δώσουν τη σκυτάλη σε ένα ευσταθή
οριακό κύκλο αλλά σαφώς με μικρότερο εύρος τιμών της παραμέτρου συγκριτικά με αυτό

που είχαμε στην προηγούμενη περίπτωση που το δ αυξανόταν. Τελικά στην τιμή δ = δcr θα

συμβεί μία ανάστροφη διακλάδωση Hopf, ο οριακός κύκλος θα πάψει να υφίσταται και το
ομοιόμορφο προφίλ θα κάνει την εμφάνισή του. Το φαινόμενο της υστέρησης, η διαφορετική
δηλαδή δυναμική που γίνεται έκδηλη καθώς διατρέχουμε με αντίθετη φορά την παράμετρο δ,
γίνεται εμφανές στο Σχ. 2.7.

΄Ετσι, έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη του συστήματος (2.15) για τις δεδομένες τιμές των
παραμέτρων των ροϊκών συναρτήσεων που επιλέξαμε. Στη συνέχεια προχωράμε στην ανάλυση
της φαινομενολογίας του εν λόγω συστήματος για διαφορετικές τιμές των παραμέτρων α, β,
έχοντας ως στόχο να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για την εξάρτηση της φαινομενολογίας

από αυτές.

2.3.2 Μοντέλο του Eggers
Με γνώμονα τη μελέτη του δυναμικού συστήματος 2.15 θα επιλέξουμε ένα επιπλέον
συνδυασμό των παραμέτρων ο οποίος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη βιβλιογραφία.

Θα διατηρήσουμε τις τιμές των παραμέτρων A και BL ίδιες με αυτές που επιλέξαμε στην
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Σχήμα 2.8: Γραφική παράσταση των ροϊκών συναρτήσεων Eggers. Τιμές των παραμέτρων: A = 1, α = 2, β =
2, δ = 0.5, BL = 0.7.

προηγούμενη παράγραφο, όμως θα διαφοροποιήσουμε τις τιμές των εκθετών α και β. ΄Εχοντας
λοιπόν θεωρήσει ότι A = 1 και BL = 0.7, θα μας απασχολήσει η εξέλιξη της δυναμικής
του συστήματος (2.15) συναρτήσει του δ, αυτή τη φορά για τις τιμές α = 2, και β = 2.
Η συγκεκριμένη μορφή συναρτήσεων ροής εισήχθη από τον Eggers, αντιμετωπίζοντας τα
κοκκώδη σωματίδια ως ένα ιδανικό αέριο το οποίο διαχέεται [6]. Στο Σχ. 2.3 απεικονίζονται
οι ροϊκές συναρτήσεις για τις τιμές των παραμέτρων που αναφέραμε, για δ = 0.5 όπως και
στην προηγούμενη παράγραφο.

Για λόγους ευθείας σύγκρισης με την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου θα

διατηρήσουμε τη συνολική ποσότητα του υλικού ίδια, δηλαδή ntot = 6.3. Για τις τιμές
των A, α, β και BL που επιλέξαμε, από τη σχέση (2.12) προκύπτει ότι η κρίσιμη τιμή δcr της

παραμέτρου δ είναι ίση προς 0.2559. ΄Οπως και στην προηγούμενη παράγραφο, θα μελετήσουμε
τις τροχιές στο χώρο φάσεων για τέσσερις χαρακτηριστικές τιμές δ1 < δ2 < δ3 < δ4 του δ,
αποσκοπώντας στην πλήρη κατανόηση της εξέλιξης της δυναμικής. ΄Ετσι, στο Σχ. 2.9, έχουμε
την εικόνα του χώρου των πυκνοτήτων του συστήματος, όπου απεικονίζονται οι πυκνότητες
των διαμερίσεων συναρτήσει του ρυθμού μεταβολής τους, για τις τέσσερις αυτές τιμές του δ.

Στο Σχ. 2.9 απεικονίζονται τα σταθερά σημεία ως τομές των nullclines (διακεκομμένες
γραμμές), το πεδίο κλίσεων καθώς και η εξέλιξη των τροχιών για την αρχική συνθήκη
IC1 = (n1(0), n2(0)) = (2.4, 1.6), την οποία διατηρούμε ίδια με αυτή της προηγούμενης
παραγράφου για καλύτερη σύγκριση. Σημειώνουμε ότι και σε αυτή την περίπτωση, όπως
είναι αναμενόμενο, η δυναμική του συστήματος (2.15) λαμβάνει χώρα εντός του τριγώνου
που σχηματίζεται από τους άξονες n1, n2 και την ευθεία n1 + n2 = ntot, ως αποτέλεσμα
της συνθήκης (2.13). Παρόλα αυτά διαπιστώνουμε την πολύπλοκη δυναμική του συστήματος
που αναπτύσσεται εκτός του τριγώνου. Η εν λόγω δυναμική όπως έχουμε αναφέρει δεν έχει
φυσική σημασία, αλλά αποτελεί ενδιαφέρουσα μαθηματική δομή.

Στο Σχ. 2.9(α) θεωρούμε την τιμή δ1 = 0.15. Η τιμή αυτή εφόσον είναι μικρότερη

του δcr, αναπαριστά το σύστημα πριν την εμφάνιση της διακλάδωσης Hopf. ΄Οπως είναι
αναμενόμενο, και πάλι μέσα στο τριγωνικό χωρίο υπάρχει μόνο ένα σταθερό σημείο, το
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Σχήμα 2.9: Χώρος των φάσεων του συστήματος (2.15) για τις ροϊκές συναρτήσεις του Σχ. 2.8. Στα σχήματα
απεικονίζεται ταυτόχρονα το πεδίο κλίσεων, οι nullclines με διακεκομμένες γραμμές (μπλε για την dn1/dτ
και κόκκινη για την dn2/dτ), τα σταθερά σημεία ως οι τομές τους καθώς και η εξέλιξη της τροχιάς (μπλε
συνεχής καμπύλη) που αρχίζει από την συνθήκη IC1 : (n1(0), n2(0)) = (2.4, 1.6) (και n3(0) = 2.3). (α) Για
δ1 = 0.1500 το σύστημα έχει ένα σταθερό σημείο στο οποίο συγκλίνουν όλες οι τροχιές. (β) Για δ2 = 0.2570
έχουν πλέον δημιοργηθεί έξι νέα σημεία ισορροπίας και παρατηρούμε την εμφάνιση ενός ευσταθούς οριακού

κύκλου. Τα ευσταθή σημεία ισορροπίας απεικονίζονται με συμπαγείς κουκκίδες ενώ τα ασταθή με ανοικτές
κουκκίδες. (γ) Για δ3 = 0.2635 ο οριακός κύκλος τείνει να συναντήσει τα ασταθή σημεία ισορροπίας που τον
περιβάλλουν με αποτέλεσμα για ελάχιστα μεγαλύτερη τιμή του δ να οδηγηθεί στην αποσταθεροποίησή του.
(δ) Για δ4 = 0.27 ο οριακός κύκλος παύει να υπάρχει. Τα μόνα ευσταθή σημεία ισορροπίας, απόρροια των
διακλαδώσεων σάγματος-κόμβου, είναι εκείνα που αντιπροσωπεύουν τη συσσώρευση υλικού σε ένα από τα
τρία δοχεία του συστήματος. Να σημειώσουμε ότι στο σχήμα φαίνεται να υπάρχει και πλούσια δυναμική εκτός
του τριγώνου που ορίζουν οι δυνατές τιμές των πυκνοτήτων n1, n2, n3, η οποία βέβαια δεν έχει φυσική σημασία
αλλά ολοκληρώνει τη μαθηματική εποπτεία του χώρου των φάσεων.
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(n1, n2) = (ntot/3, ntot/3), το οποίο αντιστοιχεί στην ομοιόμορφη ροή. Η τροχιά (συμπαγής
καμπύλη) με αρχή το σημείο IC1 και πέρας το μοναδικό σημείο ισορροπίας που αντιστοιχεί

στην ομοιόμορφη ροή δηλώνεται μέσω της συμπαγούς καμπύλης.

Στο Σχ. 2.9(β) επιλέγουμε δ2 = 0.257 > δcr και βρισκόμαστε στο εύρος τιμών της

παραμέτρου για το οποίο έχει εμφανιστεί ο ευσταθής οριακός κύκλος. Βλέπουμε και εδώ
ότι έχουν δημιουργηθεί τρία νέα ζεύγη σημείων ισορροπίας, γεγονός που μας καταδεικνύει
ότι έχουν ήδη συντελεστεί οι διακλαδώσεις σάγματος-κόμβου. Και πάλι, τα τρία σταθερά
σημεία που βρίσκονται εγγύτερα του κύκλου είναι ασταθή, ενώ τα υπόλοιπα τρία ευσταθή. Σε
αντίθεση όμως με την αντίστοιχη περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, παρατηρούμε
ότι η τροχιά προσεγγίζει τον οριακό κύκλο από την εξωτερική του πλευρά, και όχι από την
εσωτερική. Η ομοιόμορφη ροή είναι ασταθής εφόσον έχει προηγηθεί η διακλάδωση Hopf και
ως εκ τούτου η τροχιά εναλλάσσεται περιοδικά ανάμεσα στα τρία δοχεία του συστήματος.

Στο Σχ. 2.9(γ) η παράμετρος δ παίρνει την τιμή δ3 = 0.2635 > δ2. Ο ευσταθής οριακός
κύκλος είναι στο κατώφλι της κατάρρευσής του, καθώς τείνει να συναντήσει και τα τρία
ασταθή σημεία ισορροπίας ταυτόχρονα.

Τέλος στο Σχ. 2.9(δ) για την τιμή δ4 = 0.27 έχει επέλθει η κατάσταση συσσωμάτωσης αφού
τα μόνα ευσταθή σταθερά σημεία είναι αυτά που αντιπροσωπεύουν τη συσσώρευση υλικού σε

ένα από τα τρία δοχεία.

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με αυτή της προηγούμενης παραγράφου, προχωράμε
στην αναπαράσταση του προφίλ πυκνοτήτων ως συνάρτηση του χρόνου για τις τιμές των

παραμέτρων που επιλέξαμε. Στο Σχ 2.10 παραθέτουμε τις εν λόγω γραφικές παραστάσεις.

Στο Σχ. 2.10(α) για δ1 = 0.1500 παρατηρούμε ότι οι πυκνότητες συγκλίνουν στο
ισοκατανεμημένο προφίλ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μόλις μετά την πάροδο

5 χρονικών μονάδων οι τρεις πυκνότητες έχουν εξισωθεί με το ntot/3, δηλαδή έχουμε
n1(τ) = n2(τ) = n3(τ) = 2.3.

Στο Σχ. 2.10(β), με δ2 = 0.2570, διαπιστώνουμε την περιοδική εναλλαγή των μέγιστων και
ελάχιστων τιμών των πυκνοτήτων n1(τ), n2(τ) και n3(τ). Το εύρος αυτής της περιοδικής
εναλλαγής μικραίνει με την πάροδο του χρόνου μέχρι να επιτευχθεί η κατάσταση ισορροπίας

που αντιστοιχεί στον οριακό κύκλο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αρχική συνθήκη
δημιουργεί μία τροχιά η οποία προσεγγίζει τον οριακό κύκλο από το εξωτερικό του.

Για την τιμή δ3 = 0.2635 το Σχ. 2.10(γ) είναι ποιοτικά ίδιο με το Σχ. 2.5(γ). Καθώς ο
οριακός κύκλος έχει διευρυνθεί, η αρχική συνθήκη IC1 βρίσκεται πλέον στην περιοχή εντός
του. ΄Οπως αναμέναμε, ο χρόνος που απαιτείται για την περιοδική εναλλαγή του υλικού έχει
σαφώς αυξηθεί συγκριτικά με το Σχ. 2.10(β).

Το Σχ. 2.10(δ) για δ4 = 0.27 ο οριακός κύκλος έχει καταστραφεί και το υλικό συσσωρεύεται
στο πρώτο δοχείο (όπως επιβεβαιώνεται και από το Σχ. 2.9(δ)), αφήνοντας τα υπόλοιπα δύο
σχεδόν άδεια.

Η γενική εικόνα της δυναμικής φαίνεται στο διάγραμμα διακλάδωσης που παραθέτουμε στο

Σχ. 2.11.
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Σχήμα 2.10: Γραφικές παραστάσεις των πυκνοτήτων n1, n2, n3 καθενός εκ των τριών δοχείων του

συστήματος συναρτήσει της χρονικής μεταβλητής τ για την αρχική συνθήκη IC1. (α) Για δ1 = 0.150 όλες οι
πυκνότητες συγκλίνουν στο ισοκατανεμημένο προφίλ με αποτέλεσμα την ομαλή ροή. (β) Για δ2 = 0.257 με την
πάροδο του χρόνου έχει συντελεστεί η διακλάδωσηHopf και το σύστημα συγκλίνει στην ευσταθή κατάσταση
της περιοδικής εναλλαγής (οριακός κύκλος) του υλικού ανάμεσα στα τρία δοχεία. (γ) Για δ3 = 0.2635
απεικονίζεται η οριακή περίπτωση πριν συντελεστεί η παύση της ομαλής ροής. (δ) Για δ4 = 0.27, για την
επιλεχθείσα αρχική συνθήκη, η τιμή της n1 τείνει να φτάσει κοντά στην ntot. Το σύστημα οδηγείται στη
συσσωμάτωση ενώ παράλληλα οι πυκνότητες του υλικού στα άλλα δύο δοχεία καταλήγουν να είναι πολύ μικρές.

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των διαγραμμάτων διακλάδωσης στα Σχ. 2.6 και Σχ. 2.11
έγκειται στο ότι αφενός το εύρος των τιμών του δ που αντιστοιχεί στην ύπαρξη του οριακού
κύκλου εδώ είναι σαφώς μικρότερο, και αφετέρου η διακλάδωση σάγματος-κόμβου λαμβάνει
χώρα πολύ πριν από την τιμή δcr. Ως εκ τούτου, βλέπουμε ότι στο σύστημα (2.15) με τις
ροϊκές συναρτήσεις του Eggers το φαινόμενο της υστέρησης είναι πολύ πιο έκδηλο. Στο
Σχ. 2.12 όπου έχουμε λάβει αρχική συνθήκη στην κατάσταση συσσωμάτωσης, διατρέχουμε
το δ από μεγαλύτερες προς μικρότερες τιμές του και διαπιστώνουμε ότι δεν εμφανίζεται
οριακός κύκλος και ότι το σύστημα απότομα μεταβαίνει στην ομαλή ροή.

Εν κατακλείδι τα δύο συστήματα που μελετήσαμε για τις διαφορετικές τιμές των εκθετών

α και β εμφανίζουν κυρίως ποσοτικές διαφορές. Υπό το πρίσμα του χώρου των φάσεων
παραμένουν ποιοτικά ταυτόσημα.
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Σχήμα 2.11: Διάγραμμα διακλάδωσης του συστήματος για A = 1, α = 2, β = 2 και BL = 0.7. Στο διάγραμμα
απεικονίζονται οι πυκνότητες n1, n2 και n3 συναρτήσει της παραμέτρου δ. Παρατηρούμε ότι μέχρι την τιμή
δ = δcr έχουμε n1 = n2 = n3 = 2.1, δηλαδή και οι τρεις πυκνότητες είναι ίσες μεταξύ τους και δεσπόζει
το ισοκατανεμημένο προφίλ. Καθώς το δ μεγαλώνει, δημιουργείται η διακλάδωση Hopf με την εμφάνιση
ενός ευσταθούς οριακού κύκλου. Πολύ νωρίτερα, για δ λίγο μεγαλύτερο του 0.20 έχουμε την δημιουργία
τριών διακλαδώσεων σάγματος-κόμβου και τη δημιουργία 6 νέων σταθερών σημείων στο σύστημα. Καθώς
το δ συνεχίσει να αυξάνεται, ο οριακός κύκλος θα συναντήσει τους ασταθείς κλάδους των διακλαδώσεων
σάγματος-κόμβου και θα οδηγηθεί στην αποσταθεροποίησή του.

Σχήμα 2.12: Διάγραμμα διακλάδωσης του συστήματος όπου παρατηρείται το φαινόμενο της υστέρησης.
Καθώς οι τιμές του δ μικραίνουν, το σύστημα μεταβαίνει από την κατάσταση συσσωμάτωσης στην ομοιόμορφη
ροή χωρίς να μεσολαβήσει η δημιουργία οριακού κύκλου και κατά συνέπεια χωρίς την εμφάνιση του κυματιστού

προφίλ.
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Γενίκευση του μοντέλου

για περισσότερες διαμερίσεις

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε τη δυναμική της ροής κοκκώδους υλικού σε περισσότερες

από τρεις διαμερίσεις. Πρώτο μέλημά μας είναι η ανάλυση ευστάθειας του γενικευμένου
συστήματος και η ποιοτική σύγκριση με το σύστημα των τριών δοχείων που μελετήσαμε στο

προηγούμενο κεφάλαιο (Κεφ. 2).
Η σχέση (2.1) θεωρώντας τιμές του K > 3 μας δίνει την εκάστοτε μορφή του δυναμικού
συστήματος.

dn1

dτ
= FR(nK)− FL(n1)− FR(n1) + FL(n2)

dn2

dτ
= FR(n1)− FL(n2)− FR(n2) + FL(n3)

...
dnK

dτ
= FR(nK−1)− FL(nK)− FR(nK) + FL(n1)

(3.1)

Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι και εδώ το ισοκατανεμημένο προφίλ πυκνοτήτων n1 = · · · =
nK = ntot/K αποτελεί σημείο ισορροπίας του συστήματος. Ο Ιακωβιανός πίνακας των
Εξ. (3.1) υπολογισμένος στο εν λόγω σταθερό σημείο είναι:

JK =



−(R + L) L 0 0 · · · 0 R
R −(R + L) L 0 0 · · · 0
0 R −(R + L) L 0 · · · 0
...

. . . R
. . . . . .

...
0 0 · · · 0 R −(R + L) L
L 0 · · · 0 0 R −(R + L)


(n1,··· ,nK)=(

ntot
K ,··· , ntot

K )

όπου με R και L συμβολίζουμε, όπως και στο Κεφάλαιο 2, τις παραγώγους των ροϊκών
συναρτήσεων:
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R ≡
dFR(nj)

dnk

∣∣∣∣
nk=

ntot
K

L ≡
dFL(nj)

dnk

∣∣∣∣
nk=

ntot
K

για k = 1, · · · , K.

Αποδεικνύεται [8] ότι οι ιδιοτιμές του Ιακωβιανού πίνακα είναι της μορφής:

λj,JK = αj(R + L) + β j(R− L) (3.2)

όπου αj = −2 sin2
(

jπ
K

)
και β j = −i sin

(
2jπ
K

)
για κάθε τιμή j = 1, · · · , K.

Η απόδειξη δίνεται αναλυτικά στο Παράρτημα Β.

Η αναλυτική μορφή των ιδιοτιμών, η οποία είναι ιδιαίτερα κομψή, μας επιτρέπει να
συμπεράνουμε αμέσως δύο πολύ βασικά χαρακτηριστικά της δυναμικής του συστήματος. Το
πρώτο είναι ότι η διακλάδωσηHopf συντελείται πάντα στην ίδια τιμή της παραμέτρου δ, καθώς
το μόνο κριτήριο για την εμφάνισή της είναι το εξής:

R + L = 0 και R− L 6= 0

Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα του αριθμού των διαμερίσεων, η αποσταθεροποίηση
της ομοιόμορφης ροής και η ταυτόχρονη εμφάνιση της περιοδικής εναλλαγής υλικού

πραγματοποιούνται για την ακριβώς ίδια τιμή της παραμέτρου συμμετρίας δ, Εξ. (2.12). Η
φυσική αιτία γι’ αυτό πρέπει να αναζητηθεί στο γεγονός ότι η αλληλεπίδραση λαμβάνει χώρα
μεταξύ μόνο των άμεσα γειτονικών δοχείων. Η τοπική δυναμική είναι πάντα ζήτημα μόνο
τριών δοχείων.

Το δεύτερο είναι ότι στην περίπτωση που η ροή προς τα δεξιά είναι ίση με την ροή προς τα

αριστερά, τότε το φανταστικό μέρος των ιδιοτιμών Εξ. (3.2) είναι πάντα μηδέν. Σαν συνέπεια,
δεν έχουμε την δημιουργία της διακλάδωσηςHopf και την εμφάνιση του κυματιστού προφίλ σε
ένα πλήρως συμμετρικό σύστημα. Μαθηματικά αυτό μπορεί να διαπιστωθεί αν στην Εξ. (3.2)
θέσουμε R = L.

3.1 Merlon waves
Μία σημαντική ιδιότητα της κοκκώδους ροής στο μοντέλο που περιγράφουμε, είναι ο ποιοτικά
διαφορετικός τρόπος που ανταλλάσσεται το υλικό όταν το σύστημα αποτελείται από άρτιο

πλήθος διαμερίσεων. Η εναλλαγή των πυκνοτήτων στα δοχεία γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε,
εφόσον είναι δυνατόν, να υπάρχει συμμετρία γύρω από την μέση τους τιμή. ΄Οταν το K είναι
περιττό, τότε η εν λόγω μέση τιμή είναι ίδια για όλα τα δοχεία με αποτέλεσμα το υλικό
να ανταλλάσσεται διαδοχικά σε αυτά. Τότε, το προφίλ των πυκνοτήτων στην κατάσταση
ισορροπίας θα είναι ποιοτικά ίδιο με εκείνο των σχημάτων 2.5(β) και 2.10(β). Στην περίπτωση
που το K είναι άρτιο, η προαναφερθείσα συμμετρία καταρρέει αυθόρμητα με συνέπεια η
εναλλαγή του υλικού να γίνεται πλέον μεταξύ δύο επιμέρους μέσων τιμών, μία για τις μισές
συνιστώσες που περιέχουν την περισσότερη ποσότητα υλικού και μία για τις υπόλοιπες.
Εποπτικά θα διαπιστώσουμε αυτή την ιδιότητα διενεργώντας μία σειρά υπολογιστικών

προσομοιώσεων για K = 3, 4, 5 και 6. Χρησιμοποιούμε ενδεικτικά τις ροϊκές συναρτήσεις του
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Eggers που εισαγάγαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Σημειώνουμε όμως ότι το φαινόμενο είναι
γενικό και μπορεί κανείς να το συναντήσει θεωρώντας και άλλες μορφές ροϊκών συναρτήσεων

[16].
Καθ’ όλη την σειρά των προσομοιώσεών μας έχουμε θεωρήσει ότι το ισοκατανεμμημένο
προφίλ παραμένει ίδιο και έχει τιμή ntot/K = 1.5 ώστε το δcr να διατηρείται κοινό σε κάθε

περίπτωση. Για τις παραμέτρους που θέσαμε στις ροϊκές συναρτήσεις Eggers και για το
συγκεκριμένο ομοιόμορφο προφίλ, βρίσκουμε δcr = 0.4751835991. Εστιάζουμε στην περιοχή
του ευσταθούς οριακού κύκλου, οπότε θεωρούμε τη σταθερή τιμή δ = 0.4752 η οποία είναι
ελάχιστα μεγαλύτερη του δcr.

Σχήμα 3.1: Γραφικές παραστάσεις των πυκνοτήτων για συστήματα με K = 3, 4, 5 και 6, για χρόνο ικανό ώστε
να έχει επέλθει η ισορροπία και για τιμή του δ ελάχιστα μεγαλύτερη του δcr, όπως αναγράφεται στο κείμενο. (α)
Για K = 3 όλες οι πυκνότητες εναλλάσσονται περιοδικά γύρω από το ισοκατανεμημένο προφίλ. (β) Για K = 4
φαίνεται ξεκάθαρα η επιλεκτική εναλλαγή του υλικού. Τα δοχεία 1 και 3 περιέχουν μόνιμα περισσότερο υλικό
από τα δοχεία 2 και 4. (γ) Για K = 5 ποιοτικά έχουμε ακριβώς την ίδια συμπεριφορά με την περίπτωση K = 3.
(δ) Για K = 6, όμοια με το σύστημα για K = 4, στα δοχεία 1, 3, και 5 εναλλάσσεται περιοδικά μεγαλύτερη
ποσότητα υλικού από τα δοχεία 2, 4, και 6.

Στο Σχ. 3.1 παρατηρούμε ακριβώς αυτό που περιμέναμε και περιγράψαμε στην αρχή του
παρόντος Κεφαλαίου. Αρχικά επιβεβαιώσαμε ότι για K = 3 (Σχ. 3.1(α)) η δυναμική του
οριακού κύκλου είναι ποιοτικά ταυτόσημη με εκείνη του Σχ. 2.10(β). Η εναλλαγή του υλικού
γίνεται συμμετρικά σε όλα τα δοχεία. Καθώς αυξάνουμε τον αριθμό των διαμερίσεων σε
τέσσερις (K = 4) διαπιστώνουμε στο Σχ. 3.1(β) ότι πλέον τα σωματίδια ρέουν ανισομερώς.
Πιο συγκεκριμένα, δύο από τα δοχεία ανταλλάσσουν μόνιμα μεγαλύτερη ποσότητα υλικού
συγκριτικά με τα άλλα δύο στα οποία περιέχεται πάντα λιγότερη ποσότητα. Η τιμή της
πυκνότητας γύρω από την οποία συμβαίνει η εν λόγω περιοδική εναλλαγή δεν είναι τυχαία

αλλά εκφράζει τον αριθμητικό μέσο των πυκνοτήτων που ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο

δοχείων που απαρτίζουν την εκάστοτε ομάδα. Το Σχ. 3.1(γ) για K = 5 και το Σχ. 3.1(δ) για
K = 6 αντίστοιχα, επιβεβαιώνουν την ποιοτική διαφοροποίηση των συστημάτων με περιττό
και άρτιο πλήθος διαμερίσεων.
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Σχήμα 3.2: Περίπτωση των K = 3 δοχείων. Στο σχήμα μπορούμε να δούμε τις πυκνότητες n1, n2 και n3,
για τις χρονικές στιγμές τ = 9990, τ = 9994 και τ = 9998 αντίστοιχα. Παρατηρούμε πως αρχικά είναι
n2 > n1 > n3, δηλαδή η πυκνότητα υλικού στο δεύτερο δοχείο είναι μεγαλύτερη από αυτές στα υπόλοιπα
δοχεία. Με την πάροδο του χρόνου οι πυκνότητες στο πρώτο και δεύτερο δοχείο μικραίνουν κι έχουμε τη
μεγαλύτερη ποσότητα υλικού να βρίσκεται στο τρίτο δοχείο. Τέλος, στο τρίτο στιγμιότυπο βλέπουμε ότι η
μέγιστη ποσότητα υλικού βρίσκεται πλέον στο πρώτο δοχείο. ΄Ετσι έχουμε την εμφάνιση ενός οδεύοντος
κύματος προς τα δεξιά, εικόνα της περιοδικής εναλλαγής πυκνοτήτων που αντιστοιχεί στο Σχ. 3.1(α).

Σχήμα 3.3: Περίπτωση των K = 4 δοχείων. Στο σχήμα μπορούμε να δούμε τις πυκνότητες n1, n2, n3 και

n4, για τις χρονικές στιγμές τ = 9990, τ = 9994 και τ = 9998 αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι και στα τρία
στιγμιότυπα, οι πυκνότητες n1 και n3 είναι μεγαλύτερες από τις n2 και n4. Η διάταξη αυτή έχει παγιωθεί και
δεν θα αλλάξει. Η εικόνα αυτή της περιοδικής εναλλαγής πυκνοτήτων αντιστοιχεί στο Σχ. 3.1(β).
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Σχήμα 3.4: Περίπτωση των K = 5 δοχείων. Στα στιγμιότυπα για τ = 9990, τ = 9994 και τ = 9998, μπορούμε
να δούμε τις πυκνότητες n1, n2, n3, n4 και n5. Διαπιστώνουμε την περιοδική εναλλαγή υλικού μεταξύ του
συνόλου των δοχείων και την ύπαρξη ενός οδεύοντος κύματος προς τα δεξιά. Η συμπεριφορά του συστήματος
είναι ποιοτικά ίδια με αυτή των K = 3 δοχείων, με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση η περιοδική εναλλαγή
γίνεται με πιο γρήγορους ρυθμούς. Μόλις με την πάροδο τεσσάρων χρονικών μονάδων η μέγιστη πυκνότητα
υλικού έχει βρεθεί από το πέμπτο δοχείο στο πρώτο, ενώ με την πάροδο ακόμα τεσσάρων χρονικών μονάδων, η
μέγιστη πυκνότητα υλικού βρίσκεται πλέον στο τέταρτο δοχείο. Η εν λόγω εικόνα αντιστοιχεί στο Σχ. 3.1(γ).

Σχήμα 3.5: Περίπτωση των K = 6 δοχείων. Στο σχήμα μπορούμε να δούμε τις πυκνότητες n1, n2, n3, n4, n5
και n6, για τις χρονικές στιγμές τ = 9990, τ = 9994 και τ = 9998. Παρατηρούμε ότι και στα τρία στιγμιότυπα,
σε αντιστοιχία με την περίπτωση των K = 4 δοχείων, οι πυκνότητες n1, n3 και n5 είναι μεγαλύτερες από τις

n2, n4 και n6. Η εικόνα αυτή της περιοδικής εναλλαγής πυκνοτήτων αντιστοιχεί στο Σχ. 3.1(δ).

Στα διαγράμματα πυκνοτήτων που παραθέτουμε στα σχήματα 3.2 – 3.5, για τις περιπτώσεις
τιμών του K που περιγράψαμε παραπάνω, φαίνεται η ποσότητα υλικού της κάθε διαμέρισης για
τρεις δεδομένες χρονικές στιγμές στην κατάσταση ισορροπίας. Γίνεται εμφανής η διαφορά της
εξέλιξης των συστημάτων με K = 3 και K = 5 σε σύγκριση με αυτά για K = 4 και K = 6. Για
τα τελευταία, εφόσον περισσότερη ποσότητα υλικού εναλλάσσεται μεταξύ μιας συγκεκριμένης
ομάδας δοχείων, με λίγη φαντασία προκαλείται η εντύπωση ότι προσομοιάζουν πολεμίστρες
μεσαιωνικού κάστρου. Αυτός είναι και ο λόγος που ονομάστηκανmerlon type waves [16].
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Σχήμα 3.6: Εικόνα από το κάστρο της Κυλλήνης (Clermont) όπου φαίνονται καθαρά οι πολεμίστρες, τα
υψηλότερα μέρη των οποίων χρησιμοποιούνταν για προστασία ενώ τα χαμηλότερα για τον έλεγχο της περιοχής

και την εκτόξευση βλημάτων. Το κάστρο είναι γνωστό με την ονομασία Χλεμούτσι και κατασκευάστηκε
στις αρχές του 13ου αιώνα από τον πρίγκηπα της Αχαΐας Γοδεφρείδο Β’ Βιλλεαρδουίνο [17]. (Φωτογραφία:
Αναρτηθείσα στο διαδίκτυο).

Σχήμα 3.7: Διάγραμμα διακλάδωσης για την περίπτωση των K = 6 δοχείων εστιασμένο στην περιοχή του
οριακού κύκλου. Στο διάγραμμα απεικονίζονται οι πυκνότητες των δοχείων συναρτήσει της παραμέτρου
δ. Η κενή περιοχή που δημιουργείται στο διάγραμμα για δ > 0.475, μετά τη δημιουργία της διακλάδωσης
Hopf, οφείλεται στα merlon κύματα. Με διακεκομμένη γραμμή απεικονίζεται το ισοκατανεμημένο προφίλ
πυκνοτήτων το οποίο, μετά την εμφάνιση του ευσταθούς οριακού κύκλου, καθίσταται ασταθές.
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Κεφάλαιο 4

Αυτόνομες ροές πολυσωματιδιακών μέσων

και συμπεράσματα

4.1 Μοντελοποίηση της ροής των πεζών

Στην εισαγωγή αναφέραμε ότι υπάρχει και η κατηγορία εκείνων των ροών οι οποίες

προσομοιάζουν πολυσωματιδιακά μέσα και έχουν την δυνατότητα να μεταβάλουν την κινητική

τους κατάσταση αυτόνομα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων ροών αποτελούν τα

οχήματα σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους καθώς και η κίνηση μεγάλου πλήθους πεζών σε

περιορισμένο χώρο όπως γήπεδα, λατρευτικοί χώροι και άλλα συναφή, Σχ. 4.1.
Η θεωρία που αναπτύξαμε στα προηγούμενα κεφάλαια μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί στην

περίπτωση των πεζών όπου έχουμε αμφίδρομη ροή. Πράγματι, διάφορες επιστημονικές ομάδες
έχουν διεξάγει τόσο πειράματα όσο και αριθμητικές προσομοιώσεις [18–21] και επιβεβαιώνουν
την ύπαρξη περιοδικής εναλλαγής του αριθμού των ατόμων, υπό συνθήκες ταυτόσημες με
εκείνες που θεωρήσαμε για τα κοκκώδη υλικά.

Σχήμα 4.1: Η Κάαμπα (Τζαμί Αλ Χαράμι, Μέκκα) είναι σημείο προσκυνήματος και ιερός τόπος των
μουσουλμάνων. Εκατομμύρια πιστοί συρρέουν κάθε χρόνο στη Μέκκα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
προβλήματα στην κυκλοφορία των πεζών. Μάλιστα το 2015 είχε λάβει χώρα ένα από τα πιο θανατηφόρα
συμβάντα που οφείλονται σε συνωστισμό ατόμων [22] (Φωτογραφία: Ahmad Al-Rubaye, AFP, Getty
Images).
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Ειδικότερα στο άρθρο "Equation-Free Detection and Continuation of a Hopf Bifurcation
Point in a Particle Model of Pedestrian Flow", των O. Corradi, P. G. Hjorth και J. Starke
[19] οι συγγραφείς μελετούν, κυρίως αριθμητικά, ροή πλήθους πεζών και διαπιστώνουν χωρίς
τη χρήση εξισώσεων αλλά με εφαρμογή κάποιων απλών κανόνων για την κυκλοφορία, την
εμφάνιση μιας διακλάδωσης Hopf. Η υπολογιστική τους προσομοίωση θεωρεί ένα διάδρομο
που χωρίζεται σε δύο μέρη από μία στενωπό. Οι πεζοί παρευρίσκονται εκατέρωθεν του
περάματος και καλούνται να το διασχίσουν. Αυτό μας εξασφαλίζει τη διαφορά ανάμεσα στη
ροή προς τα δεξιά με την αντίστοιχη προς τα αριστερά. Να σημειώσουμε επίσης ότι δεν
υπάρχει μεταβολή στο συνολικό αριθμό των πεζών όπως θεωρήσαμε και στην περίπτωση του

κοκκώδους υλικού, Εξ. (2.2). Επιπλέον, η εξέλιξη της δυναμικής εξαρτάται από τη μεταβολή
του πλάτους της στενωπού. Αυτό βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με την παράμετρο δ του
δικού μας μοντέλου, η οποία θυμίζουμε ότι εκφράζει το μέτρο της ροϊκής συμμετρίας. Στο
Σχ. 4.2 που παραθέτουμε αυτούσιο από το εν λόγω άρθρο, παρατηρείται αριθμητικά η μετάβαση
από την ομοιόμορφη ροή στην ύπαρξη του ευσταθούς οριακού κύκλου μέσω μίας υπερκρίσιμης

διακλάδωσης Hopf.

Σχήμα 4.2: Σχήμα που παρατίθεται αυτούσιο όπως στο άρθρο [19]. Παρατηρούμε αρχικά (a) την ύπαρξη ενός
ευσταθούς σταθερού σημείου, το οποίο αντιστοιχεί στο ισοκατανεμημένο προφίλ. Στη συνέχεια (b-c) έχουμε
την εμφάνιση ενός ευσταθούς οριακού κύκλου, ο οποίος ως συνάρτηση του χρόνου (δεύτερη σειρά σχημάτων)
εκφράζεται ως περιοδική εναλλαγή του αριθμού των πεζών Εδώ η μεταβλητή m δηλώνει το κατά μέσο όρο
κέντρο μάζας των πεζών, σε πλήρη αναλογία με το nk της ανάλυσής μας που ήταν η συγκέντρωση του υλικού

στο k δοχείο. Παρόλο που οι συγγραφείς προσομοιώνουν ροή πεζών, είναι ξεκάθαρη η ποιοτική ομοιότητα με
το δικό μας μοντέλο.

Στην πρώτη γραμμή του Σχ. 4.2 φαίνεται ο χώρος των φάσεων για (a) το ισοκατανεμμημένο
προφίλ και για (b-c) τον οριακό κύκλο. Στην δεύτερη γραμμή απεικονίζονται τα αντίστοιχα
προφίλ πυκνοτήτων συναρτήσει του χρόνου. Οι ομοιότητες με τα αποτελέσματα του μοντέλου
που εισαγάγαμε στο Κεφάλαιο 2 είναι πασιφανείς.
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4.2 Συμπεράσματα

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήσαμε ένα γενικό μοντέλο ροής πολυσωματιδιακών

μέσων σε διαμερισματοποιημένα συστήματα με ανατροφοδότηση. Εισαγάγαμε το μαθηματικό
πλαίσιο, τη συνάρτηση ροής η οποία δηλώνει την εκροή από την εκάστοτε διαμέριση και, μέσω
της θεωρίας των δυναμικών συστημάτων, παρακολουθήσαμε την εξέλιξη του συστήματος
συναρτήσει της παραμέτρου συμμετρίας δ.

Θεωρήσαμε αρχικά τη μη τετριμμένη περίπτωση των τριών δοχείων ώστε να έχουμε άμεση

εποπτεία του χώρου των φάσεων. Διενεργήσαμε την ανάλυσή μας για δύο διαφορετικές
περιπτώσεις ροϊκών συναρτήσεων του ίδιου τύπου, δηλαδή δύο διαφορετικά ζεύγη των
εκθετών α και β στην Εξ. (1.1). Οι δύο αυτές περιπτώσεις ήταν ποιοτικά ταυτόσημες. Είδαμε
ότι η ομοιόμορφη ροή, η οποία εκφράζεται ως ένα μοναδικό ευσταθές σταθερό σημείο δίνει
τη θέση της στην περιοδική εναλλαγή των πυκνοτήτων του υλικού μεταξύ των δοχείων μέσω

μίας υπερκρίσιμης διακλάδωσης Hopf. Η τιμή του δ για την οποία συντελείται η εν λόγω
διακλάδωση υπολογίζεται αναλυτικά μέσω της ειδικής συνάρτησης LambertW θεωρώντας την
οικογένεια των συναρτήσεων ροής που προαναφέραμε. Ο οριακός κύκλος αποσταθεροποιείται
όταν τμήσει τους ασταθείς κλάδους των τριών διακλαδώσεων σάγματος-κόμβου που έχουν
ήδη δημιουργηθεί μακρυά από την περιοχή του αρχικού σημείου ισορροπίας. ΄Αμεση συνέπεια
αυτού είναι οποιαδήποτε τροχιά να καταλήξει σε κάποιον από τους ευσταθείς κλάδους της εν

λόγω διακλάδωσης με αποτέλεσμα τη συσσωμάτωση του υλικού. Επιπλέον διαπιστώσαμε ότι
το σύστημα παρουσιάζει υστέρηση.

Στη συνέχεια γενικεύσαμε το μοντέλο για συστήματα περισσότερων διαμερίσεων.
Αποδείξαμε μέσω γραμμικής άλγεβρας ότι η κρίσιμη τιμή της παραμέτρου δ για την οποία
εμφανίζεται η διακλάδωση Hopf είναι ανεξάρτητη του αριθμού των δοχείων που έχουμε. Μια
ποιοτική διαφοροποίηση που παρατηρήσαμε είναι ότι τα συστήματα που αποτελούνται από

άρτιο αριθμό διαμερίσεων σε αντίθεση με εκείνα που απαρτίζονται από περιττό είναι η εμφάνιση

των κυμάτων τύπου Merlon. Στα εν λόγω συστήματα έχουμε τη δημιουργία μίας ομάδας
δοχείων που περιέχουν μεγαλύτερη ποσότητα υλικού σε σύγκριση με τα υπόλοιπα. ΄Ετσι στα
κύματα τύπου Merlon το υλικό εναλλάσσεται πλέον όχι γύρω από το ομοιόμορφο προφίλ,
αλλά γύρω από τους αριθμητικούς μέσους των δύο αυτών ομάδων, με αποτέλεσμα να έχουμε
την εμφάνιση κενών περιοχών στο διάγραμμα διακλάδωσης (Σχ. 3.7).

Τέλος, ανατρέχοντας σε βιβλιογραφία για τις ροές πεζών, διαπιστώσαμε ότι θα μπορούσαμε
να εφαρμόσουμε το μοντέλο μας στη μοντελοποίηση τέτοιων αυτόνομων πολυσωματιδιακών

ροών. Αυτό μας οδηγεί στην πεποίθηση ότι ένα πολύ μεγάλο εύρος φυσικών συστημάτων
μπορεί να ερμηνευθεί βάσει της ανάλυσής μας.
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Παράρτημα Α

Στο παρόν παράρτημα θα αποδείξουμε ότι κάθε δυναμικό σύστημα 3× 3 με μία μηδενική και
δύο μη μηδενικές ιδιοτιμές μπορεί να γραφεί ως ένα 2× 2 σύστημα, του οποίου οι ιδιοτιμές θα
ταυτίζονται με τις μη μηδενικές του αρχικού.

Θεωρούμε το εξής δυναμικό σύστημα στη γενική μορφή

dx
dt

= f (x, y, z)

dy
dt

= g(x, y, z)

dz
dt

= h(x, y, z)

Ο Ιακωβιανός πίνακας του συστήματος δίνεται από τη σχέση

J =


∂

∂x f (x, y, z) ∂
∂y f (x, y, z) ∂

∂z f (x, y, z)
∂

∂x g(x, y, z) ∂
∂y g(x, y, z) ∂

∂z g(x, y, z)
∂

∂x h(x, y, z) ∂
∂y h(x, y, z) ∂

∂z h(x, y, z)


και το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του πίνακα J υπολογίζεται ως εξής:

P(λ) = det(J − λI)

= λ3 − ( fx + gy + hz)λ
2 − (− fxgy − fxhz + fygx + fzhx − gyhz + gzhy)λ

− fxgyhz + fxgzhy + fygxhz − fygzhx + fzgyhx − fzgyhz = 0

Με την προϋπόθεση ότι το δυναμικό σύστημα έχει μία μηδενική ιδιοτιμή, από την παραπάνω
έκφραση του P(λ) προκύπτει ότι− fxgyhz + fxgzhy + fygxhz− fygzhx + fzgyhx− fzgyhz =
0. Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο πλέον γράφεται:

P(λ) = λ3 − ( fx + gy + hz)λ
2 − (− fxgy − fxhz + fygx + fzhx − gyhz + gzhy)λ = 0

(A 1)
Τώρα, αν υπάρχει ο επιπλέον δεσμός z(x, y) = N − x− y (Εξ. (2.2) για την περίπτωση των
3 διαμερίσεων), τότε από τη γενική μορφή του δυναμικού συστήματος προκύπτει ότι

h(x, y, N − x− y) = − f (x, y, N − x− y)− g(x, y, N − x− y). (A 2)

Η νέα μορφή του συστήματος είναι η εξής
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dx
dt

= f (x, y, N − x− y)

dy
dt

= g(x, y, N − x− y)

με τον αντίστοιχο Ιακωβιανό πίνακα:

J =

[
∂

∂x f (x, y, N − x− y)− ∂
∂z f (x, y, N − x− y) ∂

∂y f (x, y, N − x− y)− ∂
∂z f (x, y, N − x− y)

∂
∂x g(x, y, N − x− y)− ∂

∂z g(x, y, N − x− y) ∂
∂y g(x, y, N − x− y)− ∂

∂z g(x, y, N − x− y)

]

Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο δίνεται από την ακόλουθη σχέση

P̃(λ) = det(J − λI)

= λ2 − ( fx − fz + gy − gz)λ + fxgy − fxgz − fygx + fygz + fzgx − fzgy = 0
(A 3)

Διαπιστώνουμε ότι τα δύο χαρακτηριστικά πολυώνυμα P(λ) και P̃(λ) συνδέονται ως εξής:

P(λ) = λP̃(λ)

και ως συνέπεια θα έχουν τις ίδιες μη μηδενικές ρίζες.
Πράγματι, για τους αντίστοιχους συντελεστές ισχύει

fx + gy + hz = fx − fz + gy − gz

και

fxgy + fxhz − fygx − fzhx + gyhz − gzhy = fxgy − fxgz − fygx + fygz + fzgx − fzgy

λόγω της σχέσης (A 2). ΄Αρα αποδείξαμε το ζητούμενο.
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Παράρτημα Β

Στο παρόν παράρτημα θα αποδείξουμε ότι η διακλάδωση Hopf εμφανίζεται στην ίδια τιμή της
παραμέτρου δcr για οποιοδήποτε αριθμό διαμερίσεων, δηλαδή το δcr δεν εξαρτάται από το K [8].

Απόδειξη:

Θεωρούμε ένα σύστημα με K ≥ 2 διαμερίσεις.
Τότε ο Ιακωβιανός του πίνακας, υπολογισμένος στο σημείο ισορροπίας (n, n, . . . , n),
όπου n = ntot

K θα έχει την ακόλουθη μορφή:

JK ≡ J(n, n, . . . , n) =



−R + L L 0 0 · · · 0 R
R −R− L L 0 · · · 0
0 R −R− L L 0 · · · 0
... . . . R . . . . . . ...
0 · · · 0 R −R− L L
L · · · 0 R −R− L


όπου R = dFL

dn , R = dFR
dn .

Ο JK είναι ένας πραγματικός K× K πίνακας.

Γνωρίζουμε ότι κάθε τετραγωνικός πίνακας γράφεται με μοναδικό τρόπο ως άθροισμα ενός

συμμετρικού κι ενός αντισυμμετρικού πίνακα.

Πράγματι:

• ΄Υπαρξη
΄Εστω A τετραγωνικός πίνακας. Τότε ορίζουμε B = 1

2(A + AT), C = 1
2(A − AT) και

παρατηρούμε ό,τι B + C = 1
2 A + 1

2 AT + 1
2 A− 1

2 AT = A.

Επίσης, BT = (1
2(A + AT))T = 1

2(A + AT)T = 1
2 AT + (AT)T = 1

2(AT + A) = B.
Δηλαδή ο B είναι συμμετρικός. ΄Ομοια, CT = (1

2(A − AT))T = 1
2(A − AT)T =

1
2 AT − (AT)T = 1

2(AT − A) = −C. Συνεπώς ο C είναι αντισυμμετρικός.

•Μοναδικότητα
΄Εστω X συμμετρικός τετραγωνικός πίνακας και Y αντισυμμετρικός τετραγωνικός πίνακας,
τέτοιοι ώστε: X + Y = A (∗) Τότε AT = XT + YT = X−Y (∗∗)
(∗) + (∗∗)⇒ X = 1

2(A + AT)

(∗)− (∗∗)⇒ Y = 1
2(A− AT) �

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, μπορούμε να γράψουμε JK = 1
2(JK + JK

T) + 1
2(JK − JK

T),
όπου ο

1
2(JK + JK

T) είναι συμμετρικός και ο 1
2(JK − JK

T) αντισυμμετρικός.

Εφόσον λοιπόν ο
1
2(JK + JK

T) είναι πραγματικός συμμετρικός πίνακας, θα έχει πραγματικές
ιδιοτιμές (συμπεριλαμβανομένου και του 0), ενώ ο 1

2(JK − JK
T), ως πραγματικός

αντισυμμετρικός πίνακας, θα έχει καθαρά φανταστικές ιδιοτιμές (πιθανόν και το 0). Επιπλέον,
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ο πίνακας JK είναι κανονικός (normal), δηλαδή αντιμετατίθεται με τον ανάστροφό του.

Πράγματι ισχύει JK JK
T = JK

T JK, αφού:

JK JK
T =


(R + L)2 RL 0 · · · RL

RL (R + L)2 RL · · · 0
0 RL (R + L)2 · · · 0
...

...
...

...
RL 0 0 · · · (R + L)2

 = JK
T JK

Επομένως και οι πίνακες
1
2(JK + JK

T) και 1
2(JK − JK

T) επίσης αντιμετατίθενται. Πράγματι,
1
2(JK + JK

T)1
2(JK − JK

T) = 1
4 JK

2 − JK JK
T + JK

T JK − (JK
T)2
και

1
2(JK − JK

T)1
2(JK + JK

T) = 1
4 JK

2 + JK
T JK − JK JK

T − (JK
T)2
που εύκολα διαπιστώνουμε ότι

είναι ίσες μεταξύ τους.

Για να συνεχίσουμε την απόδειξη θα χρειαστούμε το παρακάτω:

Θεώρημα [23]:
Αν οι πίνακες A, B ∈ MK×K(R) αντιμετατίθενται (commute), τότε οι ιδιοτιμές τους
αi, βi, i = 1, 2, . . . , K, μπορούν να διαταχθούν με τρόπο ώστε ο πίνακας A + B να έχει
ιδιοτιμές αi + βi. Το παραπάνω γενικεύεται και εφαρμόζεται για οποιαδήποτε πολυωνυμική
συνάρτηση ενός δοσμένου (πεπερασμένου) συνόλου πινάκων.

Με βάση το παραπάνω θεώρημα, οι ιδιοτιμές του πίνακα JK μπορούν να να διαταχθούν με

τρόπο τέτοιο ώστε να έχουν την εξής μορφή:

λj,JK = λj, 1
2 (JK+JK

T) + λj, 1
2 (JK−JK

T), j = 1, 2, . . . , K.

΄Ομως ο πίνακας
1
2(JK + JK

T) έχει μόνο πραγματικές ιδιοτιμές (ή μηδενικές) και ο πίνακας
1
2(JK − JK

T) έχει μόνο φανταστικές ιδιοτιμές (ή μηδενικές).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:{
Re(λj,JK) = λj, 1

2 (JK+JK
T)

Im(λj,JK) = λj, 1
2 (JK−JK

T) , j = 1, 2, . . . , K.

Επιπλέον:
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1
2
(JK + JK

T) =
1
2


−2(R + L) R + L 0 · · · R + L

R + L −2(R + L) R + L · · · 0
0 R + L −2(R + L) · · · 0
...

...
...

...
R + L 0 0 · · · −2(R + L)



=
1
2
(R + L)


−2 1 0 · · · 1
1 −2 1 · · · 0
0 1 −2 · · · 0
...

...
...

...
1 0 0 · · · −2



=
1
2
(R + L)A, όπου A =


−2 1 0 · · · 1
1 −2 1 · · · 0
0 1 −2 · · · 0
...

...
...

...
1 0 0 · · · −2


Συνεπώς, αν αj είναι οι ιδιοτιμές του πίνακα A, τότε Re(λj,JK) = 1

2(R + L) αj, για κάθε
j = 1, 2, . . . , K.

Παρατηρούμε ότι ο πίνακας A είναι αρνητικά ημιορισμένος (xT Ax ≤ 0, για x ∈ RK) οπότε
θα έχει μόνο αρνητικές (ή μηδενικές) ιδιοτιμές.
Πράγματι:
◦Για K = 2 είναι:

[
x1 x2

] [−2 1
1 −2

] [
x1
x2

]
=
[
−2x1 + x2 x1 − 2x2

] [x1
x2

]
= −2x1

2 + 2x1x2 − 2x2
2

= −(x1
2 − 2x1x2 + x2

2)− x1
2 − x2

2

= −(x1 − x2)
2 − x1

2 − x2
2 ≤ 0

◦Για K = 3 είναι:

[
x1 x2 x3

] −2 1 1
1 −2 1
1 1 −2

x1
x2
x3

 =
[
−2x1 + x2 + x3 x1 − 2x2 + x3 x1 + x2 − 2x3

] x1
x2
x3


= −2x1

2 + x1x2 + x1x3 + x1x2

− 2x2
2 + x2x3 + x1x3 + x2x3 − 2x3

2

= −(x1 − x2)
2 − (x2 − x3)

2 − (x1 − x3)
2 ≤ 0

◦Για K ≥ 4 είναι:
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[
x1 x2 x3 . . . xK

]

−2 1 0 · · · 1
1 −2 1 · · · 0
0 1 −2 · · · 0
...

...
...

...
1 0 0 · · · −2




x1
x2
x3
...

xK

 =

=
[
−2x1 + x2 + xK . . . xj−1 − 2xj + xj+1 . . . x1 + xK−1 −2xK

] x1
...

xK


= −2x1

2 + x1x2 + x1xK + x1x2 − 2x2
2 + x2x3 + x2x3 − 2x3

2 + x3x4 + . . .

+ xj−1xj − 2xj
2 + xjxj+1 + . . . + x1xK + xK−1xK − 2xK

2

= −(x1 − x2)
2 − (x2 − x3)

2 − (x3 − x4)
2 − . . .− (xj−1 − xj)

2

− . . .− (xK−1 − xK)
2 − (x1 − xj)

2 ≤ 0

Αντίστοιχα, για το φανταστικό μέρος των ιδιοτιμών προκύπτει:

1
2
(JK − JK

T) =
1
2


0 −(R− L) 0 · · · R− L

R− L 0 −(R− L) · · · 0
0 R− L 0 · · · 0
...

...
...

...
−(R− L) 0 0 · · · 0



=
1
2
(R− L)


0 −1 0 · · · 1
1 0 −1 · · · 0
0 1 0 · · · 0
...

...
...

...
−1 0 0 · · · −1



=
1
2
(R− L)B, όπου B =


0 −1 0 · · · 1
1 0 −1 · · · 0
0 1 0 · · · 0
...

...
...

...
−1 0 0 · · · −1


Ως συνέπεια, αν β j είναι οι ιδιοτιμές του πίνακα B, τότε Im(λj,JK) =

1
2(R− L) β j, για κάθε

j = 1, 2, . . . , K.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ιδιοτιμές του συστήματος έχουν πάντα την μορφή:

λj,JK =
1
2
(R + L) αj +

1
2
(R− L) β j, j = 1, 2, . . . , K

Αυτό σημαίνει ότι για να δημιουργηθεί η διακλάδωση Hopf, ανεξάρτητα από το πλήθος των
διαμερίσεων, θα πρέπει το αρνητικό πραγματικό μέρος των ιδιοτιμών να μεγαλώσει και στη
συνέχεια να μηδενιστεί στην ίδια ακριβώς τιμή της παραμέτρου δ για την οποία ισχύει:

R + L = 0

40



Βιβλιογραφία

[1] L. P. Kadanoff, Built upon sand: Theoretical ideas inspired by granular flows, Rev. Mod.
Phys. 71, 435–444 (1999)

[2] P. Richard, M. Nicodemi, R. Delannay, Ph. Ribière and D. Bideau, Slow relaxation
and compaction of granular systems, Nat. Mater. 4, 121–128 (2005)

[3] T. M. Knowlton, J. W. Carson, G. E. Klinzing and W. C. Yang, The importance of
storage, transfer and collection, Chem. Eng. Prog. 90, 44–54 (1994)

[4] S. L. Soo, "Fluid Dynamics of Multi-Phase Media", Blaisdell Publishing Company,
1967 (Michigan University)

[5] J. Duran, "Sands, Powders, and Grains: An Introduction to the Physics of Granular
Materials (translated by A. Reisinger)", Springer-Verlag New York, 1999

[6] J. Eggers, Sand as Maxwell’s demon, Phys. Rev. Lett. 83, 5322 (1999)

[7] K. van der Weele, Granular gas dynamics: How Maxwell’s demon rules in
non-equilibrium system, Contemp. Phys. 49, 157 (2008)

[8] G. Kanellopoulos, D. van der Meer and K. van der Weele, Emergence of traveling
waves in cyclic multiparticle transport, Phys. Rev. E 92, 022205 (2015)

[9] K. van der Weele, D. van der Meer, M. Versluis and D. Lohse, Hysteretic clustering
in granular gas, Europhys. Lett. 53, 328 (2001)

[10] D. van der Meer, K. van der Weele and D. Lohse, Bifurcation diagram for
compartmentalized granular gases, Phys. Rev. E 63, 061304 (2001)

[11] K. van der Weele, G. Kanellopoulos, Ch. Tsiavos, and D. van der Meer, Transient
granular shock waves and upstream motionon a staircase, Phys. Rev. E 80, 011305 (2009)

[12] S. H. Strogatz, "Nonlinear Dynamics and Chaos", Perseus, 2000, Cambridge

[13] E. O. Voit, "A First Course in Systems Biology", Garland Science, 2012

[14] R. M. Corless, G. H. Gonnet, D. E. G. Hare, D. J. Jeffrey, and D. E. Knuth, On the
Lambert W function, Adv. Comput. Math. 5, 329 (2002)

[15] C. Grebogi, E. Ott, and J. A. Yorke, Crises, sudden changes in chaotic attractors and
transient chaos, Physica D 7, 181 (1983)

[16] G. Kanellopoulos and K. van der Weele, Merlon-type density waves in a
compartmentalized conveyor system, Eur. Phys. J. Special Topics 225, 1211-1218 (2016)

41



Παραρτήματα

[17] ΄Αγνωστου συγγραφέα, "Χρονικόν του Μορέως", χειρόγραφο της Κοπεγχάγης 57 (Ms
Havniensis 57 14th–15th century) - 9219 στίχοι

[18] D. Helbing, Traffic and related self-driven many-particle systems, Rev. Mod. Phys. 73,
1068–1128 (2001)

[19] O. Corradi, P. G. Hjorth and J. Starke, Equation-Free Detection and Continuation of a
Hopf Bifurcation Point in a Particle Model of Pedestrian Flow, SIAM J. Appl. Dyn. Syst.
11, 1007-1032 (2012)

[20] M. Moussaïd, E. G. Guillot, M. Moreau, J. Fehrenbach, O. Chabiron, S. Lemercier,
J. Pettré, C. Appert-Rolland, P. Degond and G. Theraulaz, Traffic Instabilities in
Self-Organized Pedestrian Crowds, PLoS Comput. Biol. 8, e1002442 (2012)

[21] N. Guo, Q. Y. Hao, R. Jiang, M. B. Hu and B. Jia, Uni- and bi-directional pedestrian
flow in the view-limited condition: Experiments and modeling, Transp. Res. Part C 71,
63-85 (2016)

[22] "Timeline: Deadliest stampedes", BBC News, 24 September 2015

[23] R. A. Horn and Ch. R. Johnson, "Matrix Analysis, second edition", Cambridge
University Press, 2013

42


	
	
	  µ µ
	  µ:    =3 µ
	µ µµ
	 
	µ  
	  µ  µµ 
	  Eggers


	  µ   µ
	Merlon waves

	µ  µ µ  µµ
	    
	µµ

	µ
	µ 
	µ 

	ß

