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Περίληψη

Μελετάµε

την

ροή

κοκκώδους

υλικού

σε

διάδροµο

µεταφοράς

αποτελούµενο από Κ συνδεδεµένα, κάθετα αναταρασσόµενα δοχεία.
Εισάγουµε σταθερή εισροή υλικού στο πρώτο δοχείο µε σκοπό να
περιγράψουµε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η ροή θα είναι οµαλή και
συνεχής µέχρι και το τελευταίο δοχείο. Σε αντίθεση µε τα κανονικά ρευστά,
τα κοκκώδη υλικά έχουν την τάση να δηµιουργούν συσσωµατώµατα (λόγω
της µη-ελαστικής σύγκρουσης των σωµατιδίων τους [Goldhirsch and
Zanetti, 1993]). Όταν συµβαίνει αυτό η ροή σταµατά και η εκροή από το
τελευταίο δοχείο µηδενίζεται.

∆εδοµένης της δύναµης ανατάραξης και των διαστάσεων του διαδρόµου,
καθορίζουµε την οριακή τιµή της εισροής πέρα από την οποία η δηµιουργία
συσσωµατωµάτων είναι αναπόφευκτη. ∆είχνουµε ότι η κρίσιµη αυτή
κατάσταση αναγγέλλεται εκ των προτέρων (ήδη πριν από την οριακή τιµή
της εισροής) από την εµφάνιση ενός κυµατιστού προφίλ πυκνότητας υλικού
κατά µήκος του διαδρόµου. Η οριακή ροή καθώς και το κυµατιστό προφίλ
εξηγούνται σ΄αυτή την εργασία, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, µέσω ενός
µαθηµατικού µοντέλου ροής [Eggers 1999, Van der Weele et al., 2001].
Τέλος, βασιζόµενοι σε αυτό το µοντέλο προτείνουµε πρακτικές λύσεις ώστε
να βελτιωθεί σηµαντικά η παροχή του διαδρόµου.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή
Από τα πρώτα κιόλας χρόνια στο σχολείο, ο µαθητής µαθαίνει ότι τα υλικά
χωρίζονται, ανάλογα µε τις ιδιότητές τους, σε στερεά, σε υγρά και σε αέρια.
Οι ιδιότητες αυτές των υλικών είναι σαφώς ορισµένες, και ο διαχωρισµός
τους πλέον θεωρείται κάτι το γνωστό. Υπάρχει όµως και µια κατηγορία
υλικών που εµφανίζει, ταυτόχρονα, πολλές από τις ιδιότητες και των τριών
µορφών, τα λεγόµενα κοκκώδη υλικά. Ένα ικανό πλήθος κόκκων µπορεί να
συµπεριφερθεί και να µελετηθεί σαν ένα αυτόνοµο, οµογενές σώµα. Έτσι
αναλόγως των εξωτερικών παραγόντων και συνθηκών, η συµπεριφορά τους,
προσοµοιάζει εκείνη των στερεών, των υγρών, και των αερίων (βλ. Σχήµα
1.1) [Jaeger et al., 1996].

Σχήµα 1.1: Πολυµορφία κοκκώδους υλικού: (α) το µετάλλευµα συµπεριφέρεται σαν
υγρό ενώ κυλάει από το φορτηγό και σαν στερεό όταν εναποτίθεται στο έδαφος, (β) η
άµµος της κλεψύδρας ρέει σαν υγρό, και (γ) η αµµοθύελλα είναι χαρακτηριστικό
παράδειγµα της αέριας µορφής τέτοιων υλικών.

Τα κοκκώδη υλικά τα συναντάµε αρκετά συχνά τόσο στη φύση όσο και
στην καθηµερινή µας ζωή. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η άµµος, η
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ζάχαρη, τα δηµητριακά, τα όσπρια, καθώς και τα βότσαλα στην παραλία.
Και η παρουσία τους δεν περιορίζεται σε αυτά: έχει ευρείες εφαρµογές και
στο τεχνικό-βιοµηχανικό τοµέα. Έτσι όλα τα φαρµακευτικά σκευάσµατα σε
µορφή χαπιού, όταν βρίσκονται στη γραµµή παραγωγής, αποτελούν
κοκκώδη υλικά, όπως και τα κοµµάτια από µετάλλευµα που µεταφέρονται
εκτός των ορυχείων καθώς πηγαίνουν στα εργοστάσια προς επεξεργασία.
Έχει εκτιµηθεί ότι το 10% της παγκόσµιας παραγόµενης ενέργειας (περίπου
1012

ευρώ)

καταναλώνεται

στις

πολυάριθµες

βιοµηχανίες

που

επεξεργάζονται κοκκώδη υλικά [Knowlton et al., 1994]. Συµπεραίνουµε
λοιπόν, ότι αυτά τα υλικά είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του κόσµου µέσα
στον οποίο ζει ο σύγχρονος άνθρωπος, και συνεπώς, για την καλύτερη
κατανόηση του κόσµου αυτού, επιβάλλεται η µελέτη τους. Η ανάγκη αυτή
επαυξάνεται, διαπιστώνοντας ότι οι φυσικοί νόµοι που διέπουν τα υλικά
αυτά µπορούν να εφαρµοστούν και σε άλλα συστήµατα που φαινοµενικά
δεν έχουν καµία σχέση. Έτσι, τα κοκκώδη υλικά αποτελούν το µοντέλο για
την µελέτη και άλλων πολύ-σωµατιδιακών συστηµάτων που βρίσκονται
µακριά από θερµοδυναµική ισορροπία [Cross and Hohenberg, 1993].
Χαρακτηριστικό παράδειγµα, η προσπάθεια πρόγνωσης της κυκλοφοριακής
συµφόρησης σε µεγάλους αυτοκινητόδροµους, µε τα οχήµατα να
θεωρούνται το αντίστοιχο κοκκώδες υλικό και να εφαρµόζεται παρόµοιο
µοντέλο ροής [Van der Weele, 2008].

Σε αυτή την διπλωµατική εργασία θα µελετήσουµε την κίνηση κοκκώδους
υλικού σε κεκλιµένο διάδροµο µεταφοράς µε συνεχή εισροή, ο οποίος
αναταράσσεται εφαρµόζοντας σ’ αυτόν µια κάθετη περιοδική δύναµη, όπως
θα συναντούσαµε, παραδείγµατος χάριν, στην γραµµή παραγωγής µιας
φαρµακοβιοµηχανίας. Κύριος σκοπός µας είναι να βρούµε κάτω από ποιες
συνθήκες εξασφαλίζεται η οµαλή µεταφορά, η οποία απειλείται από την
τάση του κοκκώδους υλικού (σε αντίθεση µε τα συνηθισµένα ρευστά) να
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δηµιουργεί συσσωµατώµατα. Αυτό το φαινόµενο οφείλεται στη µείωση της
κινητικής

ενέργειας

των

κόκκων

λόγω

των

µη-ελαστικών

αλληλοσυγκρούσεων [Goldhirsch and Zanetti, 1993]. Έτσι, όταν η
πυκνότητα σε κάποιο δοχείο του συστήµατος υπερβαίνει µια κρίσιµη τιµή,
για την οποία η ένταση της δόνησης δεν µπορεί πια να υπερκεράσει την
αυξηµένη απώλεια ενέργειας, τότε δηµιουργείται εκεί συσσωµάτωµα και
καταρρέει η οµαλή ροή. Σαν συνέπεια, η εκροή του υλικού από το διάδροµο
µηδενίζεται και καθίσταται αδύνατη η γραµµή παραγωγής.

Σχήµα 1.2: Το χαρακτηριστικό κυµατιστό προφίλ πυκνότητας - σε διάδροµο 25 δοχείων
- που εµφανίζεται λίγο πριν την οριακή κατάσταση. Προειδοποιεί ότι ενδεχόµενη αύξηση
της εισροής του υλικού (στο πρώτο δοχείο) θα δηµιουργήσει συσσωµάτωµα και η
παροχή του συστήµατος (η εκροή από το τελευταίο δοχείο) θα µηδενιστεί. Η µαθηµατική
εξήγηση αυτού του προφίλ αποτελεί το κύριο θέµα της παρούσας εργασίας.

Ευτυχώς όµως, όπως θα δείξουµε στα επόµενα κεφάλαια, η δηµιουργία
αυτών των ανεπιθύµητων συσσωµατωµάτων προαναγγέλλεται από ένα
κυµατιστό προφίλ πυκνότητας που σχηµατίζεται στο σύστηµα όσο ακόµα
ρέει το υλικό. Το ιδιαίτερο αυτό προφίλ (βλ. Σχήµα 1.2) χαρακτηρίζεται από
εναλλαγή ενός σχετικά πιο γεµάτου δοχείου µε ένα πιο άδειου. Μπορεί να

7

αποδειχθεί παράγοντας προειδοποίησης ανεκτίµητης αξίας για τις
βιοµηχανικές εφαρµογές. Το φαινόµενο αυτό θα το ερµηνεύσουµε
µαθηµατικά χρησιµοποιώντας το µοντέλο ροής [Eggers, 1999; Van der
Weele et al., 2001, 2004; Van der Μeer et al., 2001, 2002]. Επίσης θα
προτείνουµε λύσεις ώστε να επιτύχουµε την διατήρηση της οµαλής ροής,
αποφεύγοντας τη δηµιουργία συσσωµατωµάτων, για ολοένα µεγαλύτερες
τιµές εισροής.

Η δοµή της εργασίας έχει ως έξης: στο Κεφάλαιο 2 εισάγουµε το µοντέλο
ροής, στο οποίο το κοκκώδες υλικό αντιµετωπίζεται σαν ένα ειδικό ρευστό
(συνεχές µέσο) µε εσωτερική απώλεια ενέργειας. Στο Κεφάλαιο 3 µελετάµε
την δυναµική ισορροπία που υπάρχει ανάµεσα σε διαδοχικά δοχεία στην
περίπτωση της οµαλής ροής. Στο Κεφάλαιο 4 εστιάζουµε την προσοχή µας
στην οριακή τιµή της εισροής για την οποία η ισορροπία σταµατάει να
υφίσταται και η οµαλή ροή καταρρέει. Όπως θα δείξουµε, αυτό σχετίζεται
άµεσα µε µια αντίστροφη διακλάδωση διπλασιασµού περιόδου. Τέλος, στο
Κεφάλαιο 5 προτείνουµε τρόπους ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα του
συστήµατος (να διατηρείται η οµαλή ροή για µεγαλύτερες τιµές εισροής)
και αναφέρουµε γενικεύσεις του παρόντος συστήµατος που πιστεύουµε ότι
αξίζει να µελετηθούν τόσο από επιστηµονική όσο και από πρακτική σκοπιά.
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Κεφάλαιο 2

Περί της Κοκκώδους Ροής
2.1 Μοντέλο ροής
Θεωρούµε σύστηµα K διαδοχικών δοχείων πάνω σε κεκλιµένο επίπεδο
(Σχήµα 2.1). Αρχικά, µέσα στα δοχεία τοποθετούµε συγκεκριµένο αριθµό
µικρών σφαιρικών σωµατιδίων. Έπειτα αναταράσσουµε το σύστηµα κάθετα,
µε δύναµη συχνότητας f και πλάτους α δηµιουργώντας ένα κοκκώδες αέριο.

Σχήµα 2.1: Το σύστηµά µας, ένας διάδροµος µεταφοράς που αποτελείται από Κ
συγκοινωνούντα δοχεία, αναταρασσόµενα στην κάθετη διεύθυνση, µέσα στα οποία ρέει
κοκκώδες υλικό. Το υλικό δύναται να κατευθυνθεί από το ένα δοχείο στο άλλο τόσο ως
προς τα δεξιά όσο και προς τα αριστερά, όπως συµβολίζεται στις συναρτήσεις ροής FR
και FL αντίστοιχα. Η ολική ροή του συστήµατος, που ξεκινά εισάγοντας υλικό στο
πρώτο δοχείο, κατευθύνεται προς τα δεξιά.
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Τα σωµατίδια τώρα µπορούν να µετακινηθούν απ΄το ένα δοχείο στο άλλο.
Στην παρούσα φάση θεωρούµε ένα σύστηµα το οποίο είναι φτιαγµένο έτσι
ώστε να επιτρέπει άλµατα µόνο προς τα αµέσως γειτονικά δοχεία. Κατά την
διάρκεια της ανατάραξης εισάγουµε στο πρώτο δοχείο µια ορισµένη
ποσότητα υλικού ανά µονάδα χρόνου ενώ από το τελευταίο δοχείο
λαµβάνουµε την αντίστοιχη ποσότητα εκροής.
Το µοντέλο ροής για το σύστηµα µας είναι:





















dn1
= Fin − FR (n1 ) + FL (n2 )
dt
για το πρώτο δόχειο (k = 1)
dnk
= FR (nk −1 ) − FL (nk ) − FR (nk ) + FL (nk +1 )
dt
για k = 2,3, ..., K −1

(2.1)

dnK
= FR (nK −1 ) − FL (nK ) − FR (nK )
dt
για το τελευταίο δόχειο (k = K )

όπου Fin = Fin(t) είναι η ρυθµιζόµενη ποσότητα σωµατιδίων που εισάγουµε
στο πρώτο δοχείο ανά µονάδα χρόνου. Οι συναρτήσεις FR,L(nk) παριστάνουν
τη ροή ως προς τα δεξιά (R) και ως προς τα αριστερά (L) από το k-οστό
δοχείο. Θα χρησιµοποιήσουµε την µορφή της συνάρτησης ροής όπως την
εισήγαγε ο Eggers βασιζόµενος στην κινητική θεωρία κοκκωδών αερίων
[Eggers, 1999; Van der Weele et al., 2001]:1

FR , L ( nk ) = A nk2 e

− BR , L nk2

,

(2.2)

1

Αυτή η περιγραφή της δυναµικής του συστήµατος δεν λαµβάνει υπ’ όψιν την µεµονωµένη κίνηση του
κάθε κόκκου, αλλά περιγράφει το σύνολο του υλικού σαν συνεχές µέσο. Η λεγόµενη υδροδυναµική
προσέγγιση των κοκκωδών υλικών [Haff, 1983; Jenkins and Savage, 1983; Sela and Goldhirsch, 1998].
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µε nk = nk(t) η ποσότητα του υλικού στο k-οστό δοχείο, κανονικοποιηµένη
έτσι ώστε 2

K

∑ nk (0)

= 0.5 .

(2.3)

k =1

Οι συντελεστές Α και ΒR,L στην συνάρτηση ροής (2.2) δίνονται από [Van der
Weele, 2008]:

g d2 S
A = c1 ε
,
af Ω 2

(2.4a)

2

BR , L = c2 ε

2

g hR , L  d 2 

 .
( af )2  Ω 

(2.4b)

Εδώ c1, c2 είναι αδιάστατες σταθερές (που εξαρτώνται µεταξύ άλλων από το
µέσο πλήθος σωµατιδίων σε κάθε δοχείο του συστήµατος), ο παράγοντας ε
= (1−η2) εκφράζει την µη-ελαστικότητα των κρούσεων µεταξύ των
σωµατιδίων3, το g = 9.81 m/s2 είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας, και τα a
και f είναι το πλάτος και η συχνότητα της ανατάραξης. Το hR,L είναι το ύψος
του ανοίγµατος από τον πυθµένα κάθε δοχείου, προς τα δεξιά ή προς τα
αριστερά αντίστοιχα. Όπως βλέπουµε στο Σχήµα 2.1, το hL είναι
µεγαλύτερο του hR και συνεπώς ΒL > ΒR. Ακόµα, d η διάµετρος των

2

Στην κανονικοποίηση της Εξ. (2.3), θα µπορούσαµε κάλλιστα αντί για 1/2 να επιλέξουµε κάποιο άλλο
νούµερο, π.χ. το 1. Επειδή δεν υφίσταται διατήρηση του υλικού στο σύστηµα (έκτος κατά την κατάσταση
ισορροπίας) το άθροισµα των ποσοτήτων του υλικού αλλάζει στον χρόνο, και ρυθµίζεται µέσω εισροής και
εκροής, µέχρι την επίτευξη ισορροπίας.
3
Το η εδώ είναι ο συντελεστής ελαστικότητας των αλληλοσυγκρούσεων των σωµατιδίων. Ορίζεται ως
 
η = v ' / v , το πηλίκο του µέτρου της σχετικής ταχύτητας µετά και πριν την κρούση. Όταν η = 1 η
κρούση είναι ελαστική, ενώ στην εκ διαµέτρου αντίθετη περίπτωση (η = 0) είναι πλαστική. Στην παρούσα
εργασία αναφερόµαστε σε γυάλινα η µεταλλικά σφαιρίδια διαµέτρου περίπου 1mm, για τα οποία ισχύει η
≈ 0.9. Παρατήρηση: όταν η = 1, οι συντελεστές Α και BL,R µηδενίζονται.
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σφαιρικών σωµατίδιων και S είναι το εµβαδόν του ανοίγµατος ανάµεσα σε
δυο διαδοχικά δοχεία. Τέλος, Ω είναι το εµβαδόν του πυθµένα ενός δοχείου.

Ο συντελεστής Α, Εξ. (2.4α), ορίζει την ποσότητα του ρέοντος υλικού
(αριθµός κόκκων) ανά δευτερόλεπτο. Έχει διάσταση αντιστρόφως ανάλογη
του χρόνου (1/s), οπότε µπορούµε να αδιαστατοποιήσουµε τις εξισώσεις
(2.1) εισάγοντας µια καινούργια (αδιάστατη) µεταβλητή τ = At. Θα
εξακολουθήσουµε όµως να συµβολίζουµε και αυτήν την αδιάστατη
µεταβλητή µε t, ώστε οι εξισώσεις (2.1) τυπικά να µην αλλάζουν µορφή4 και
το Α να µην εµφανίζεται πλέον αφού έχει ενσωµατωθεί στο t.

Ο αδιάστατος συντελεστής ΒR,L είναι γινόµενο τριών σηµαντικών, ως προς
την φυσική τους σηµασία, αδιάστατων παραγόντων: (α) ο παράγοντας µηελαστικότητας υψωµένος στο τετράγωνο, ε2, (β) ο παράγοντας αναλογίας
µεταξύ της δυναµικής ενέργειας που απαιτείται ώστε ένας κόκκος να
υψωθεί µέχρι το hR ή hL (mghR.,L) και της κινητικής ενέργειας που αποκτούν
τα σωµατίδια από τις κρούσεις τους µε το αναταρασσόµενο δοχείο [τυπικά
της τάξης ½ m( af )2 ], και (γ) ο παράγοντας d2/Ω που εκφράζει το λόγο του
εµβαδού που καταλαµβάνει ένας κόκκος προς το εµβαδόν της βάσης ενός
δοχείου.

Στην παρούσα εργασία εξοµοιώνουµε ένα διάδροµο που αποτελείται από Κ
= 25 δοχεία (αλλά θα µελετήσουµε και άλλες τιµές του Κ) και θα
επιλέξουµε ως τυπικές τιµές του ΒR,L:

4

Στην Εξ. (2.1) το dnk/dt βάσει του συγκεκριµένου µετασχηµατισµού (dτ = Αdt) γίνεται Adnk/dτ, και έτσι
µπορούµε να παραλείψουµε το Α και στο αριστερό και στο δεξί µέρος της εξίσωσης. Στην παρούσα µελέτη
επικεντρωνόµαστε στην περίπτωση που στο σύστηµα κυριαρχεί µια οµαλή ροή και δεν έχει αρχίσει ακόµα
η διαδικασία κατασκευής συσσωµατωµάτων. Στην αντίθετη περίπτωση, ο συνολικός αριθµός σωµατιδίων
στο σύστηµα θα αυξανόταν ολοένα και εποµένως το A δεν θα ήταν πια σταθερό αλλά (αύξουσα)
συνάρτηση του χρόνου. Τότε, ο ίδιος µετασχηµατισµός θα µας έδινε την πιο περίπλοκη σχέση dτ =
Αdt+tdA.
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ΒL = 500

και

ΒR = 250.

(2.5)

Για σφαιρικά σωµατίδια διαµέτρου d = 1 mm µε συντελεστή ελαστικότητας

η = 0.90, σ’ένα σύστηµα µε δοχεία εµβαδού βάσης Ω = 20 × 20 mm2, µε
πλάτος και συχνότητα αναταράξεως a = 0.2 mm και f = 50 Hz αντίστοιχα
(και παίρνοντας c2 = 106, που αναλογεί σε 40 σωµατίδια ανά δοχείο κατά
µέσο όρο [Van der Weele, 2008]), οι παραπάνω τιµές των BL,R αντιστοιχούν
σε τιµές hL = 22.6 mm και hR = 11.3 mm.

Σχήµα 2.2: Οι συναρτήσεις ροής FR(nk) και FL(nk), για Α = 1 και τιµές του Β όπως
αναφέρονται στην Εξ. (2.5). Οι δυο γραφικές παραστάσεις αντιστοιχούν στην ίδια
συνάρτηση Εξ. (2.2), και η διαφορά τους είναι µόνο ποσοτική, οφειλόµενη στη
διαφορετική τιµή του Β. Το χαρακτηριστικό µέγιστο είναι συνέπεια της µηελαστικότητας των κρούσεων µεταξύ των σωµατιδίων.

Στο Σχήµα 2.2 δίνουµε την γραφική παράσταση των συναρτήσεων ροής

FR(nk) και FL(nk), µε Α = 1 (αφού έχουµε ενσωµατώσει το Α στην χρονική
µεταβλητή) και τιµές του Β όπως στην Εξ. (2.5). Παρατηρούµε ότι η ροή
προς τα δεξιά (FR) είναι αρκετά µεγαλύτερη της ροής προς τα αριστερά

13

(FL), πράγµα που είναι φυσικό αφού η κλίση του διαδρόµου ευνοεί αυτήν
την κατεύθυνση.
Το µέγιστο που εµφανίζεται στην γραφική παράσταση της συνάρτησης ροής
είναι συνέπεια των µη-ελαστικών κρούσεων µεταξύ των σωµατιδίων. Εάν οι
κρούσεις ήταν ελαστικές, όπως συµβαίνει στα κανονικά αέρια (η = 1, και
εποµένως B = 0), τότε η συνάρτηση ροής θα ήταν συνεχώς αύξουσα, µε
άλλα λόγια, η ροή από το κάθε δοχείο θα αυξανόταν όσο προσθέταµε
επιπλέον υλικό και η απόδοση του διαδρόµου θα γινόταν όλο και πιο
µεγάλη. Στην περίπτωση όµως των κοκκωδών αερίων (µε η < 1, άρα B > 0)
η συνάρτηση ροής φτάνει στην µέγιστη τιµή της, για συγκεκριµένο nk, και
µετά φθίνει εκθετικά όσο αυξάνεται η ποσότητα υλικού στο δοχείο. Αυτό
γίνεται γιατί όσο αυξάνεται το πλήθος των σωµατιδίων, τόσο αυξάνεται και
η απώλεια κινητικής ενέργειας5 µε αποτέλεσµα η υπέρβαση των
τοιχωµάτων του δοχείου να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Ο µηχανισµός
αυτός είναι και η αιτία δηµιουργίας συσσωµατωµάτων τα οποία, όπως θα
δείξουµε στην επόµενη παράγραφο, περιορίζουν την απόδοση του
συστήµατος.

2.2 Το φαινόµενο της οριακής ροής
Τώρα θα λύσουµε αριθµητικά το σύστηµα των Κ συζευγµένων συνήθων
διαφορικών εξισώσεων (2.1), λαµβάνοντας τις παραπάνω συναρτήσεις ροής,
και ξεκινώντας µε οµοιόµορφες αρχικές συνθήκες nk(0) = 0.02, k = 1, …, 25
[πληρώντας την Εξ. (2.3)]. Παίρνουµε αρχικά µια τιµή εισροής αρκετά
5

Η ενέργεια δεν χάνεται, άλλα µεταφέρεται στις µικροσκοπικές κλίµακες (σε µορφή θερµότητας, σε
µορφή ταλαντώσεων, σε πλαστική παραµόρφωση και ήχο) από τις οποίες δεν επιστρέφεται µε τρόπο
αρκετά συντονισµένο ώστε να συµβάλει στην µακροσκοπική κίνηση του σωµατιδίου προς µια
συγκεκριµένη κατεύθυνση [Van der Weele, 2008]. Η απώλεια ενέργειας αναφέρεται δηλαδή στη
µακροσκοπική κλίµακα κίνησης των σωµατιδίων. Πρέπει να αναπληρώνεται συνεχώς από την εξωτερική
ανατάραξη.
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µικρή, ώστε να

είµαστε σίγουροι ότι το σύστηµα θα καταλήξει σε

κατάσταση ισορροπίας: Fin = 0.0004 s-1. Αφού έχουµε αδιαστατοποιήσει τις
εξισώσεις (διαιρώντας δεξιά και αριστερά µε Α) και η εισροή πρέπει να
δοθεί τώρα σε αδιάστατη µορφή, ορίζουµε Q = Fin/A = 0.40 · 10-3.
Παρατηρούµε (βλ. Σχ. 2.3α) ότι µετά από συγκεκριµένο χρόνο το σύστηµα
µας έρχεται σε κατάσταση ισορροπίας, σχηµατίζοντας ένα συγκεκριµένο
προφίλ των nk(t) το οποίο εν συνεχεία παραµένει αµετάβλητο µε την πάροδο
του χρόνου. Αυτό σηµαίνει ότι η επιπρόσθετη ποσότητα υλικού µεταβαίνει
οµαλά από δοχείο σε δοχείο και εξάγεται από το σύστηµα αµετάβλητη.

Σχήµα 2.3α: Για σταθερή (αδιάστατη) εισροή Q = 0.40 · 10-3, και αρχίζοντας µε
οµοιόµορφες αρχικές συνθήκες nk(0) = 0.02, k = 1, ..., 25, σχηµατίζεται στο σύστηµα ένα
αµετάβλητο προφίλ, το οποίο φαίνεται εδώ την (αδιάστατη) χρονική στιγµή t = 2000. Το
προφίλ λαµβάνει τέτοια µορφή ώστε η εκροή από το τελευταίο δοχείο να ισούται µε την
εισροή: FR(n25(t)) = Q.

Έχοντας φτάσει σε κατάσταση ισορροπηµένης ροής, αυξάνουµε την
εισαγόµενη ποσότητα ανά µονάδα χρόνου: παίρνουµε τώρα Q = 0.70·10-3.
Μετά την πάροδο απαιτούµενου χρόνου το σύστηµα φτάνει και πάλι σε
κατάσταση

οµαλής

ροής.

Ταυτόχρονα

αρχίζουν

να

εµφανίζονται

ανοµοιοµορφίες στη ποσότητα του υλικού των τελευταίων δοχείων (Σχήµα
2.3β). Αυτές είναι οι πρώτες ενδείξεις του κυµατιστού προφίλ, που µας
προϊδεάζει ότι πλησιάζουµε την οριακή τιµή της εισροής που µπορεί να
δεχθεί το σύστηµα.
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Σχήµα 2.3β: Για αυξηµένη εισροή Q = 0.70 · 10-3, αρχίζοντας από το αµετάβλητο
προφίλ της προηγούµενης περίπτωσης, εµφανίζονται οι πρώτες διακυµάνσεις στο
προφίλ. Το προφίλ που βλέπουµε για t = 2000 είναι αναλλοίωτο στο χρόνο.

Καθώς αυξάνουµε την εισροή, οι ανοµοιοµορφίες αυτές γίνονται ολοένα και
εντονότερες. Το Σχήµα 2.3γ δείχνει την περίπτωση του Q = 0.74·10-3, όπου
φαίνεται πλέον καθαρά το κυµατιστό προφίλ σε όλη την έκταση του
διαδρόµου µεταφοράς. Προς το παρόν όµως η οµαλή ροή συνεχίζει να
υφίσταται.

Σχήµα 2.3γ: Συνεχίζουµε να αυξάνουµε την εισροή, µε µικρά βήµατα του Q, αφήνοντας
κάθε φορά τη ροή στο σύστηµα να σταθεροποιηθεί. Για Q = 0.74 · 10-3 (µε αρχικές
συνθήκες το αναλλοίωτο προφίλ για Q = 0.73 · 10-3) οι διακυµάνσεις στο προφίλ έχουν
διαδοθεί πλέον σε όλο το σύστηµα.
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Η οριακή κατάσταση ισορροπηµένης ροής επιτυγχάνεται για Q = 0.7494
·10-3. Στο Σχήµα 2.3δ δείχνουµε την κατάληξη του συστήµατος για µια τιµή
της εισροής αµέσως πριν απ’ αυτό, και διακρίνουµε τις έντονες
ανοµοιοµορφίες που στα πρώτα δοχεία έχουν τώρα σχεδόν φτάσει στο ίδιο
πλάτος µε εκείνο των τελευταίων.

Σχήµα 2.3δ: Για Q = 0.749 · 10-3 (µε αρχικές συνθήκες το αναλλοίωτο προφίλ για Q =
0.74 · 10-3) φτάνουµε σχεδόν στην οριακή κατάσταση. Βλέπουµε ότι το πλάτος των
διακυµάνσεων έχει σχεδόν εξοµαλυνθεί.

Στην τιµή Q = 0.76 · 10-3 η ροή έχει πλέον καταρρεύσει. Τώρα το
επιπρόσθετο υλικό που εισάγουµε συντελεί ώστε να δηµιουργηθεί
συσσωµάτωµα µέσα στο πρώτο δοχείο (βλ. Σχήµα 2.3ε) µε αποτέλεσµα να
σταµατήσει η µεταφορά. Για κάποιο χρονικό διάστηµα θα συνεχιστεί η
εκροή του υλικού που προϋπήρχε στο υπόλοιπο σύστηµα, µα σταδιακά θα
µηδενιστεί και αυτή. Όλο το καινούργιο υλικό που εισάγουµε στο σύστηµα
αιχµαλωτίζεται στο πρώτο δοχείο, όπου το συσσωµάτωµα ολοένα
µεγαλώνει.
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Σχήµα 2.3ε: Για Q = 0.76 · 10-3 (µε αρχικές συνθήκες το αναλλοίωτο προφίλ για Q =
0.749 · 10-3) έχουµε ξεπεράσει την οριακή κατάσταση και παρατηρούµε την δηµιουργία
συσσωµατώµατος. Ήδη την χρονική στιγµή t = 1000 το υλικό αισθητά συσσωρεύεται
στο πρώτο δοχείο και σταµατάει η µεταφορά. Το υλικό που ακόµα υπάρχει στο υπόλοιπο
σύστηµα συνεχίζει να εκρέει, µέχρι να αδειάσουν όλα τα δοχεία k = 2, …, 25. Έτσι όταν
t = 8000, το συσσωµάτωµα στο πρώτο δοχείο έχει αυξηθεί κατά πολύ ενώ έχει φύγει
σχεδόν το υλικό από το υπόλοιπο σύστηµα. Θεωρητικά, αν συνεχίσουµε να χορηγούµε
υλικό, η ποσότητα του στο πρώτο δοχείο θα γίνει άπειρη.

Κατά την εξοµοίωση µας µέχρι τώρα θεωρήσαµε σαν κατάσταση µηδενικού
χρόνου, πριν από κάθε νέα αύξηση της εισροής Q, τη κατάσταση
ισορροπηµένης ροής της αµέσου προηγούµενης περίπτωσης. Αυτό το
κάναµε γιατί θέλαµε να διατηρήσουµε τη ροή του κοκκώδους υλικού για
όσο το δυνατόν µεγαλύτερες τιµές της εισροής. Εάν δεν είµαστε τόσο
προσεκτικοί και δεν ακολουθήσουµε την εξέλιξη της ισορροπηµένης ροής
για τις διαδοχικές τιµές του Q, τότε η οµαλή ροή καταρρέει πολύ πιο
γρήγορα. Σ’ αυτή την περίπτωση, το αρχικό συσσωµάτωµα εµφανίζεται όχι
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στο πρώτο δοχείο, αλλά σ’ ένα από τα τελευταία, εκεί που το πλάτος του
κυµατιστού προφίλ είναι µεγαλύτερο.
Για του λόγου τω αληθές ας θεωρήσουµε σαν αρχική κατάσταση, για κάθε
τιµή εισροής, την κατάσταση που λαµβάνουµε µετά από χρόνο t = 2000 στο
Σχήµα 2.3α. Τότε, όπως δείχνουµε στο παρακάτω Σχήµα 2.4, ενώ για Q =
0.74 · 10-3 καταλήγουµε ακόµα στην ίδια κατάσταση ισορροπίας, όταν Q =
0.745 · 10-3 δηµιουργείται ήδη το πρώτο συσσωµάτωµα και µάλιστα στο
εικοστό τρίτο δοχείο.
Αυτό ερµηνεύεται ως εξής: Στην πρώτη περίπτωση, όταν ακολουθούµε την
προσεκτική διαδικασία, η αρχική συνθήκη που λαµβάνεται (η κατάσταση
ισορροπίας της προηγούµενης τιµής εισροής) θα βρίσκεται και εντός της
λεκάνης έλξης6 της καινούργιας ισορροπίας για την επόµενη - ελαφρώς
µεγαλύτερη - τιµή του Q. Όπως πλησιάζουµε την κρίσιµη τιµή του Q, το
πλάτος του κυµατιστού προφίλ εξοµαλύνεται, µε αποτέλεσµα το υλικό να
συσσωρεύεται µετά απλώς στο πρώτο δοχείο µε αυξηµένη πυκνότητα που
συναντά, που για την εξοµοίωσή µας (µε K =25 δοχεία) συµβαίνει να είναι
το δοχείο k = 1.

Αντίθετα στη δεύτερη περίπτωση, που χρησιµοποιούµε κάθε φορά την ίδια
αρχική συνθήκη του Σχήµατος 2.4α, από κάποια τιµή του Q και πέρα αυτή η
συνθήκη βρίσκεται εκτός λεκάνης έλξης της αντίστοιχης ισορροπηµένης
ροής7. Αφού το πλάτος του κυµατιστού προφίλ δεν έχει εξοµαλυνθεί ακόµα,
το υλικό συσσωρεύεται τώρα σ’ ένα δοχείο προς το τέλος του διαδρόµου,
αφού εκεί η πυκνότητα έχει µεγαλύτερες τιµές και καθίσταται πιο εύκολη η
δηµιουργία συσσωµατώµατος.
6

Λεκάνη έλξης (basin of attraction) ονοµάζουµε εδώ την περιοχή επιρροής του σταθερού σηµείου. Εάν µια
τροχιά βρίσκεται εντός αυτής της περιοχής, θα καταλήξει τελικά στο σταθερό σηµείο. Για καλύτερη
κατανόηση βλέπε Σχήµα 4.6, σελίδα 35.
7
Η λεκάνη έλξης της ισορροπίας γίνεται όλο και πιο µικρή όταν πλησιάζουµε την κρίσιµη τιµή του Q και
µετά από αυτήν οι τιµές των ποσοτήτων στα δοχεία βρίσκονται πλέον εκτός λεκάνης έλξης. Θα
επανέλθουµε µε πιο λεπτοµερή ερµηνεία στα επόµενα Κεφάλαια.
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Σχήµα 2.4α: Ορίζουµε τώρα ως µόνιµη αρχική συνθήκη την κατάσταση ισορροπηµένης
ροής που αντιστοιχεί σε εισροή Q = 0.40 · 10-3, βλ. επίσης Σχ. 2.3α.

Σχήµα 2.4β: Για Q = 0.74 · 10-3 το προφίλ του συστήµατος στο οποίο καταλήγουµε,
είναι ίδιο µε εκείνο του Σχ. 2.3γ. ∆ηλαδή, για τη συγκεκριµένη τιµή του Q η τελική
κατάσταση του συστήµατος δεν επηρεάζεται από την αλλαγή της αρχικής συνθήκης.

Σχήµα 2.4γ: Όταν αυξήσουµε την εισροή σε Q = 0.744 · 10-3 , αρχίζοντας πάλι από την
αρχική κατάσταση του Σχήµατος 2.4α, το σύστηµα εξακολουθεί να καταλήγει στην
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αντίστοιχη κατάσταση ισορροπηµένης ροής. Βλέπουµε όµως ότι µέχρι να επιτευχθεί
αυτή η κατάσταση, µερικά δοχεία περνάνε από µια φάση στην οποία η πυκνότητα τους
αυξάνεται απειλητικά ως προς την δηµιουργία συσσωµατώµατος.

Σχήµα 2.4δ: Όταν αυξήσουµε την εισροή λίγο ακόµα, Q = 0.745 · 10-3, το σύστηµα δεν
καταφέρνει πια (από την αρχική συνθήκη του Σχήµατος 2.4α) να φτάσει στην κατάσταση
ισορροπηµένης ροής. Μετά οπό κάποιο χρονικό διάστηµα, το υλικό αρχίζει να
συσσωρεύεται στο 23ο δοχείο. Αποτέλεσµα είναι η διακοπή της εκροής, γεγονός που
συµβαίνει τώρα για µικρότερο Q απ’ότι στην σειρά εξοµοιώσεων του Σχήµατος 2.3α-ε.

Σχήµα 2.4ε: Για Q = 0.75 · 10-3 το υλικό συσσωρεύεται αρχικά και πάλι στο 23ο, αλλά
στην συνέχεια επίσης και στο 2ο δοχείο, λόγω της αυξηµένης τοπικής πυκνότητας εκεί.
Αυτό σηµαίνει ότι στο τέλος θα υπερισχύσει αυτό το συσσωµάτωµα, αφού βρίσκεται πιο
κοντά στην πηγή εισροής.
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Κεφάλαιο 3

Μελέτη της ∆υναµικής Ισορροπίας
Τώρα, που έχουµε µια σαφή εικόνα του φαινοµένου της οριακής ροής, θα
προχωρήσουµε στην ανάλυσή του. Στην κατάσταση ισορροπηµένης ροής
ισχύει:

dnk
dt

= 0

για όλα τα k = 1, ..., K

(3.1)

όποτε από τις εξισώσεις (2.1) παίρνουµε :

για k = 1
 Q − FR (n1 ) + FL (n2 ) = 0


 FR (nk −1 ) − FL (nk ) − FR (nk ) + FL (nk +1 ) = 0 για k = 2, 3,..., K − 1


για k = K
 FR (nK −1 ) − FL (nK ) − FR (nK ) = 0
(3.2)

µε Q = Fin/Α µια σταθερά. Όταν το σύστηµα έχει επιτύχει αυτή την
κατάσταση ισορροπίας, το επιπλέον υλικό που εισάγουµε µετακυλύεται
χωρίς απώλεια µάζας από δοχείο σε δοχείο µέχρι το τέλος του διαδρόµου.
Συνεπώς για κάθε ζευγάρι γειτονικών δοχείων έχουµε τοπική ισορροπία ως
προς την µεταφορά υλικού (βλ. Σχήµα 3.1):
FR (nk ) − FL (nk +1 ) = Q

(3.3)
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Σχήµα 3.1: Ισορροπηµένη ροή για σύστηµα Κ δοχείων. Για το κάθε ζεύγος γειτονικών
δοχείων ισχύει τοπική δυναµική ισορροπία, όπως εκφράζεται και από τις εξισώσεις µέσα
στο σχήµα.

Συγκεκριµένα, για το τελευταίο δοχείο (k = K) έχουµε:
FR (nK ) − Q = 0 ,

(3.4)

ή, εφαρµόζοντας την συνάρτηση ροής:

nK2 e

2
− BR nK

− Q = 0.

(3.5)

Αυτή η εξίσωση (3.5) λύνεται αναλυτικά:

nK (Q) =

−

1
W (− BR Q )
BR
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(3.6)

όπου µε W(x) συµβολίζουµε την συνάρτηση LambertW [Corless et al.,
W ( x)
= x . Η ενδιαφέρουσα
1996], η οποία ικανοποιεί την εξίσωση W ( x ) e

ιστορία της συνάρτησης αυτής, που πάει πίσω στους µεγάλους επιστήµονες
Euler και Lambert που έζησαν τον 18ο αιώνα, περιγράφεται στο Παράρτηµα
Α. Παρατηρούµε ότι εκτός από τη θετική λύση (3.6) της Εξίσωσης (3.5)
υπάρχει και η αντίστοιχη αρνητική nK (Q) = −

− W (− BR Q ) / BR , η

οποία όµως δεν έχει φυσική σηµασία και εποµένως δεν θα µας
απασχολήσει.

Σχήµα 3.2: (α) Η συνάρτηση W(x), η οποία ικανοποιεί την εξίσωση W ( x) eW ( x ) = x .
Για την µελέτη µας επικεντρωνόµαστε στον κλάδο ανάµεσα στα σηµεία W(–1/e) = –1 και
W(0) = 0, τον οποίο έχουµε τονίσει. (β) Η θετική λύση nΚ(Q) της Εξ. (3.6) για BR = 250,
που αντιστοιχεί στο συµπαγή κλάδο της W(x) στο Σχήµα (α). Αυτή είναι η ποσότητα του
υλικού στο τελευταίο δοχείο στην κατάσταση ισορροπηµένης ροής. Η λύση υπάρχει για
όλες τις τιµές 0 < Q < (e BR)–1 = 1.47 · 10-3 και είναι ευσταθής µέχρι Q = 0.7551 · 10-3.
Όµως, όπως είδαµε ήδη στο Κεφάλαιο 2 και θα εξηγήσουµε αργότερα, η αντίστοιχη
κατάσταση ισορροπηµένης ροής είναι ευσταθής µόνο στο διάστηµα 0 < Q < 0.7494 · 10-3.
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Το Σχήµα 3.2α δείχνει την γραφική παράσταση της συνάρτησης W(x). Ο
κλάδος που αντιστοιχεί στη nK(Q) έχει τονιστεί, και στο Σχήµα 3.2β
βλέπουµε την ίδια την nK(Q), δηλαδή τη θετική λύση (3.6).
Πλέον ξέρουµε την ποσότητα του υλικού που βρίσκεται στο τελευταίο
δοχείο, nΚ(Q), και κατά συνέπεια, λόγω της σχέσης (3.3), µπορούµε να
υπολογίσουµε το nΚ−1(Q):

nK2 −1 e

2
− BR nK
−1

− nK2 e

2
− BL nK

− Q = 0.

(3.8)

Αυτό µας δίνει:

nK −1 (Q ) =

2
1
− BL nK
2
−
W (− BR [ nK e
+ Q ])
BR

(3.9)

και µε τον ίδιο τρόπο µπορούµε, αναδροµικά, να βρούµε όλα τα nk(Q), για k
= 1, .., K−1. Οδηγούµαστε έτσι σε µια απεικόνιση η οποία µας δίνει την
ποσότητα του υλικού που υπάρχει στο κάθε δοχείο, συναρτήσει της εισροής
Q:

nk −1 (Q) =

−

1
− B n2
W (− BR [ nk2 e L k + Q ])
BR

= g (Q, nk ) ,

(3.10)

για όλα τα δοχεία k = K−1 (το προτελευταίο) µέχρι k = 1 (το πρώτο). Η
γραφική παράσταση της απεικόνισης g(Q,nk) φαίνεται στο Σχήµα 3.3 για
τρεις διαφορετικές τιµές του Q. Σηµειώνουµε ότι για Q > 0.7365 · 10-3 η
καµπύλη της απεικόνισης χωρίζεται σε δύο κλάδους, πράγµα που οφείλεται
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στο γεγονός ότι η µεταβλητή x = − BR [ nk2 e

− BL nk2

+ Q ] φτάνει σε τιµές

µικρότερες από εκείνες του πεδίου ορισµού της συνάρτησης W(x). Πιο
συγκεκριµένα, στη γειτονιά του nk = 0.044 έχουµε x < −1/e = 0.37.. για
αυτές τις τιµές της εισροής.

Σχήµα 3.3: Η απεικόνιση g(Q, nk) που µας δίνει την ποσότητα στο δοχείο k−1
συναρτήσει της ποσότητας του γειτονικού δοχείου k και της εισροής Q. ∆είχνουµε την
απεικόνιση για τρεις χαρακτηριστικές τιµές της Q. Για Q = 0.50 · 10-3 και 0.70 · 10-3 η
καµπύλη είναι συνεχής και παρουσιάζει τοπικό µέγιστο. Για την µεγαλύτερη τιµή Q =
0.75 · 10-3 όµως η καµπύλη έχει χωριστεί σε δύο κλάδους. Στο ενδιάµεσο διάστηµα το
x = − BR [ nk2 e

− BL nk2

+ Q ] γίνεται µικρότερο του −1/e = 0.37.., και εποµένως (όπως

είδαµε στο Σχήµα 3.2α) η συνάρτηση W(x) δεν ορίζεται.

26

Κεφάλαιο 4

∆ιάγραµµα ∆ιακλάδωσης
της Οριακής Ροής

4.1 Κατάρρευση της οµαλής ροής

Τώρα που έχουµε στα χέρια µας την απεικόνιση g(Q, nk), Εξ. (3.10), η πρώτη
µας δουλειά είναι να ψάξουµε για σταθερά σηµεία, δηλαδή τις καταστάσεις
για τις οποίες ισχύει nk−1 = nk. Αγνοούµε προς το παρόν το γεγονός ότι η
παραπάνω ισότητα δεν µπορεί να ισχύει για το τελευταίο δοχείο k = K (αφού
αυτό το δοχείο πάντα περιέχει λιγότερο υλικό από τα άλλα), κι έτσι η
παρούσα ανάλυση περιγράφει την υποθετική περίπτωση ενός διαδρόµου
άπειρων δοχείων στον οποίο τα σύνορα δεν διαδραµατίζουν κανένα ρόλο.
Αργότερα θα επανέλθουµε και θα εστιάσουµε στις επιπτώσεις που προκαλεί
στο σύστηµα το πεπερασµένο πλήθος των δοχείων.

Θέτοντας nk−1 = nk = ñ µας ενδιαφέρουν οι ρίζες της :
g ( Q, n ) = n

(4.1)

ή χρησιµοποιώντας την Εξίσωση (3.10):

−

2
1
W (− BR [ n 2 e( − BL n ) + Q ])
BR
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=

n .

(4.2)

Ψάχνουµε δηλαδή το σηµείο τοµής της γραφικής παράστασης της g(Q, nk)
µε την διχοτόµο όπως δείχνει το Σχήµα 4.1. Για την κάθε τιµή της εισροής
Q υπάρχει µια και µόνο µια λύση ñ(Q). Η τιµή του σταθερού αυτού σηµείου
(το σταθερό επίπεδο του υλικού στο διάδροµο) αυξάνεται καθώς µεγαλώνει
η τιµή της Q, όπως αναµέναµε.

Σχήµα 4.1: Το σταθερό σηµείο ñ της απεικόνισης g(Q, nk), για το οποίο nk−1 = nk = ñ,
δίνεται από την τοµή της g(Q, nk) µε την διχοτόµο. Εδώ δείχνουµε το σταθερό σηµείο
(µαύρες κουκκίδες) για τρεις αυξανόµενες τιµές της εισροής Q και βλέπουµε ότι η τιµή
του ñ αυξάνεται επίσης.

Το επόµενο βήµα που οφείλουµε να κάνουµε είναι να µελετήσουµε την
ευστάθεια του σταθερού σηµείου. Το κριτήριο ευστάθειας είναι (βλ. και
Μπούντης, 1995):
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d g (Q, n )
dn

< 1,

(4.3)

n = n

ή µε λόγια, η απόλυτη κλίση της g(Q,nk) στο σταθερό σηµείο να µην
ξεπερνάει την µονάδα8. Στο σύστηµα µας ικανοποιείται το κριτήριο (4.3) για
τιµές 0 < Q < Qbif = 0.75512 10-3, ενώ για Q > Qbif το σταθερό σηµείο είναι
ασταθές (βλ. Πίνακα 1). Το Σχήµα 4.2 δείχνει το ñ(Q) γύρω από την τιµή
διακλάδωσης Qbif.
Να σηµειώσουµε ότι αυτή η τιµή Qbif = 0.75512 10-3 είναι ελαφρώς
µεγαλύτερη από την κρίσιµη τιµή (Qcr = 0.7494 10-3) για την οποία
καταρρέει η οµαλή ροή, όπως βρήκαµε στην εξοµοίωση µας στο Κεφάλαιο
2. Αυτές οι δυο ξεχωριστές τιµές αντιπροσωπεύουν όντως δυο διαφορετικά
στάδια της κατάρρευσης της ροής, όπως θα εξηγήσουµε παρακάτω.
Q (× 10−3 )

ñ(Q)

0.5000

0.045555

0.04656

0.7000

0.052916

0.66227

0.7500

0.054863

0.96140

0.7551

0.055067

0.99986

0.7552

0.055071

1.00063

dg (Q,n) / dn

n = n

Πίνακας 1: Αριθµητική εξέλιξη του σταθερού σηµείου ñ(Q) και της κλίσης της
απεικόνισης g(Q, nk) γύρω από την τιµή διακλάδωσης Qbif = 0.75512 10-3. Για Q > Qbif το
σταθερό σηµείο είναι ασταθές.
8

Ξεκινάµε από ένα σηµείο στη γειτονιά του ñ, έστω nk = n + ε , τότε η απεικόνιση µας δίνει το
1

προηγούµενο σηµείο nk −1 = g (n + ε ) = g (n ) + ε g ' (n ) + ε 2 g ' ' (n ) + ... (χρησιµοποιώντας ανάπτυγµα
2
Taylor). Ισχύει g (n ) = n , καθώς και οι υψηλότερης τάξης όροι στη σειρά είναι αµελητέοι (αφού ε << 1),
και συνεπώς nk −1 = n + ε g ' (n ) . Το σταθερό σηµείο είναι ευσταθές όταν η απόσταση του nk −1 από ñ
είναι µικρότερη από την αντίστοιχή απόσταση του nk , δηλαδή όταν ε g ' (n ) < ε
Αυτό είναι το κριτήριο Εξ. (4.3).
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ή

g ' (n ) < 1 .

Σχήµα 4.2: Το σταθερό σηµείο ñ της απεικόνισης g(Q, nk) ως συνάρτηση της εισροής Q.
Το ñ(Q) γίνεται ασταθές όταν η Q ξεπεράσει την τιµή διακλάδωσης Qbif = 0.75512 10-3.

Η κατανοµή του υλικού στα δοχεία του συστήµατος λίγο πριν χαθεί η οµαλή
ροή, το λεγόµενο κυµατιστό προφίλ, µε µήκος κύµατος 2 δοχείων, είναι µια
ένδειξη ότι η µορφή του είναι απόρροια του φαινοµένου διπλασιασµού
περιόδου. Γι’ αυτόν το λόγο ας µελετήσουµε τώρα την διπλή απεικόνιση
g2(Q, nk ):

g 2 (Q , nk ) = nk − 2

=

−

2
1
W (− BR { [ g (Q, nk )]2 e − BL [ g (Q , nk )] + Q } )
BR

(4.4)
και να ψάξουµε για σταθερά σηµεία της g2(Q, nk ). Τα Σχήµατα 4.3 και 4.4
δείχνουν το αποτέλεσµα. Τα σηµεία τοµής µε τη διχοτόµο, g2(Q, nk ) = nk,
µας δίνουν (εκτός από το γνωστό σταθερό σηµείο ñ(Q) περιοδικότητας 1, το
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Σχήµα 4.3: Τα σταθερά σηµεία της διπλής απεικόνισης g2(Q, nk) για τρείς διαδοχικές
τιµές της εισροής Q. Βλέπουµε ότι για αυτές τις τιµές της Q η µοναδική λύση είναι το
γνωστό σηµείο ñ(Q) περιοδικότητας 1. Φαίνεται όµως στην καµπύλη για Q = 0.74 10-3 η
τάση του συστήµατος να δώσει και άλλα δυο σηµεία τοµής. Αυτό θα γίνει σε ελαφρώς
µεγαλύτερη τιµή της Q όπως δείχνουµε στο επόµενο Σχήµα 4.4.

Σχήµα 4.4: Τα σηµεία τοµής της διπλής απεικόνισης g2(Q, nk) µε τη διχοτόµο για Q =
0.744 10-3. Εκτός από το γνωστό σταθερό σηµείο ñ(Q), περιόδου 1, έχουν µόλις
εµφανιστεί και δυο νέα σηµεία na(Q) και nb(Q), τα οποία συνιστούν µαζί µια τροχιά
περιόδου 2.
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οποίο επίσης επαναλαµβάνεται µετά από 2 βήµατα του k) λύσεις µε
περιοδικότητα 2, δηλαδή nk–2 = nk. Παρατηρούµε ότι µόλις ξεπεράσουµε
κάποια τιµή του Q (Q = 0.7412 10-3 για την ακρίβεια) εµφανίζονται όντως
δυο επιπλέον λύσεις, na(Q) και nb(Q), οι οποίες συνιστούν µαζί µια τροχιά
περιόδου 2.

Η τροχιά αυτή είναι ασταθής, πράγµα που φαίνεται αµέσως από το γεγονός
ότι η κλίση της g2(Q ,nk) στα δυο σηµεία na(Q) και nb(Q) υπερβαίνει τη
µονάδα. Το κριτήριο ευστάθειας για την τροχιά περιόδου 2 είναι:

d g 2 (Q, n)
dn

=
n = na ή nb

dg
dg
(na ) ⋅
(nb )
dn
dn

< 1

(4.5)

µα από την γραφική παράσταση στο Σχήµα 4.4. γίνεται αντιληπτό ότι
αναγκαία συνθήκη ύπαρξης των σηµείων na(Q) και nb(Q), είναι η κλίση της
g2(Q ,nk) σε αυτά να ξεπερνάει την κλίση της διχοτόµου, δηλαδή τη µονάδα.
Έτσι, το κριτήριο (4.5) δεν ικανοποιείται για καµία τιµή του Q.

Η κατάσταση απεικονίζεται στο Σχήµα 4.5, όπου δείχνουµε την περιοχή
έλξης του σταθερού σηµείου ñ(Q). Αυτή περιορίζεται, για τιµές της εισροής
µεγαλύτερες της Q = 0.7412 10-3, από τους δυο κλάδους των ασταθών
σηµείων na(Q) και nb(Q) και µηδενίζεται βέβαια όταν το ίδιο το σηµείο ñ(Q)
γίνεται ασταθές στην κρίσιµη τιµή Qbif = 0.75512 10-3. Με την βοήθεια
αυτού του Σχήµατος µπορούµε τώρα να εξηγήσουµε το κυµατιστό προφίλ
και την κατάρρευση της οµαλής ροής.
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Σχήµα 4.5: (α) Η περιοχή έλξης του σταθερού σηµείου ñ(Q) περιορίζεται, για τιµές της
εισροής µεγαλύτερες της Q = 0.7412 10-3, από τους δυο κλάδους των σηµείων na(Q) και
nb(Q). Εάν το δοχείο k = 24 (παραδείγµατος χάριν) έχει ποσότητα υλικού nk έτσι ώστε να
είναι εντός περιοχής έλξης, τότε τα nk για τα δοχεία k = 23, 22, 21, κλπ. προσεγγίζουν
ταλαντωµένα όλο και πιο πολύ την ευσταθή τροχιά ñ(Q) περιόδου 1, δηλαδή ένα
σταθερό επίπεδο. Αντίθετα, εάν η ποσότητα του δοχείου k = 24 θα βρισκόταν εκτός
περιοχής έλξης οι ταλαντώσεις θα µεγαλώνανε ολοένα µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί
συσσωµάτωµα σε κάποιο δοχείο αριστερότερα. (β) Η κατανοµή ποσοτήτων κατά µήκος
του διαδρόµου που αντιστοιχεί στα σηµεία 24, 23, ... στο παραπάνω σχήµα (α). Η
περιοχή έλξης βρίσκεται ανάµεσα στα σηµεία na και nb.
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Το προφίλ σε ολόκληρο το σύστηµα καθορίζεται από την τιµή του Q και την
αντίστοιχη ποσότητα υλικού nK(Q) στο τελευταίο δοχείο, Εξ. (3.6). Οι
ποσότητες nk(Q) σε όλα τα υπόλοιπα δοχεία (k = K–1, K–2, κλπ.) επάγονται
µέσω της απεικόνισης g(Q, nk). Για να πραγµατωθεί το παρατηρηθέν προφίλ
του Κεφαλαίου 2 πρέπει, από κάποιο δοχείο και µετά, οι nk(Q) να είναι
κοντά στο επίπεδο του σταθερού σηµείου ñ(Q), δηλαδή εντός της λεκάνης
έλξης του. Παρατηρούµε στην εξοµοίωση µας ότι αυτό συµβαίνει ήδη από
το προτελευταίο δοχείο. Ας θεωρήσουµε λοιπόν k = 24 όταν µιλάµε για
διάδροµο µε 25 δοχεία ή γενικότερα k = Κ−1 για οποιοδήποτε άλλο πλήθος.

Εάν η ποσότητα υλικού n24 (ή nΚ−1) είναι τέτοια ώστε να βρίσκεται εντός
περιοχής έλξης, τότε τα nk για τα δοχεία προς τα αριστερά (k = 23, 22, 21,
κλπ.) προσεγγίζουν ταλαντωµένα όλο και πιο πολύ το ευσταθές επίπεδο του
σταθερού σηµείου ñ(Q). Αυτή η περίπτωση συµβαίνει όταν Q < Qcr =
0.7494 10-3.

Αντίθετα, εάν η ποσότητα του δοχείου k = 24 βρίσκεται εκτός περιοχής
έλξης (όπως συµβαίνει για Q > Qcr) οι ταλαντώσεις θα µεγαλώσουν ολοένα
µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί συσσωµάτωµα σε κάποιο δοχείο
αριστερότερα.

Στην ενδιάµεση περίπτωση, δηλαδή για Q = Qcr, η ποσότητα n24 βρίσκεται
ακριβώς στο σύνορο της περιοχής έλξης και εποµένως οι διακυµάνσεις
διατηρούν το ίδιο πλάτος ταλάντωσης καθ’ όλο το µήκος του διαδρόµου.
Όλες οι τιµές του nk για k = 24, 23, 22, 21, ... ταυτίζονται διαδοχικά µε την
ασταθή τροχιά περιόδου 2, na(Qcr) και nb(Qcr), δηλαδή µε το κάτω και άνω
σύνορο της περιοχής έλξης.
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Σχήµα 4.6: Οι ποσότητες nk(Q) για τα τελευταία πέντε δοχεία του διαδρόµου
µεταφοράς, k = K, K–1, …, K–4. Καθοριστικό για την ευστάθεια της ροής είναι το εάν
αυτές οι ποσότητες βρίσκονται (από το K–1 και πέρα) εντός της λεκάνης έλξης του
σταθερού σηµείου ñ(Q). Παρατηρούµε ότι για Q > Qcr = 0.74938 10-3 όλες οι nk(Q)
βρίσκονται εκτός λεκάνης έλξης και εποµένως η ροή καταρρέει. Για καλύτερη
κατανόηση η λεκάνη έλξης έχει χρωµατιστεί µε γκρι χρώµα. Έχει για σύνορά της τους
δυο κλάδους της ασταθούς τροχιάς περιοδικότητας 2, na(Q) και nb(Q), και µηδενίζεται
όταν το σταθερό σηµείο γίνεται ασταθές στο Qbif = 0.75512 10-3.

Στο Σχήµα 4.6 απεικονίζεται η παραπάνω ανάλυση για γενικευµένο πλήθος
δοχείων K. Βλέπουµε ότι το περιεχόµενο του προτελευταίου δοχείου nK–1(Q)
βρίσκεται όντως εκτός λεκάνης έλξης για τιµές µεγαλύτερες του Qcr, και
κατά συνέπεια το ίδιο ισχύει για όλα τα nK–2(Q), nK–3(Q), nK–4(Q), κλπ. Έτσι
αποµακρυνόµαστε όλο και πιο πολύ από την λεκάνη έλξης καθώς
προχωράµε προς την αρχή του διαδρόµου. Για K αρκετά µεγάλο αυτό
οδηγεί αναπόφευκτα στη δηµιουργία συσσωµατώµατος, γιατί η ποσότητα
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nk(Q) σε κάποιο δοχείο θα υπερβεί το συγκεκριµένο όριο (nthreshold = 0.063)
πέρα από το οποίο δεν υφίσταται η ροή του υλικού.

Εάν το K είναι µικρό, τότε παρόλο που οι ποσότητες nK–2(Q), nK–3(Q), nK–
4(Q),

... αποµακρύνονται από την λεκάνη έλξης, γίνεται δυσκολότερη η

δηµιουργία συσσωµατώµατος γιατί ο ρυθµός αποµάκρυνσης δεν είναι
αναγκαστικά αρκετά µεγάλος ώστε να προλάβει το προφίλ να υπερβεί την
τιµή συσσώρευσης (0.063) µέχρι το πρώτο δοχείο. Έτσι, για Κ µικρό
παρατηρούµε µια συνεχή ροή ακόµα και για τιµές (ελαφρώς) µεγαλύτερες
του Qcr = 0.74938 10-3. Στην επόµενη παράγραφο µελετάµε διεξοδικά αυτό
το θέµα.

4.2 Πεπερασµένο πλήθος δοχείων
Μέχρι στιγµής, η ανάλυση του παρόντος κεφαλαίου βασίστηκε σε διάδροµο
µε άπειρο πλήθος δοχείων (αφού δεν περιοριστήκαµε σε συγκεκριµένη τιµή
του Κ) και αυτό µας έδωσε την κρίσιµη τιµή εισροής Qcr = 0.74938 10-3. Σε
εφαρµογές βέβαια στη βιοµηχανία ο αριθµός Κ είναι πάντα πεπερασµένος.
Για αυτόν το λόγο, ας µελετήσουµε τώρα την τιµή του Qcr(K) ως συνάρτηση
του πλήθος δοχείων Κ. Στο Σχήµα 4.7 απεικονίζουµε τα αποτελέσµατα για
Κ = 1, ..., 100, ενώ µερικές τυπικές τιµές του Qcr(K) φαίνονται στον Πίνακα
2. Παρατηρούµε ότι η Qcr(K) είναι µια φθίνουσα συνάρτηση του Κ, η οποία
για Κ=1 ξεκινάει από τη µέγιστη τιµή που µπορεί να πάρει το Q βάσει των
Εξισώσεων (3.5)-(3.6) [δηλαδή Qcr(1) = (e BR)–1 = 1.47151 · 10-3 ], πράγµα
λογικό, αφού στην τετριµµένη περίπτωση µοναδικού δοχείου η δυναµική
ολόκληρου του συστήµατος ταυτίζεται µε τη συµπεριφορά του τελευταίου
δοχείου. Στο αντίθετο όριο, η συνάρτηση Qcr(K) καταλήγει για Κ → ∞ στην
προαναφερθείσα τιµή lim Qcr ( K ) = Qcr = 0.74938 10-3.
K →∞
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Σχήµα 4.7: Η κρίσιµη εισροή Qcr(K) συναρτήσει του πλήθους Κ των δοχείων. Για Κ >
50 η Qcr(K) παίρνει πρακτικά την οριακή της τιµή 0.74938. Στο ένθετο σχήµα δείχνουµε
σε µεγέθυνση την περιοχή από Κ = 9 µέχρι Κ = 20, όπου φαίνεται καθαρά ότι η Qcr(K)
ελαττώνεται ανα ζεύγος δοχείων.

K

Qcr (K) ( × 10−3 )

1

1.47151

2 και 3

0.83644

4

0.82689

5 και 6

0.75483

7 και 8

0.75213

9 και 10

0.75102

...

....

25 και 26

0.74948

99 και 100

0.74938

Πίνακας 2: Μερικές χαρακτηριστικές τιµές της κρίσιµης εισροής Qcr(K). Ξεκινώντας για
Κ = 1 από τη µέγιστη τιµή του Q που επιτρέπει η Εξ. (3.6) [βλ. και Σχήµα 3.2], δηλαδή Q
= (e BR)–1 = 1.47152 · 10-3, η Qcr(K) ελαττώνεται ανά ζεύγος δοχείων και τείνει στην
οριακή τιµή 0.74938 · 10-3 όταν K → ∞.
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Qcr(1) = 1.47151 10−3

Qcr(2) = 0.83644 10−3

Qcr(3) = Qcr(2) = 0.83644 10−3

Qcr(4) = 0.82689 10−3

Qcr(5) = 0.75483 10−3

Qcr(6) = Qcr(5) = 0.75483 10−3

Qcr(7) = 0.75213 10−3

Qcr(8) = Qcr(7) = 0.75213 10−3

Qcr(9) = 0.75102 10−3

Σχήµα 4.8: Τα οριακά προφίλ πυκνότητας υλικού για διαδρόµους µήκους Κ = 1, ... , 9
δοχείων. Κάτω από κάθε προφίλ αναγράφεται και η αντίστοιχη κρίσιµη τιµή εισροής Qcr(Κ),
η οποία µειώνεται καθώς Κ αυξάνεται. Οι περιπτώσεις Κ =1, 2, 3, 4 είναι ιδιάζουσες λόγω
µικρού µήκους του διαδρόµου (όπως αναλύουµε στο κείµενο) ενώ για Κ ≥ 5 εµφανίζεται η
κανονική δοµή του κυµατιστού προφίλ.
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Την αιτία για τη φθίνουσα συµπεριφορά της συνάρτησης Qcr(K) την
αναφέραµε ήδη στο τέλος της προηγούµενης παραγράφου. Το κυµατιστό
προφίλ (παρόλο που για τιµές Q µεγαλύτερες του 0.74938· 10-3 έχει πάντα
την τάση να αυξήσει το πλάτος του) χρειάζεται έναν ορισµένο αριθµό
δοχείων µέχρι να υπερβεί το µοιραίο επίπεδο nthreshold = 0.063 ώστε να
προκληθεί συσσωµάτωµα. Όταν Κ είναι µικρό, το προφίλ απλώς δεν
προλαβαίνει να φτάσει στο nthreshold µε τον ρυθµό αύξησης που αντιστοιχεί
στην οριακή τιµή lim Qcr ( K ) = Qcr , και έτσι µπορούµε να αυξάνουµε την
K →∞

τιµή της εισροής Q (εποµένως και το ρυθµό αύξησης του πλάτους του
προφίλ) µέχρι µια µεγαλύτερη τιµή Qcr(Κ). Όσο πιο µικρό το Κ, τόσο πιο
µεγάλη η οριακή εισροή.

Στο Σχήµα 4.8 δείχνουµε το οριακό προφίλ για τις εννέα µικρότερες τιµές
του K. Παρατηρούµε ότι προκειµένου η πυκνότητα υλικού στο µοιραίο
δοχείο να φτάσει στο nthreshold , χρειάζεται να αυξήσουµε σηµαντικά το Qcr
καθώς µικραίνουµε το µήκος του διαδρόµου µας.

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το Qcr(K) ελαττώνεται ανά
ζεύγος δοχείων. Η εξήγηση έχει ως εξής: ήδη από το Σχήµα (4.6)
παρατηρούµε ότι τα δοχεία Κ–1, Κ–3, Κ–5, κλπ. αντιστοιχούν στις χαµηλές
τιµές του κυµατιστού προφίλ, και επαγωγικά το ίδιο ισχύει για όλα τα
δοχεία Κ–n µε n περιττό. Σε αυτά τα δοχεία ποτέ δεν δηµιουργείται το
πρώτο συσσωµάτωµα.
Ας θεωρήσουµε ότι ένα τέτοιο δοχείο βρίσκεται στην αρχή του διαδρόµου
(Κ–n=1), δηλαδή θεωρούµε τις περιπτώσεις Κ = 6, 8, 10, 12,... . ∆εδοµένου
ότι το επίπεδό του δεν υπερβαίνει το επίπεδο του γειτονικού δοχείου 2, η
κρίσιµη τιµή εισροής για το σύστηµα αυτό (µε άρτιο πλήθος δοχείων) είναι
ίδια µε την κρίσιµη τιµή του συστήµατος µε ένα δοχείο λιγότερο. Έτσι
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Qcr(6) = Qcr(5), Qcr(8) = Qcr(7), Qcr(10) = Qcr(9), κλπ. ακριβώς όπως
φαίνεται στο Σχήµα 4.7 και στον Πίνακα 2.

Οι µοναδικές εξαιρέσεις σ’ αυτό τον κανόνα βρίσκονται για πολύ µικρό
πλήθος δοχείων (Κ ≤ 4). Στην περίπτωση του Κ = 4 παρατηρούµε ότι η
τυπική δοµή του κυµατιστού προφίλ όσον αφορά τα τελευταία δοχεία
αλλάζει, βλ. Σχήµα 4.8. Συγκεκριµένα, το Κ–3 δοχείο για πρώτη φορά έχει
λιγότερο υλικό από το Κ–2. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Qcr(4) =
0.82689 10−3 βρίσκεται πια αρκετά µακριά από τις τιµές του Q για τις
οποίες υπήρχε η λεκάνη έλξης και η τροχιά περιόδου 2, µε συνέπεια να µην
ταλαντώνεται πια όπως έκανε για µεγαλύτερα Κ (και εποµένως µικρότερες
τιµές του Q).
Για Κ = 3 και Κ = 2 ισχύει Qcr(3) = Qcr(2), για τον ίδιο λόγο που
περιγράψαµε παραπάνω.
Τέλος, η περίπτωση Κ = 1 είναι τετριµµένη: η τιµή του µοναδικού δοχείου
καθορίζεται από την Εξ. (3.6).
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Κεφάλαιο 5

Συµπεράσµατα
Το σύστηµα που εισάγαµε στο Κεφάλαιο 2, το οποίο αποτελεί µια
ρεαλιστική µοντελοποίηση διαδρόµου µεταφοράς κοκκωδών υλικών στη
βιοµηχανία, δείχνει ότι η κατάρρευση της οµαλής ροής σε τέτοιους
διαδρόµους προαναγγέλλεται από την δηµιουργία κυµατιστού προφίλ. Το
προφίλ αυτό αποτελεί µια ηχηρή φυσική προειδοποίηση πρόληψης
δηµιουργίας συσσωµατώµατος, που θα µπορέσει να αξιοποιηθεί σε
πληθώρα βιοµηχανικών εφαρµογών.

Σκεπτόµενοι αυτό θεωρούµε σηµαντικό το γεγονός ότι βρέθηκε, στο
Κεφάλαιο 3, µια αναλυτική απεικόνιση g(Q, nk) που µας δίνει την ποσότητα
nk του υλικού στα δοχεία του συστήµατος (k = 1, 2, 3, …) συναρτήσει της
εισροής Q. Στη συνεχεία, στο Κεφάλαιο 4, µελετήσαµε την απεικόνιση αυτή
ώστε να ερµηνεύσουµε τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της
κρίσιµης ροής που εµφανίστηκαν κατά την εξοµοίωση µας. Έτσι εξηγήσαµε
το κυµατιστό προφίλ που κυριαρχούσε στα σχήµατα του Κεφαλαίου 2, αλλά
και τους παράγοντες που επηρεάζουν το σύστηµα µας ώστε να εκτραπεί από
την κατάσταση ισορροπηµένης ροής και να δηµιουργήσει συσσωµατώµατα.
Μαθηµατικά, όλα τα κρίσιµα φαινόµενα αποδείχθηκαν ότι είναι συνέπεια
του τρόπου µε τον οποίο το σταθερό σηµείο της απεικόνισης g(Q, nk) γίνεται
ασταθές µέσω µιας ανάστροφης διακλάδωσης περιόδου 2. Τέλος
µελετήσαµε την εξάρτηση της Qcr (η κρίσιµη τιµή εισροής) από το πλήθος Κ
των δοχείων στο διάδροµο. Βρήκαµε ότι η Qcr(Κ) είναι φθίνουσα
συνάρτηση του Κ, τείνοντας σε µια µη-µηδενική οριακή τιµή για Κ → ∞.
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Στην µέχρι τώρα ανάλυση µας θεωρήσαµε ότι το περιεχόµενο κάθε δοχείου
«αλληλεπιδρά» µόνο µε τα αµέσως γειτονικά (και ότι η εισαγόµενη
ποσότητα εφαρµόζεται µόνο στο πρώτο δοχείο). Μια πολύ ενδιαφέρουσα
γενίκευση του συστήµατος είναι να αλλάξουµε αυτή την συνθήκη. Για τον
σκοπό αυτό τροποποιούµε το µοντέλο ροής έτσι ώστε η ποσότητα του
υλικού να αλληλεπιδρά µε δυο ή περισσότερα γειτονικά δοχεία εκατέρωθεν,
σε συγκεκριµένη αναλογία. Παραδείγµατος χάριν, στην περίπτωση
αλληλεπίδρασης µε 2 δοχεία, η αναλογία καθορίζεται από δυο συντελεστές
p και q (µε αναγκαία συνθήκη p + q = 1) που εκφράζουν το ποσοστό της
ολικής ποσότητας του υλικού που κατανέµεται στα δυο γειτονικά δοχεία.
Με την ίδια αναλογία και η εισροή Q µοιράζεται επί ποσοστού p στο πρώτο
δοχείο και επί ποσοστού q στο δεύτερο.

Οι εξισώσεις (2.1) του µοντέλου ροής τώρα γράφονται :


































dn1
= p Fin − FR (n1 ) + FL (n2 ) + q FL (n3 )
dt
για το πρώτο δόχειο (k = 1)
dn2
= q Fin + p FR (n1 ) − FL (n2 ) − FR (n2 ) + p FL (n3 ) + q FL (n4 )
dt
για το δεύτερο δόχειο (k = 2)
dnk
= q FR (nk − 2 ) + p FR (nk −1 ) − FL (nk ) − FR (nk ) + p FL (nk +1 ) + q FL (nk + 2 )
dt
για k = 3, ..., K − 2
dnK −1
= q FR (nK − 3 ) + p FR (nK − 2 ) − FL (nK −1 ) − FR (nK −1 ) + p FL (nK )
dt
για το προτελευταίο δόχειο (k = K −1)
dnK
= q FR (nK − 2 ) + p FR (nK −1 ) − FL (nK ) − FR (nK )
dt
για το τελευταίο δόχειο (k = K )
(5.1)
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Παρατηρούµε ότι το πρώτο δοχείο, αφού το δεύτερο δεν µπορεί να δώσει
υλικό έξω από το σύστηµα, παίρνει όλο το FL(n2) και όχι µόνο ένα ποσοστό.

Σχήµα 5.1: Η συµπεριφορά της κρίσιµης τιµής Qcr(q) για το σύστηµα των Εξ. (5.1)
καθώς αυξάνουµε το συντελεστή q (το ποσοστό που πάει στο παραδιπλανό δοχείο) και
µειώνουµε τον συντελεστή p (το ποσοστό που πάει στο άµεσα γειτονικό δοχείο), πάντα
έτσι ώστε p + q = 1. Παρατηρούµε ότι η Qcr(q) αρχικά αυξάνεται, φτάνοντας σε µια
µέγιστη τιµή περίπου 0.80 10-3 στο q ≈ 0.09, και µετά µειώνεται. Για q ≥ 0.2 πέφτει
µάλιστα κάτω από την αρχική τιµή Qcr(0) = 0.7494 10-3, δηλαδή, η ικανότητα του
συστήµατος να καταναλώσει υλικό εδώ γίνεται χειρότερη απ’ ότι στο σύστηµα µε µόνο
άµεση γειτονική αλληλεπίδραση µεταξύ των δοχείων.

Στο Σχήµα 5.1 δείχνουµε το αποτέλεσµα αυτής της γενίκευσης όσο αφορά
την κρίσιµη εισροή. Καθώς αυξάνουµε το ποσοστό q (εις βάρος του
ποσοστού p) αρχικά η κρίσιµη τιµή αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός
ότι η ίδια ποσότητα υλικού κατανέµεται σε περισσότερα δοχεία απ’ ότι στην
προηγούµενη περίπτωση, και συνεπώς καθίσταται πιο δύσκολη η
δηµιουργία συσσωµατώµατος σε ένα από αυτά. Στο q = 0.09 όµως η
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κρίσιµη ροή φτάνει σε µια µέγιστη τιµή όπου µετά δεν αυξάνεται πια, αλλά
αντιθέτως αρχίζει να µειώνεται. Η αιτία για αυτή τη µεταστροφή της
συµπεριφοράς του συστήµατος βρίσκεται στο πρώτο δοχείο. Όπως
παρατηρήσαµε ήδη, αυτό το δοχείο δέχεται συνεχώς κάποιο επιπλέον υλικό
− ακριβώς qFL(n2) – σε σύγκριση µε όλα τα υπόλοιπα. Αυτό σηµαίνει ότι,
όσο αυξάνεται το q, το πρώτο δοχείο υπερφορτώνεται δυσανάλογα και
όντως είναι αυτό στο οποίο σχηµατίζεται το συσσωµάτωµα που διακόπτει
την οµαλή ροή.

Αυτή την αδυναµία του συστήµατος µπορούµε να την παρακάµψουµε
απορροφώντας την ποσότητα qFL(n2) ώστε να µην της επιτρέψουµε να
φτάσει στο πρώτο δοχείο, αλλά να την επιστρέψουµε στην δεξαµενή υλικού
από την οποία προέρχεται η εισροή. Αλλάζουµε δηλαδή την εξίσωση (5.1)
για το πρώτο δοχείο, που παίρνει τώρα την εξής µορφή:

dn1
dt

= p Fin − FR (n1 ) + p FL ( n2 ) + q FL ( n3 )

(5.2)

Φαίνεται µια µικρή αλλαγή µα το αποτέλεσµα είναι εντυπωσιακό (βλ.
Σχήµα 5.2). Τώρα, όσο αυξάνουµε το q, η κρίσιµη τιµή της εισροής Qcr
µεγαλώνει ολοένα και για q = 0.5 (που µπορεί να θεωρηθεί και η πρακτικά
µεγαλύτερη τιµή που δύναται να πάρει, αφού περαιτέρω αύξηση θα
οδηγούσε στην πιο τεχνιτή περίπτωση q > p) η κρίσιµη ροή φτάνει περίπου
στη διπλάσια τιµή απ’ ότι είχε για q = 0.

Καθώς αυξάνεται η τιµή της οριακής εισροής αλλάζει και το οριακό προφίλ
του συστήµατος µας. Η ανακατανοµή του υλικού σε περισσότερα δοχεία
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Σχήµα 5.2: Η κρίσιµη ροή Qcr(q) όταν αλλάξουµε την εξίσωση του πρώτου δοχείου µε
την Εξ. (5.2). Τώρα η Qcr(q) ολοένα αυξάνεται και για q = 0.5 φτάνει στο 1.411 10-3,
σχεδόν το διπλάσιο της αρχικής τιµής Qcr(0) = 0.7494 10-3.

q = 0.05
Qcr = 0.809 10

q = 0.10
-3

Qcr = 0.877 10

q = 0.30
-3

Qcr = 1.087 10-3

Σχήµα 5.3: Τα οριακά προφίλ για τρεις αυξανόµενες τιµές του ποσοστού q για το ίδιο
σύστηµα όπως και στο Σχήµα 5.2. Η κατανοµή του υλικού σε περισσότερα δοχεία (που
γίνεται όλο και πιο έντονη όσο αυξάνουµε το q) έχει ως συνέπεια όχι µόνο µια
µεγαλύτερη τιµή της Qcr αλλά επίσης και την εξαφάνιση του κυµατιστού προφίλ.
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έχει ως αποτέλεσµα − όπως αναφέραµε παραπάνω − να εξοµαλυνθεί η
διαφορά στις ποσότητες των δοχείων, και συνεπώς να µην είναι πια τόσο
ευδιάκριτα τα µέγιστα και ελάχιστα του κυµατιστού προφίλ. Στο Σχήµα 5.3
δείχνουµε το οριακό προφίλ για τρεις αυξανόµενες τιµές του ποσοστού q
και παρατηρούµε ότι για q = 0.3 δεν υφίσταται πλέον κυµατιστό προφίλ.

Αναλογιζόµενοι τα παραπάνω αποτελέσµατα, µπορούµε να προχωρήσουµε
σε περαιτέρω τροποποίηση του µοντέλου ροής ώστε το υλικό να
αλληλεπιδρά και µε τρίτο γειτονικό δοχείο. ∆ηλαδή, τώρα εισάγουµε έναν
τρίτο συντελεστή, πάντα έτσι ώστε το άθροισµα να παραµένει µονάδα: p +
q + s = 1. Στον Πίνακα 3 συγκρίνουµε την τριπλή περίπτωση (p, q, s) =
(0.76, 0.19, 0.05) µε την διπλή (p, q, s) = (0.80, 0.20, 0).9 ∆ιαπιστώνουµε ότι
το Qcr αυξάνεται ακόµα περισσότερο.
Γίνεται αντιληπτό ότι η γενίκευση των παραπάνω, ενδέχεται να µας δώσει
ένα σύστηµα που να καταλήγει σε κατάσταση ισορροπίας για όλο και
µεγαλύτερες τιµές εισροής, πράγµα εξαιρετικά ωφέλιµο για τις όποιες
πρακτικές εφαρµογές.

p

Q

s

Qcr (x 10-3)

0.80

0.20

0

0.956

0.76

0.19

0.05

0.981

Πίνακας 3: Σύγκριση των τιµών Qcr για το σύστηµα µε αλληλεπίδραση δυο και τριών
δοχείων αντίστοιχα. Παρατηρούµε ότι το επιπλέον τρίτο δοχείο επιτρέπει περαιτέρω
αύξηση της οριακής ροής.

9

Και στις δυο περιπτώσεις οι διαδοχικοί συντελεστές ακολουθούν την ίδια αναλογία µεταξύ τους (4:1).
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Εκτός από την γενίκευση που µόλις µελετήσαµε, υπάρχουν και άλλες που
παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον ως προς τις εφαρµογές στην βιοµηχανία.
Έτσι αν το υλικό στο διάδροµο δεν είναι οµοιογενές αλλά αποτελείται από
κόκκους διαφορετικών µεγεθών, τότε οφείλουµε να τροποποιήσουµε το
µοντέλο ροής αναλόγως. Το πρώτο βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση θα
ήταν να θεωρήσουµε υλικό δυο διαφορετικών µεγεθών, για το οποίο ήδη
υπάρχει η αντίστοιχη εκδοχή του µοντέλου ροής [Mikkelsen et al., 2002,
2003, 2004] και να την εφαρµόσουµε στο παρόν σύστηµα κεκλιµένων
δοχείων.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα γενίκευση της παρούσας έρευνας είναι να
θεωρήσουµε σύστηµα αποτελούµενο από παράλληλους διαδρόµους οι
οποίοι συγκοινωνούν µεταξύ τους. ∆ηλαδή, να µελετήσουµε ένα
δισδιάστατο κεκλιµένο πλέγµα δοχείων στο οποίο το υλικό µπορεί να ρέει
και στην οριζόντια κατεύθυνση. Αυτή η οριζόντια ροή περιγράφεται πάλι µε
µία συνάρτηση ροής της µορφής Εξ. (2.2) όπου η αντίστοιχη τιµή της
παραµέτρου B βρίσκεται ενδιάµεσα στις ΒL και BR. Σ’ αυτό το δισδιάστατο
σύστηµα η δηµιουργία ενός µοναδικού συσσωµατώµατος δεν συνεπάγεται
ακόµα τον µηδενισµό της εκροής, αφού το υλικό µπορεί να το παρακάµψει.
Χρειάζεται πλήθος συσσωµατωµάτων σε όλο το εύρος του συστήµατος
ώστε να εµποδιστεί εντελώς η ροή. Ο τρόπος µε τον οποίο κατανέµονται τα
συσσωµατώµατα στο σύστηµα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτόµορφογένεσης, γεγονός που το τοποθετεί στο επίκεντρο της σύγχρονης
µελέτης των συστηµάτων εκτός θερµοδυναµικής ισορροπίας [Τσιάβος,
2008; Cross and Hohenberg, 1993].
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Τελευταίο αφήσαµε το εξής ζήτηµα: Κατά πόσο θα είναι ορατό το
κυµατιστό προφίλ σε βιοµηχανικές διατάξεις; ∆ηλαδή, θα µπορέσει όντως
να αποτελέσει µηχανισµό προειδοποίησης δηµιουργίας συσσωµατώµατος;

Η ιδανική απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα θα δινόταν µέσω µιας
πειραµατικής διάταξης που να αντιστοιχεί στο σύστηµα µας. Μπορούµε
όµως να επιχειρήσουµε µια αξιόπιστη πρόγνωση βάζοντας στις εξισώσεις
µας πειραµατικό θόρυβο ώστε να διαπιστώσουµε αν το κυµατιστό προφίλ
«επιζεί».
Προσθέτουµε σε κάθε συνάρτηση ροής, Εξ. (2.2), θόρυβο µε ένα
συγκεκριµένο

πλάτος

(έστω

5%

της

αρχικής

συνάρτησης

ροής)

κατανεµηµένο βάσει της κανονικής Gaussian κατανοµής µε µέση τιµή µ = 0
και διασπορά σ = 1 / 2 π :

f µ , σ ( x) =

1

1

2π σ

−

e

1 ( x − µ )2
2 σ2

=

e− π

x2

(5.3)

και τον θόρυβο αυτόν εφαρµόζουµε στο µοντέλο ροής Εξ. (2.1), για κάθε
χρονικό βήµα, έτσι ώστε η συνάρτηση ροής παίρνει πλέον τη µορφή
FR , L ( nk ) = ( 1 + λ TR , L ) FR , L ( nk ) .

(5.4)

Εδώ λ το πλάτος του θορύβου και ΤR,L τιµή που επιλέγεται τυχαία – κάθε
χρονικό βήµα – βάσει της κανονικής κατανοµής. Το Σχήµα 5.4, το οποίο
είναι το ανάλογο του Σχήµατος 2.3ε µε την παρουσία θορύβου, δείχνει µια
χαρακτηριστική περίπτωση µε λ = 0.05. Αρχίζοντας από το αναλλοίωτο
προφίλ πυκνότητας υλικού για Q = 0.749 10-3 αυξάνουµε την εισροή σε Q =
0.760 10-3. Παρατηρούµε ότι παρόλο τις εµφανείς διαταραχές που προκαλεί
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η παρουσία θορύβου, το κυµατιστό προφίλ επιζεί και τα γενικά
χαρακτηριστικά του συστήµατος παραµένουν αµετάβλητα. Συµπεραίνουµε
ότι το κυµατιστό προφίλ µπορεί πραγµατικά να χρησιµοποιηθεί ως
µηχανισµός έγκαιρης προειδοποίησης προς αποφυγήν του µηδενισµού της
εκροής

Σχήµα 5.4: Αρχίζοντας από την κατάσταση ισορροπηµένης ροής, παρουσία θορύβου
5%, για Q = 0.749 · 10-3 αυξάνουµε την εισροή σε Q = 0.76 · 10-3 . Παρατηρούµε ότι
παρόλο τις εµφανείς διαταραχές, το κυµατιστό προφίλ επιζεί και η ποιοτική
συµπεριφορά του συστήµατος δεν αλλοιώνεται. Αξίζει ακόµα να σηµειωθεί ότι σε
σύγκριση µε το Σχήµα 2.3ε, όπου είχαµε απουσία θορύβου, για τις ίδιες χρονικές τιµές η
ποσότητα του υλικού στο πρώτο δοχείο (όπου δηµιουργείται το συσσωµάτωµα) είναι
µικρότερη όταν επιδρά πειραµατικός θόρυβος.
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Παράρτηµα A

Περί της συνάρτησης Lambert W
A1. Ιστορική σηµείωση
Ο Johann Heinrich Lambert (1728–1777) γεννήθηκε στο Mülhausen (το
σηµερινό Mulhouse της Αλσατίας, Γαλλία). Προερχόταν από φτωχή
οικογένεια και έτσι έπρεπε να αγωνιστεί σκληρά προκειµένου να µορφωθεί.
Κατά την διάρκεια της ζωής του δούλεψε ως βοηθός σιδηρουργού, ως
υπάλληλος εφηµερίδας και ως προσωπικός δάσκαλος σε σπίτια εύπορων της
εποχής. Μόνο τα τελευταία δέκα χρόνια της ζωής του έζησε µε αρκετή
άνεση, έχοντας εξασφαλίσει την χορηγία του βασιλιά Φρειδερίκου ΙΙ της
Πρωσίας, και µπόρεσε να αφοσιωθεί πλήρως στην επιστήµη. Ο Lambert
µελέτησε εκτενώς τις ιδιότητες του φωτός. Συνδιατύπωσε τον νόµο Beer –
Lambert που περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο απορροφάται το φως και
εφηύρε το φωτόµετρο καθώς και το πρώτο πρακτικό υγρόµετρο. Εισήγαγε
τις υπερβολικές συναρτήσεις στην τριγωνοµετρία, έκανε σηµαντικές
εικασίες για µη-Ευκλείδειους χώρους και επινόησε θεωρήµατα σχετικά µε
τις κωνικές τοµές, που απλούστευαν τον υπολογισµό των τροχιών των
κοµητών. Ίσως όµως η µεγαλύτερη προσφορά του Lambert στην επιστήµη
είναι η πρώτη απόδειξη (1761) ότι ο αριθµός π είναι άρρητος.

Η συνάρτηση LambertW διατυπώθηκε πρώτα από τον Leonhard Euler
(1707–1783) σε δηµοσίευση του το 1779, δίνοντας όµως τα εύσηµα στον
Lambert – που είχε πλέον πεθάνει – για προηγούµενη µελέτη του πάνω στο
θέµα. Το άρθρο του Euler είχε σχεδόν ξεχαστεί µέχρι και το 1980 όπου µια
τροποποιηµένη

µορφή

της

συνάρτησης
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χρησιµοποιήθηκε

από

το

µαθηµατικό πρόγραµµα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές Maple και πήρε το
όνοµα W. Λίγα χρόνια αργότερα οι Robert M. Corless και David J. Jeffrey
άρχισαν µια συζήτηση για την W και τις εφαρµογές της, η οποία κατέληξε
σε µια σειρά δηµοσιεύσεων. Καταλυτικό ήταν ένα άρθρο το 1996 των
Corless, Jeffrey, Gonnet, Hare και Knuth όπου µετονόµασαν την συνάρτηση
σε LambertW ώστε να τιµήσουν τον Johann Heinrich Lambert [Corless et
al., 1996]. Θα µπορούσε βέβαια να ονοµαστεί και EulerW, αλλά όπως
ανέφεραν οι συγγραφείς: «Το να ονοµάσουµε ακόµα µια συνάρτηση µε το
όνοµα “Euler” θα ήταν δύσχρηστο».

Σχήµα Α.1: Ο Leonhard Euler (1707-1783) και ο Johann Heinrich Lambert (1728-1777),
οι οποίοι πρωτοµελέτησαν την συνάρτηση που αργότερα ονοµάστηκε LambertW.

Α2. Κατασκευή της συνάρτησης LambertW
Όπως αναφέρουµε και στο Κεφάλαιο 3, η συνάρτηση LambertW ή W(x)
ορίζεται ως η λύση (στο κυρίως παρακλάδι) της εξίσωσης
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W ( x) eW ( x ) = x

(Α.1)

Μπορούµε να βρούµε την W(x) µέσω της ευθείας συνάρτησης x e x = y ,
παίρνοντας την συµµετρική της ως προς την διχοτόµο x = y (βλ. Σχήµα Α.2).
Παρατηρούµε ότι η γραφική παράσταση της αντιστρόφου δίνει δύο ρίζες για
το ίδιο x στο διάστηµα − 1/e ≤ x < 0, και για αυτόν το λόγο πρέπει να
επιλεγεί ένας από τους δυο κλάδους ώστε η W(x) να είναι µια καλώς
ορισµένη (µονοσήµαντη) συνάρτηση. Η συνηθισµένη επιλογή είναι ο άνω
κλάδος ο οποίος συνδέεται µε την αρχή των αξόνων. Έτσι κάνουµε και στην
παρούσα εργασία, γιατί είναι ακριβώς αυτός ο κλάδος που µας δίνει την
ποσότητα nΚ(Q) στο τελευταίο δοχείο, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3
(βλ. ιδιαίτερα το Σχήµα 3.2).

Σχήµα Α.2: Η συνάρτηση W(x) κατασκευάζεται µέσω της αντιστρόφου της συνάρτησης
f ( x) = x e x (διακεκοµµένη καµπύλη), δηλαδή της συµµετρικής της ως προς τη
διχοτόµο. Αυτή η διαδικασία µας δίνει δυο λύσεις στο διάστηµα −1/e ≤ x < 0 και
κρατάµε µόνο τον άνω κλάδο ώστε η W(x) να είναι µια καλώς ορισµένη, µονοσήµαντη
συνάρτηση (µη-διακεκοµµένη καµπύλη).
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Παράρτηµα Β

Τα κυριότερα Maple Worksheets που
δηµιουργήθηκαν για την παρούσα εργασία
These worksheets were developed in Maple v.10.0
and contain features which are not available in previous Maple versions.
Developer: Kanellopoulos Giorgos
Postgraduate Student
Division of Applied Analysis
Department of Mathematics
University of Patras
Copyright 2007

Β1. Αριθµητική εξοµοίωση του µοντέλου ροής Εξ. (2.1)
restart;
Στο παρόν πρόγραµµα λύνουµε αριθµητικά τις συζευγµένες συνήθεις διαφορικές
εξισώσεις του µοντέλου ροής, αφού πρώτα θέσουµε τις σταθερές, την αρχική συνθήκη
και την εισαγόµενη ποσότητα στο πρώτο δοχείο. Το υλικό κάθε δοχείου επηρεάζεται (και
επηρεάζει) την ποσότητα του υλικού µόνο των αµέσως γειτονικών δοχείων. Σαν
εξαγόµενο παίρνουµε ραβδογράµµατα µε την ποσότητα του υλικού που βρίσκεται σε
κάθε δοχείο µια επιλεγµένη χρονική στιγµή.
N:=25:
A:=1:
delta:=0.5;
B[l]:=0.8*N^2;
B[r]:=B[l]*(1-delta);
kmax:=N:

#ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΟΧΕΙΩΝ
#ΤΙΜΗ ΤΟΥ "Α"
#ΤΙΜΗ ΤΟΥ "δ"
#ΤΙΜΗ ΤΟΥ "B left"
#ΤΙΜΗ ΤΟΥ "B right"

# ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
f[r](x[0](t)):=0:
f[l](x[kmax+1](t)):=0:
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# ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
IN(t):=piecewise
(t>=0 and t<=2000,0.0004,
t>2000 and t<=4000,0.0007,
t>4000 and t<=12000,0.00073,
t>12000 and t<=20000,0.00074,
t>20000 and t<=30000,0.000745,
t>30000 and t<=50000,0.000749);
δ := 0.5
Bl := 500.0
Br := 250.00

0 ≤ t and t ≤ 2000
2000 < t and t ≤ 4000
4000 < t and t ≤ 12000
12000 < t and t ≤ 20000
20000 < t and t ≤ 30000
30000 < t and t ≤ 50000

 0.0004

 0.0007


 0.00073
IN( t ) := 
 0.00074

 0.000745


 0.000749

# ΘΕΤΟΥΜΕ, ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ∆ΟΧΕΙΑ, ΤΗΝ "F right"
for k from 1 to kmax do
f[r](x[k](t)):=A*(x[k](t))^2*exp(-B[r]*(x[k](t))^2):
od:
# ΘΕΤΟΥΜΕ, ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ∆ΟΧΕΙΑ, ΤΗΝ "F left"
for k from 1 to kmax do
f[l](x[k](t)):=A*(x[k](t))^2*exp(-B[l]*(x[k](t))^2):
od:
# ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΡΟΗΣ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ∆ΟΧΕΙΟ
for k from 2 to kmax do
de[k]:=diff(x[k](t),t)=f[r](x[k-1](t))-f[l](x[k](t))f[r](x[k](t))+f[l](x[k+1](t));
od:
de[1]:=diff(x[1](t),t)=-f[r](x[1](t))+f[l](x[2](t))+IN(t):
# Η ΑΡΧΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΘΗΚΗ
IC:=seq(x[T](0)=0.02,T=1..25):
SUM:=add(rhs(IC[k]),k=1..25):
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print(`ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ`=SUM);

# ΛΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
dso:= dsolve([seq(de[T],T=1..kmax),IC],type=numeric);
dso := proc (x_rkf45 ) ... end proc

H1:=0:

#Η ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΣΤΙΓΜΗ

H2:=50000:

#Η ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ

h:=200:

#ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΒΗΜΑ

# ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
for k from H1 to H2 by h do
dso(k);
od:
for k from H1 to H2 by h do
for i from 1 to kmax do
xi[k][i]:=(rhs(dso(k)[i+1])):
od;od;
with(plots):
with(Statistics):
Warning, the name changecoords has been redefined

for k from H1 to H2 by h do
points[k]:=[seq(xi[k][T],T=1..kmax)]:
od:
# ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
for k from H1 to H2 by h do
ColumnGraph(points[k],color=blue,axes=BOXED,thickness=2,pri
nt(t=k),view=[0..26,0..0.1]);
od;
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Β2. Το σταθερό σηµείο της
απεικόνισης g(Q ,n) και η ευστάθειά του
restart;
with(plots):
Στο παρόν πρόγραµµα βρίσκουµε µε αριθµητικές µεθόδους τα σταθερά σηµεία της
απεικόνισης g(Q ,n) για τις διάφορες τιµές του Q. Ακόµα εφαρµόζουµε το κριτήριο
ευστάθειας και εν συνεχεία απεικονίζουµε σε ένα γράφηµα τις τιµές του σταθερού
σηµείου συναρτήσει του Q.

# Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
"Q"
h:=x->.02*(-10.*LambertW(-250.*x^2*exp(-500.*x^2)250.*Q))^(1/2);
h := x → 0.02

−10. LambertW ( −250. x 2 e

( −500. x 2 )

− 250. Q )

p1:=plot(subs(Q=0.00075,h(x)),x=0..0.1):
p2:=plot(x,x=0..0.1,numpoints=1000,color=blue):
plots[display]({p1,p2});
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# ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
H:=x->h(x)=x:
for k from 0.0004000 to 0.0007000 by 0.0001 do
x1[k]:=fsolve(subs(Q=k,H(x)),x,complex);
od:
for k from 0.0007000 to 0.0007400 by 0.00001 do
x1[k]:=fsolve(subs(Q=k,H(x)),x,complex);
od:
for k from 0.0007400 to 0.0007551 by 0.0000001 do
x1[k]:=fsolve(subs(Q=k,H(x)),x,complex);
od:
for k from 0.0007552 to 0.0007722 by 0.000001 do
x1[k]:=fsolve(subs(Q=k,H(x)),x,complex);
od:

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ
P:=simplify(diff(h(x),x)):
for Q from 0.0007400 to 0.0007552 by 0.0000001 do
N[Q]:=eval(abs(P),x=x1[Q]);
od:

# ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
points1:=(seq([T,x1[T]],T=0.0004000..0.0007000,0.0001));
points1 := [ 0.0004000 , 0.04181853734 ], [ 0.0005000 , 0.04555513997 ],
[ 0.0006000 , 0.04919850974 ], [ 0.0007000 , 0.05291627212 ]

points2:=(seq([T,x1[T]],T=0.0007100..0.0007400,0.00001));
points2 := [ 0.0007100 , 0.05329927251 ], [ 0.0007200 , 0.05368521339 ],
[ 0.0007300 , 0.05407436014 ], [ 0.0007400 , 0.05446699535 ]

points3:=(seq([T,x1[T]],T=0.0007401..0.0007551,0.0000001)):
points4:=(seq([T,x1[T]],T=0.0007552..0.0007722,0.000001)):
k1:=pointplot([points2,points3],color=blue,view=[0.0007..0.
00077,0.045..0.06]):
k2:=pointplot([points4],color=red):
plots[display]({k1,k2});

57

# ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ CUBIC SPLINE
with(CurveFitting):
Warning, the assigned name Interactive now has a global binding

f:=v->Spline([points1,points2,points3], v);
f1:=v->Spline([points4], v);
f := v → CurveFitting :-Spline ( [ points1 , points2 , points3 ], v )
f1 := v → CurveFitting :-Spline ( [ points4 ], v )

s1:=plot(f(v),v=0.0004..0.0007551,color=blue,thickness=3,vi
ew=[0.0007..0.00077,0.045..0.06]):
s2:=plot(f1(v),v=0.0007552..0.00077,color=red,thickness=3,v
iew=[0.0007..0.00077,0.045..0.06]):
plots[display]({s1,s2});
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Β3. Τα σταθερά σηµεία της
διπλής απεικόνισης g(g(Q ,n))
restart;
with(plots):

Στο παρόν πρόγραµµα βρίσκουµε µε αριθµητικές µεθόδους τα σταθερά σηµεία της
διπλής απεικόνισης g(g(Q ,n)) για διάφορες τιµές του Q , και εν συνεχεία απεικονίζουµε
στο ίδιο γράφηµα τις τιµές των σταθερών σηµείων, τόσο της g(g(Q ,n)), όσο και της
g(Q ,n), συναρτήσει του Q.

# Η "ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ "ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

h:=x->.02*(-10.*LambertW(-250.*x^2*exp(-500.*x^2)250.*Q))^(1/2);
h := x → 0.02

−10. LambertW ( −250. x 2 e

( −500. x 2 )

− 250. Q )

# Η "∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ "ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ "Q"
f:=x->(.02*(-10.*LambertW(-250.*h(x)^2*exp(-500.*h(x)^2)250.*Q))^(1/2));
f := x → 0.02

−10. LambertW ( −250. h( x ) 2 e

( −500. h( x )2 )

− 250. Q )

p1:=plot(subs(Q=0.00050,f(x)),x=0..0.1,thickness=3,color=bl
ue):
p2:=plot(subs(Q=0.00070,f(x)),x=0..0.1,thickness=3,color=gr
een):
p3:=plot(subs(Q=0.000744,f(x)),x=0..0.1,thickness=3,color=r
ed):
p4:=plot(x,x=0..0.1,numpoints=1000,color=black):
plots[display]({p1,p2,p3,p4});
plots[display]({p3,p4},view=[0.043..0.07,0.043..0.065]);
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# ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
G:=x->f(x)=x:
H:=x->h(x)=x:
fsolve(subs(Q=0.0007412,G(x)),x=0.0475);
fsolve(subs(Q=0.0007412,G(x)),x=0.063);
0.04747303323
0.06322286078

for k from 0.0007413 to 0.0007434 by 0.0000001 do
x1[k]:=fsolve(subs(Q=k,G(x)),x=0.048);
od:
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for k from 0.0007435 to 0.0007555 by 0.0000001 do
x1[k]:=fsolve(subs(Q=k,G(x)),x=0.049);
od:
for k from 0.0007414 to 0.0007550 by 0.0000001 do
x2[k]:=fsolve(subs(Q=k,G(x)),x=0.055);
od:
for k from 0.0007551 to 0.00076 by 0.00000001 do
x2[k]:=fsolve(subs(Q=k,G(x)),x=0.055):
od:
for k from 0.0007413 to 0.0007419 by 0.0000001 do
x3[k]:=fsolve(subs(Q=k,G(x)),x=0.063);
od:
for k from 0.0007420 to 0.0007465 by 0.0000001 do
x3[k]:=fsolve(subs(Q=k,G(x)),x=0.062);
od:
for k from 0.0007466 to 0.0007531 by 0.0000001 do
x3[k]:=fsolve(subs(Q=k,G(x)),x=0.061);
od:
for k from 0.0007532 to 0.0007550 by 0.0000001 do
x3[k]:=fsolve(subs(Q=k,G(x)),x=0.06);
od:
for k from 0.0007551 to 0.0007555 by 0.0000001 do
x3[k]:=fsolve(subs(Q=k,G(x)),x=0.06);
od:
for k from 0.0004 to 0.0007 by 0.0001 do
x0[k]:=fsolve(subs(Q=k,H(x)),x,complex);
od:
for k from 0.0007 to 0.00074 by 0.00001 do
x0[k]:=fsolve(subs(Q=k,H(x)),x,complex);
od:
for k from 0.000741 to 0.0007540 by 0.0000001 do
x0[k]:=fsolve(subs(Q=k,H(x)),x,complex);
od:
for k from 0.0007541 to 0.00075512 by 0.00000001 do
x0[k]:=fsolve(subs(Q=k,H(x)),x,complex);
od:
# ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
points1:=(seq([T,x0[T]],T=0.0004..0.0007,0.0001));
points1 := [ 0.0004 , 0.04181853734 ], [ 0.0005 , 0.04555513997 ],
[ 0.0006 , 0.04919850974 ], [ 0.0007 , 0.05291627212 ]

points2:=(seq([T,x0[T]],T=0.00071..0.00074,0.00001));
points2 := [ 0.00071 , 0.05329927251 ], [ 0.00072 , 0.05368521339 ],
[ 0.00073 , 0.05407436014 ], [ 0.00074 , 0.05446699535 ]

points3:=(seq([T,x0[T]],T=0.000741..0.0007540,0.0000001)):
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points4:=(seq([T,x0[T]],T=0.0007541..0.00075512,0.00000001)
):
points5:=(seq([T,x2[T]],T=0.00075513..0.00076,0.00000001)):
points6:=(seq([T,x1[T]],T=0.0007413..0.0007462,0.0000001)):
points7:=(seq([T,x1[T]],T=0.0007463..0.0007551,0.0000001)):
points8:=(seq([T,x3[T]],T=0.0007413..0.0007462,0.0000001)):
points9:=(seq([T,x3[T]],T=0.0007463..0.0007551,0.0000001)):
k1:=pointplot([points2,points3,points4],style=line,thicknes
s=4,color=blue):
k2:=pointplot([points9,points7,points5,points6,points8],col
or=red):
plots[display]({k1,k2},view=[0.000715..0.000765,0.047..0.06
5]);
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Β4. Το µοντέλο ροής µε ευρύτερη αλληλεπίδραση
µεταξύ των δοχείων, Εξ. (5.1)
restart;
Στο παρόν πρόγραµµα λύνουµε αριθµητικά τις εξισώσεις του µοντέλου ροής όταν το
υλικό κάθε δοχείου αλληλεπιδρά πλέον µε δυο δοχεία εκατέρωθεν, µε συγκεκριµένη
αναλογία, ορισµένη από πριν. Οµοίως, η εισαγόµενη ποσότητα εφαρµόζεται τόσο στο
πρώτο όσο και στο δεύτερο δοχείο µε την ίδια αναλογία. Σαν εξαγόµενο παίρνουµε
ραβδογράµµατα µε την ποσότητα του υλικού που περιέχεται σε κάθε δοχείο µια
επιλεγµένη χρονική στιγµή. Το ίδιο πρόγραµµα µπορεί να εφαρµοστεί και για
αλληλεπίδραση περισσοτέρων δοχείων µε απλή προσθήκη στα δεδοµένα

N:=25:
A:=1:
delta:=0.5;
B[l]:=0.8*N^2;
B[r]:=B[l]*(1-delta);

#ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΟΧΕΙΩΝ
#ΤΙΜΗ ΤΟΥ "Α"
#ΤΙΜΗ ΤΟΥ "δ"
#ΤΙΜΗ ΤΟΥ "B left"
#ΤΙΜΗ ΤΟΥ "B right"

# ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
kmax:=N:
f[r](x[0](t)):=0:

AR[1]:=0.98;

#ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ

AR[2]:=0.02;

#∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ

ARSINT:=2;

#ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

# ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
IN(t):=piecewise
(t>=0 and t<=2000,0.0004,
t>2000 and t<=4000,0.0007,
t>4000 and t<=12000,0.00075,
t>12000 and t<=20000,0.00076,
t>20000 and t<=30000,0.00077,
t>30000 and t<=50000,0.000774);
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δ := 0.5
Bl := 500.0
Br := 250.00
AR1 := 0.98
AR2 := 0.02
ARSINT := 2
0 ≤ t and t ≤ 2000
2000 < t and t ≤ 4000
4000 < t and t ≤ 12000
12000 < t and t ≤ 20000
20000 < t and t ≤ 30000
30000 < t and t ≤ 50000

 0.0004

 0.0007


 0.00075
IN( t ) := 
 0.00076

 0.00077


 0.000774

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
SINTELESTES:=add(AR[i],i=1..ARSINT):
if SINTELESTES=1 then print(`SINTELESTES ENTAKSEI`) else
print(`Check SINTELESTES`)
fi;
SINTELESTES ENTAKSEI
with(DEtools):
# ΘΕΤΟΥΜΕ,ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ∆ΟΧΕΙΑ,ΤΗΝ "F right"
for k from 1 to kmax do
f[r](x[k](t)):=A*(x[k](t))^2*exp(-B[r]*(x[k](t))^2):
od:
# ΘΕΤΟΥΜΕ,ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ∆ΟΧΕΙΑ,ΤΗΝ "F left"
for k from 1 to kmax do
f[l](x[k](t)):=A*(x[k](t))^2*exp(-B[l]*(x[k](t))^2):
od:
# ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ∆ΟΧΕΙΟ
for k from 1 to ARSINT do
f[l](x[kmax+k](t)):=0;
od:
for k from ARSINT+1 to kmax do
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de[k]:=diff(x[k](t),t)=add(AR[i]*f[r](x[ki](t)),i=1..ARSINT)-f[l](x[k](t))f[r](x[k](t))+add(AR[i]*f[l](x[k+i](t)),i=1..ARSINT);
od:
for k from 1 to ARSINT do
f[r](x[-k](t)):=0;
od:
f[l](x[1](t)):=0:
de[1]:=diff(x[1](t),t)=f[r](x[1](t))+f[l](x[2](t))+AR[2]*f[l](x[3](t))+AR[1]*IN(t)
:
for k from 2 to ARSINT do
de[k]:=diff(x[k](t),t)=add(AR[i]*f[r](x[ki](t)),i=1..ARSINT)-f[l](x[k](t))f[r](x[k](t))+add(AR[i]*f[l](x[k+i](t)),i=1..ARSINT)+AR[k]*
IN(t);
od:
# Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ
IC:=seq(x[T](0)=0.02,T=1..25):
SUM:=add(rhs(IC[k]),k=1..25);
SUM := 0.50

# ΛΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
dso:= dsolve([seq(de[T],T=1..kmax),IC],type=numeric);
dso := proc (x_rkf45 ) ... end proc
H1:=0:

#Η ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΣΤΙΓΜΗ

H2:=50000:

#Η ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ

h:=200:

#ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΒΗΜΑ

# ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
for k from H1 to H2 by h do
dso(k);
od:
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for k from H1 to H2 by h do
for i from 1 to kmax do
xi[k][i]:=(rhs(dso(k)[i+1])):
od;od;

with(plots):
with(Statistics):
Warning, the name changecoords has been redefined

for k from H1 to H2 by h do
points[k]:=[seq(xi[k][T],T=1..kmax)]:
od:
# ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
for k from H1 to H2 by h do
ColumnGraph(points[k],color=blue,axes=BOXED,thickness=2,pri
nt(t=k),view=[0..26,0..0.1]);
od;
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Β5. Το µοντέλο ροής παρουσία πειραµατικού θορύβου
που ακολουθεί την κανονική κατανοµή Εξ. (5.3)

restart;
Στο παρόν πρόγραµµα λύνουµε αριθµητικά τις εξισώσεις του µοντέλου ροής παρουσία
πειραµατικού θορύβου, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5. Πρώτα θέτουµε τις
σταθερές, την αρχική συνθήκη και την εισαγόµενη ποσότητα στο πρώτο δοχείο. Το υλικό
κάθε δοχείου επηρεάζεται ( και επηρεάζει) την ποσότητα του υλικού µόνο των αµέσως
γειτονικών δοχείων. Ο θόρυβος εφαρµόζεται στις συναρτήσεις ροής κάθε χρονικό βήµα,
έχει πλάτος 5% (η παράµετρος epsilon στο πρόγραµµα) και ακολουθεί την κανονική
κατανοµή µε συγκεκριµένη µέση τιµή µ και διασπορά σ. Σαν εξαγόµενο παίρνουµε
ραβδογράµµατα µε την ποσότητα του υλικού που περιέχεται σε κάθε δοχείο µια
επιλεγµένη χρονική στιγµή.

N:=25:
A:=1:
delta:=0.5;
B[l]:=0.8*N^2;
B[r]:=B[l]*(1-delta);
kmax:=N:
epsilon:=0.05;

#ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΟΧΕΙΩΝ
#ΤΙΜΗ ΤΟΥ "Α"
#ΤΙΜΗ ΤΟΥ "δ"
#ΤΙΜΗ ΤΟΥ "B left"
#ΤΙΜΗ ΤΟΥ "B right"
#ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ
ΘΟΡΥΒΟΥ

mu:=0:

#ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ "µ" ΤΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

sigma:=1/(sqrt(2*Pi));

#∆ΙΑΣΠΟΡΑ "σ" ΤΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

#ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
f[r](x[0](t)):=0:
f[l](x[kmax+1](t)):=0:
#ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
> IN(t):=piecewise
(t>=0 and t<=10000,0.00076);
δ := 0.5
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Bl := 500.0
Br := 250.00

ε := 0.05

σ :=
IN( t ) := {

2
2 π
0 ≤ t and t ≤ 10000
otherwise

0.00076
0

H1:=0:

#Η ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΣΤΙΓΜΗ

H2:=8000:

#Η ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ

h:=1:

#ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΒΗΜΑ

with(DEtools):
#ΘΕΤΟΥΜΕ, ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ∆ΟΧΕΙΑ, ΤΗΝ "F right"
for k from 1 to kmax do
f[r](x[k](t)):=A*(x[k](t))^2*exp(-B[r]*(x[k](t))^2):
od:
#ΘΕΤΟΥΜΕ, ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ∆ΟΧΕΙΑ, ΤΗΝ "F left"
for k from 1 to kmax do
f[l](x[k](t)):=A*(x[k](t))^2*exp(-B[l]*(x[k](t))^2):
od:

#ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΡΟΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ∆ΕΞΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ∆ΟΧΕΙΟ, ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΣΤΙΓΜΗ
with(stats):
P1:=random[normald[mu,sigma]]('generator[1]'):
for k from 1 to kmax do
for i from H1 to H2 by h do
RR[k][i]:=Re('P1()'$1);
od:od:
#ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΡΟΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ∆ΟΧΕΙΟ, ΚΑΘΕ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ
P2:=random[normald[mu,sigma]]('generator[1]'):
for k from 1 to kmax do
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for i from H1 to H2 by h do
RL[k][i]:=Re('P2()'$1);
od:od;

#ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
∆ΟΧΕΙΟ
for k from 2 to kmax do
for i from H1 to H2 by h do
de[k][i]:=diff(x[k](t),t)=(1+epsilon*RR[k-1][i])*f[r](x[k1](t))-(1+epsilon*RL[k][i])*f[l](x[k](t))(1+epsilon*RR[k][i])*f[r](x[k](t))+(1+epsilon*RL[k+1][i])*f
[l](x[k+1](t));
od:od;
for i from H1 to H2 by h do
de[1][i]:=diff(x[1](t),t)=(1+epsilon*RR[1][i])*f[r](x[1](t))+(1+epsilon*RL[2][i])*f[l
](x[2](t))+IN(t):od:
#Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ
T[0]:=x[1](0)=.559271067984735554e-1,
x[2](0)=.530701096585585383e-1,
x[3](0)=.570013748974416007e-1,
x[4](0)=.529108966681215154e-1,
x[5](0)=.573456995545158638e-1,
x[6](0)=.524858192474035868e-1,
x[7](0)=.566495765846971034e-1,
x[8](0)=.523089463711730804e-1,
x[9](0)=.574218677109130660e-1,
x[10](0)=.517852393205776586e-1,
x[11](0)=.581477225145407700e-1,x[12](0)=
.518751734065433930e-1, x[13](0)=.580891451388000774e-1,
x[14](0)=.512679279936233274e-1,
x[15](0)=.584820147797298144e-1,
x[16](0)=.510150793400762082e-1,
x[17](0)=.587819270005818518e-1,
x[18](0)=.512961665205804371e-1,
x[19](0)=.587808572854452012e-1,
x[20](0)=.504624591259517850e-1,
x[21](0)=.597937464843626768e-1,
x[22](0)=.510047773446814581e-1,
x[23](0)=.595630221726026684e-1,
x[24](0)=.496603333521825688e-1,
x[25](0)=.307363816753790688e-1;

#ΛΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
for i from 0 to 1 by h do
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dso[i]:=
dsolve([seq(de[T][i],T=1..kmax),T[0]],type=numeric);
od;
dso0 := proc (x_rkf45 ) ... end proc
dso1 := proc (x_rkf45 ) ... end proc

for i from 0 to 1 by h do
dso[i](i)
od:
for i from 1 to kmax do
K[i][1]:=x[i](0)=rhs(dso[1](1)[i+1]);
xi[i][0]:=rhs(dso[0](0)[i+1]):
xi[i][1]:=rhs(dso[1](1)[i+1]):
od:
T[1]:=seq(K[T][1],T=1..25):
dso[2]:=
dsolve([seq(de[T][2],T=1..kmax),T[1]],type=numeric);
dso2 := proc (x_rkf45 ) ... end proc

dso[2](1):
for i from 1 to kmax do
K[i][2]:=x[i](0)=rhs(dso[2](1)[i+1]);
xi[i][2]:=rhs(dso[2](1)[i+1]):
od:

for j from 3 to H2 by 1 do
T[j-1]:=seq(K[T][j-1],T=1..25):
dso[j]:= dsolve([seq(de[T][j],T=1..kmax),T[j1]],type=numeric);
for i from 1 to kmax do
K[i][j]:=x[i](0)=rhs(dso[j](1)[i+1]);
xi[i][j]:=rhs(dso[j](1)[i+1]):
od:od:
#ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
with(plots):
with(Statistics):
Warning, the name changecoords has been redefined

for k from 0 to H2 by h do
points[k]:=[seq(xi[T][k],T=1..kmax)]:
od:
for k from 0 to H2 by 10 do
ColumnGraph(points[k],color=blue,axes=BOXED,thickness=2,pri
nt(t=k),view=[0..26,0..0.1]);
od;
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