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Περίληψη 
Προτείνεται µια νέα µέθοδος για τον αριθµητικό υπολογισµό της «δυναµικής ακτίνας ευστάθειας» 
µη γραµµικών συµπλεκτικών απεικονίσεων. Τα βασικά συστατικά της προτεινόµενης µεθόδου είναι 
οι ∆ιαφοροεξελικτικοί Αλγόριθµοι και η µέθοδος του Μικρότερου ∆είκτη Ευθυγράµµισης (SALI). Η 
µέθοδος εφαρµόζεται στο πρόβληµα της εύρεσης της δυναµικής ακτίνας ευστάθειας της 
συµπλεκτικής απεικόνισης του Hénon στις 2 και 4 διαστάσεις αντίστοιχα. 
 

1. Εισαγωγή 
Η σχεδίαση των µοντέρνων επιταχυντών σωµατιδίων απαιτεί µια εκτεταµένη ανάλυση των µη 
γραµµικών επιδράσεων των µαγνητικών πεδίων που είναι απαραίτητες για την εστίαση της 
δέσµης λόγω των υφιστάµενων απωστικών δυνάµεων Coulomb µεταξύ των σωµατιδίων. Ένα 
από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που εµφανίζονται στους επιταχυντές υψηλής ενέργειας είναι η 
ευστάθεια των δεσµών σωµατιδίων για µεγάλο αριθµό περιστροφών (long term stability). Με το 
θέµα αυτό σχετίζεται και η ανάγκη για τον προσδιορισµό της έκτασης µιας περιοχής κίνησης όσο 
µεγαλύτερης γίνεται, ώστε όλα της τα σηµεία να αποτελούν ευσταθείς αρχικές συνθήκες για ένα 
πολύ µεγάλο αριθµό περιστροφών της δέσµης των σωµατιδίων [9]. Με τον τρόπο αυτό 
εξασφαλίζεται ότι τα σωµατίδια που κινούνται σε αυτήν την ευσταθή περιοχή παραµένουν 
εγκλωβισµένα σ’ αυτήν για έναν µεγάλο αριθµό περιστροφών χωρίς να υπάρχει κίνδυνος 
διαφυγής τους και πρόκλησης σηµαντικών ζηµιών στο ίδιο τον επιταχυντή. 

Παράδειγµα τέτοιων σύγχρονων επιταχυντών είναι οι κυκλικοί επιταχυντές στους 
οποίους τα φορτισµένα σωµατίδια (πρωτόνια, ηλεκτρόνια, ιόντα, κλπ) διατηρούνται σε µια 
κυκλική τροχιά και επιταχύνονται υπό την επίδραση ηλεκτροµαγνητικών πεδίων. Η φυσική 
συµπεριφορά τέτοιων τύπων επιταχυντών εµπεριέχει διάφορα προβλήµατα ευστάθειας της 
δέσµης. Η δέσµη αυτή κινείται κυκλικά µέσα στη µηχανή για έναν περιορισµένο χρονικό 
διάστηµα (συνήθως για κάποιες ώρες) διαγράφοντας έναν µεγάλο αριθµό περιστροφών 
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(revolutions) εξαιτίας της ταχύτητάς τους η οποία πλησιάζει την ταχύτητα του φωτός. Για τον 
επιταχυντή LHC (Large Hadron Collider) για παράδειγµα, ο οποίος βρίσκεται στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισµό Πυρηνικής Έρευνας (CERN) στη Γενεύη της Ελβετίας, και έχει µήκος 27 χιλιόµετρα, 
µια περιστροφή απαιτεί χρόνο της τάξης των 410−  δευτερολέπτων, οπότε  σε ένα τυπικό πείραµα 
τα σωµατίδια εκτελούν στροφές [14]. Εποµένως, είναι κρίσιµο για αυτόν τον αριθµό των 
περιστροφών η κίνηση της δέσµης των σωµατιδίων να παραµένει ευσταθής. 

810

Τα παραπάνω σηµαντικά ζητήµατα που αναφύονται κατά τη λειτουργία των επιταχυντών, 
µπορούν να µελετηθούν σε επίπεδο προσοµοίωσης και µοντελοποίησης µε τεχνικές και γνώσεις 
από την θεωρία των µη γραµµικών δυναµικών συστηµάτων. Η κίνηση σε ένα επίπεδο που τέµνει 
εγκάρσια την τροχιά κίνησης ενός σωµατιδίου, ονοµάζεται κίνηση betatron, και µπορεί να 
µοντελοποιηθεί από µια Χαµιλτόνια συνάρτηση 2 βαθµών ελευθερίας, µε µια περιοδική 
εξάρτηση στο αζιµούθιο  κατά µήκος της µηχανής.  Ένα απλό µοντέλο µη γραµµικής κίνησης 
betatron µπορεί να δοθεί µέσω συµπλεκτικών µη γραµµικών απεικονίσεων. 

s

Συγκεκριµένα, στο θέµα που παρουσιάζεται στο άρθρο αυτό µελετώνται συµπλεκτικές 
(Χαµιλτόνιες) απεικονίσεις του Hénon, οι οποίες περιγράφουν τις επιδράσεις που υφίσταται ένα 
σωµατίδιο κινούµενο σε ένα µαγνητικό στοιχείο ενός κυττάρου τύπου FODO [9, 17]. Οι 
µεταβλητές x  και  είναι οι παρεκκλίσεις των σωµατιδίων από την ιδανική (κυκλική) τροχιά 
στην οριζόντια και κάθετη διεύθυνση αντίστοιχα και 

y

xp , yp  είναι οι αντίστοιχες ορµές τους. Οι 
µεταβλητές  και  είναι οι δύο συχνότητες του επιταχυντή (καλούνται και tunes) και η 
µεταβολή τους καθορίζει τις διάφορες µορφές που µπορεί να λάβει η συµπλεκτική µη γραµµική 
απεικόνιση. Θα ήταν πολύ σηµαντικό για την εκτέλεση των πειραµάτων να είναι γνωστές αυτές 
οι συχνότητες που θα εξασφαλίσουν στα σωµατίδια ευσταθή κίνηση για ένα µεγάλο αριθµό 
περιστροφών, για παράδειγµα της τάξης των . 

xv yv

810
Στην παρούσα µελέτη θα χρησιµοποιηθούν οι παρακάτω συµπλεκτικές µη γραµµικές 

απεικονίσεις [2, 15, 16, 17] του Hénon: 
1. η 2-διάστατη απεικόνιση 
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2. και η 4-διάστατη απεικόνιση 
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Στην παρούσα εργασία προτείνεται µια νέα µέθοδος για τον προσδιορισµό της δυναµικής 

ακτίνας ευστάθειας (dynamic aperture) µιας συµπλεκτικής απεικόνισης. Ως δυναµική ακτίνα 
ευστάθειας ορίζεται η ακτίνα της υπερσφαίρας της οποίας ο όγκος είναι ίσος µε τον όγκο που 
καταλαµβάνει η «µεγαλύτερη δυνατή» επιφάνεια («σύνορο ευστάθειας» της απεικόνισης) του 
οποίου τα σηµεία αποτελούν ευσταθείς αρχικές συνθήκες για ένα πολύ µεγάλο αριθµό 
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επαναλήψεων της µη γραµµικής απεικόνισης, π.χ. της τάξης των . Ισοδύναµα, δυναµική 
ακτίνα ευστάθειας είναι η µέση απόσταση των σηµείων αυτής της «υπερεπιφάνειας» από το 
κεντρικό ελλειπτικό σηµείο της απεικόνισης. Η γνώση αυτής της ακτίνας αποτελεί µια ένδειξη 
του µεγέθους της περιοχής ευστάθειας της απεικόνισης γύρω από το κεντρικό ελλειπτικό της 
σηµείο.  

810

Αρχικά, θα παρουσιαστούν οι ∆ιαφοροεξελικτικοί Αλγόριθµοι [3, 13], οι οποίοι σε 
συνδυασµό µε τη µέθοδο του SALI [1, 11, 12] αποτελούν κύρια συστατικά της παρούσας 
µελέτης. Στη συνέχεια, θα περιγραφεί η προτεινόµενη µεθοδολογία και θα δοθούν τα 
πειραµατικά της αποτελέσµατα στην δισδιάστατη και τετραδιάστατη περίπτωση. 
 

2. ∆ιαφοροεξελικτικοί αλγόριθµοι 
Οι ∆ιαφοροεξελικτικοί Αλγόριθµοι (∆Α) [3] είναι ευρεστικοί αλγόριθµοι ολικής βελτιστοποίησης 
οι οποίοι χρησιµοποιούν ένα σύνολο από υποψήφιες (πιθανές) λύσεις του προβλήµατος. Στην 
ορολογία των ∆Α, το σύνολο των υποψηφίων λύσεων ονοµάζεται πληθυσµός και η κάθε 
υποψήφια λύση άτοµο. 

Οι ∆Α ανήκουν στην κατηγορία των Εξελικτικών Αλγορίθµων (ΕΑ). Οι ΕΑ είναι 
ευρεστικοί αλγόριθµοι εµπνευσµένοι από τη βιολογική εξέλιξη και χρησιµοποιούν τους 
µηχανισµούς της, όπως τη διασταύρωση, τη µετάλλαξη και τη φυσική επιλογή. Οι πιθανές λύσεις 
του προβλήµατος αντιστοιχούν στα άτοµα ενός πληθυσµού και η αντικειµενική συνάρτηση ή 
συνάρτηση κόστους ή συνάρτηση αξιολόγησης καθορίζει το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζει ο 
πληθυσµός αυτός. Η εξέλιξη του  πληθυσµού πραγµατοποιείται µε την επαναληπτική εφαρµογή 
των µηχανισµών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Παραδείγµατα ΕΑ αποτελούν οι Γενετικοί 
Αλγόριθµοι [7], οι Εξελικτικές Στρατηγικές [10] και ο Γενετικός Προγραµµατισµός [8]. 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό τους έγκειται στο γεγονός ότι µπορούν να εφαρµοστούν σε 
προβλήµατα βελτιστοποίησης στα οποία οι αντικειµενικές συναρτήσεις τους δεν είναι 
παραγωγίσιµες, µπορεί επίσης να παρουσιάζουν ασυνέχειες ή και να έχουν πολλά τοπικά 
ακρότατα. 

Συµπερασµατικά λοιπόν, οι ∆Α παρουσιάζουν γενικά πολύ καλή απόδοση και 
χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: 
1. Μπορούν να εφαρµοστούν σε µη παραγωγίσιµες ή / και µη συνεχείς συναρτήσεις. 
2. Λειτουργούν αποδοτικά ακόµα και όταν οι αντικειµενικές συναρτήσεις µεταβάλλονται 

δυναµικά µε το χρόνο ή υπόκεινται σε θόρυβο. 
3. Μπορούν να εφαρµοστούν σε προβλήµατα ακέραιου, διακριτού και µικτού µαθηµατικού 

προγραµµατισµού. 
4. Μπορούν να παραλληλοποιηθούν εύκολα. 

Στη συνέχεια, θα δοθεί η περιγραφή τους. Στην ουσία πρόκειται για ένα επαναληπτικό 
αλγόριθµο του οποίου κάθε επανάληψη ονοµάζεται γενιά του πληθυσµού και µπορεί συνοπτικά 
να περιγραφεί µε τα εξής βήµατα: 

 
Βήµα 1. Αρχικοποίηση. Αρχικοποίηση των ατόµων του πληθυσµού i

gu  όπου  δηλώνει το -
οστό άτοµο του πληθυσµού και  δηλώνει την τρέχουσα γενιά του πληθυσµού. Το κάθε άτοµο 
εκφράζεται από ένα διάνυσµα διάστασης ίσης µε την διάσταση του χώρου µέσα στον οποίο 
αναζητείται η βέλτιστη λύση. Η αρχικοποίηση των ατόµων του πληθυσµού συνήθως 
πραγµατοποιείται δίνοντας τους τυχαίες τιµές µέσα σε κάποιο διάστηµα. Στο βήµα αυτό δίνονται 
επίσης τιµές σε δυο παραµέτρους 

i i
g

F  και  που χρησιµοποιούνται από τον αλγόριθµο. Η 
παράµετρος 

CR
F  ονοµάζεται παράγοντας µετάλλαξης και η  παράγοντας διασταύρωσης. 

Παίρνουν τιµές στο διάστηµα [0  και παραµένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης του 
CR

,1]
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αλγορίθµου. Τέλος, καθορίζεται και η αντικειµενική συνάρτηση του προβλήµατος. 
Βήµα 2. Μετάλλαξη. Για κάθε ένα άτοµο του τρέχοντος πληθυσµού i

gu  (το ονοµάζουµε και 
άτοµο-στόχο) σχηµατίζεται ένα αντίστοιχο άτοµο i

gv  (άτοµο-δοκιµαστικό) εφαρµόζοντας 
κάποιον από τους παρακάτω τελεστές: 
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όπου  είναι τυχαίοι ακέραιοι αριθµοί τέτοιοι ώστε 1 2 3 4, , ,r r r r 1 2 3 4r r r r i bes≠ ≠ ≠ ≠ ≠  όπου  
είναι ο δείκτης του βέλτιστου ατόµου. 

best

Βήµα 3. ∆ιασταύρωση. Για κάθε ένα στοιχείο  του δοκιµαστικού ατόµου j i
gv  επιλέγεται τυχαία 

ένας αριθµός  στο διάστηµα [0 . Αν ο αριθµός αυτός είναι µεγαλύτερος από τη σταθερά , 
τότε το στοιχείο αυτό παίρνει την αντίστοιχη τιµή του στοιχείου του διανύσµατος στόχου, δηλ. 
εάν 

r ,1] CR

, ,,  τότε i j i j
g gr CR v u> = . 

Βήµα 4. Επιλογή. Μετά την εφαρµογή των βηµάτων της µετάλλαξης και της διασταύρωσης έχει 
προκύψει το τελικό δοκιµαστικό άτοµο. Στη φάση αυτή αξιολογούνται το άτοµο-στόχος και το 
αντίστοιχο άτοµο-δοκιµαστικό, µε τη χρήση της αντικειµενικής συνάρτησης. Το βέλτιστο άτοµο 
θα συνεχίσει στην επόµενη γενιά του πληθυσµού, δηλ. { }1 arg max ( ), ( )i i

g gu f u+ = i
gf v . Ο 

αλγόριθµος τερµατίζεται όταν ικανοποιηθεί κάποιο κριτήριο τερµατισµού ή όταν όλα τα άτοµα 
του πληθυσµού έχουν συγκλίνει σε ορισµένες τιµές και έχει χαθεί η ποικιλοµορφία του. Μέχρι 
τον τερµατισµό του αλγορίθµου επαναλαµβάνονται τα βήµατα 2-4. 
 

3. Μικρότερος δείκτης ευθυγράµµισης (SALI) 
Η µέθοδος του Μικρότερου ∆είκτη Ευθυγράµµισης (Smaller Alignment Index) παρουσιάσθηκε 
για πρώτη φορά στο [11] και έχει εφαρµοσθεί µε µεγάλη επιτυχία στον διαχωρισµό 
οργανωµένων και χαοτικών τροχιών σε απεικονίσεις διαφόρων διαστάσεων, σε Χαµιλτωνιανά 
συστήµατα [1, 11, 12], καθώς και σε προβλήµατα ουράνιας µηχανικής, γαλαξιακής δυναµικής, 
θεωρίας πεδίου και µη γραµµικών µονοδιάστατων πλεγµάτων. 

Για τις ανάγκες της µελέτης αυτής θα περιορισθούµε στην περίπτωση των απεικονίσεων, 
παρόλο που η µέθοδος του SALI µπορεί εύκολα να εφαρµοστεί και στην περίπτωση των 
Χαµιλτόνιων δυναµικών συστηµάτων. Έτσι, λοιπόν, ας θεωρήσουµε τον M -διάστατο χώρο 
φάσεων ενός συντηρητικού δυναµικού συστήµατος όπως για παράδειγµα αυτόν µιας 
συµπλεκτικής απεικόνισης. Σ’ αυτήν την περίπτωση, η αρχική συνθήκη ( )0 0 0 0

1 2, , , MX x x x= …  της 
απεικόνισης εξελίσσεται σύµφωνα µε τις εξισώσεις κίνησης, οι οποίες δίνονται ως 

 ( )1n nX F X+ =                                                                    (1.3) 

όπου  είναι ο αριθµός των επαναλήψεων της απεικόνισης και n ( )1 1 1
1 2, , ,n n n n

M
1X x x x+ + += +…  είναι η 
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1n+  επανάληψή της. 
Εάν υποθέσουµε ότι ενδιαφερόµαστε για τον προσδιορισµό της χαοτικής ή οργανωµένης 

φύσης µιας τροχιάς της απεικόνισης µε αρχική συνθήκη 0X , µπορούµε να ακολουθήσουµε την 
εξέλιξη δύο αρχικά γραµµικώς ανεξάρτητων διανυσµάτων απόκλισης  τα οποία 
«δείχνουν» σε δύο διαφορετικές γειτονικές τροχιές της τροχιάς αναφοράς. Αυτή η εξέλιξη 
δίνεται από τις λεγόµενες εφαπτοµενικές εξισώσεις (tangent map equations) οι οποίες έχουν την 
µορφή 

0
1 2,V V 0

 ( )n+1
iV n n

iDF X V i= ⋅ =, 1, 2

,1 ,2 ,, , ,n n n n
i i i i MV dv dv dv= …

                                                         (1.4) 

όπου  και ( ) ( )nDF X  είναι ο Ιακωβιανός πίνακας των εξισώσεων 
κίνησης (1.3). 

Ο προσδιορισµός του Μικρότερου ∆είκτη Ευθυγράµµισης (SALI) επιτυγχάνεται 
υπολογίζοντας την ποσότητα 

 ( ) 1 2 1 2

1 2 1 2

SALI min ,
n n n n

n n n n

V V V Vn
V V V V

⎧ ⎫⎪= + −⎨
⎪ ⎪⎩ ⎭

⎪
⎬                                           (1.5) 

όπου ⋅  δηλώνει την Ευκλείδεια απόσταση. 
Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό διακρίνουµε δύο περιπτώσεις: 

o Εάν η τροχιά µε αρχική συνθήκη 0X  είναι χαοτική, τότε τα δύο διανύσµατα απόκλισης τεί-
νουν να ταυτιστούν µε την διεύθυνση της περισσότερο ασταθούς γειτονικής διεύθυνσης και η 
οποία αντιστοιχεί στον µέγιστο εκθέτη Lyapunov της τροχιάς. Τότε, ο SALI τείνει εκθετικά 
γρήγορα στο µηδέν µε κλίση η οποία εξαρτάται από την διαφορά των δύο µεγαλύτερων εκ-
θετών Lyapunov. 

o Εάν τώρα η τροχιά µε αρχική συνθήκη 0X  είναι οργανωµένη (ηµιπεριοδική), τότε δεν υπάρ-
χει ασταθής γειτονική διεύθυνση αφού ο µέγιστος εκθέτης Lyapunov της τροχιάς είναι µηδε-
νικός. Σ’ αυτήν την περίπτωση τα δύο διανύσµατα απόκλισης τείνουν να γίνουν εφαπτόµενα 
στον τόρο στον οποίο η τροχιά είναι περιορισµένη και εν γένει έχουν διαφορετικές διευθύν-
σεις. Αυτή η συµπεριφορά έχει σαν συνέπεια, ο SALI να παρουσιάζει µικρές διακυµάνσεις 
γύρω από µη µηδενικές τιµές. Υπάρχει, φυσικά, µια εξαίρεση στις 2-διάστατες απεικονίσεις 
όπου ο SALI τείνει στο µηδέν και στην οργανωµένη περίπτωση αλλά µε ρυθµό πτώσης νό-
µου δύναµης  και όχι εκθετική. 1n−

Είναι φανερό, εποµένως, ότι το SALI συµπεριφέρεται µε διαφορετικό τρόπο στις δύο 
περιπτώσεις των χαοτικών και οργανωµένων τροχιών ο οποίος τον καθιστά ένα δυνατό, απλό και 
εύκολα υλοποιήσιµο αλγόριθµο ο οποίος ταιριάζει πλήρως σε πολυδιάστατα δυναµικά 
συστήµατα. 
 

4. ∆ιάσταση συσχέτισης 
Η διάσταση συσχέτισης (correlation dimension) 2D  ενός συνόλου σηµείων ορίζεται ως 

 ( ) ( ) 2
2 ,d DC r r r 0∝ → ,                                                              (1.6) 

δηλ. δίνεται σαν µια έκφραση νόµου δύναµης µε το ολοκλήρωµα συσχέτισης ( ) ( )2
dC r  το οποίο 

σύµφωνα µε τους Grassberger και Procaccia [4,5] ορίζεται από την σχέση 

 ( ) ( ) ( )( ) (
1

( ) ( )
2

1 1

2lim
1

M W M
d i j

M i j i W

C r r X X
M W M W

− −

→∞
= = + +

= Θ
− − − ∑ ∑ )− −                          (1.7) 
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Ο δείκτης  είναι η διάσταση του χώρου φάσεων, η παράµετρος W  ονοµάζεται παράθυρο του 
Theiler και είναι απαραίτητη για την αποφυγή της επίδρασης χρονικά συσχετισµένων µεταξύ 
τους σηµείων.  είναι η συνάρτηση Heavyside και 

d

Θ M  είναι τα σηµεία της τροχιάς της οποίας 
θέλουµε να υπολογίσουµε την διάσταση συσχέτισης. Ο παραπάνω τύπος (1.7) εκφράζει τον λόγο 
των αποστάσεων µεταξύ των σηµείων που είναι µικρότερος από  προς το συνολικό αριθµό 
αποστάσεων µεταξύ όλων των σηµείων αποφεύγοντας βέβαια τα χρονικά συσχετισµένα σηµεία. 

r

Από τη σχέση (1.6) προκύπτει µε απευθείας λογαρίθµιση ότι η διάσταση συσχέτισης 2D  
δίνεται από τη σχέση 

 ( )
( ) ( )2

2

log
log  

dC r
D r

r
∝ .                                                              (1.8) 

Αν η διάσταση αυτή είναι ένας θετικός ακέραιος, , αυτό σηµαίνει ότι η πολλαπλότητα στην 
οποία κείται η τροχιά είναι ένας τοπικά Ευκλείδειος χώρος διάστασης , όπως ακριβώς 
συµβαίνει στην περίπτωση σχεδόν-περιοδικής κίνησης πάνω σε ένα τόρο. Αν όµως το 

l
l

2D είναι 
µη ακέραιος τότε συµπεραίνουµε ότι η οµαλότητα της επιφάνειας κίνησης έχει καταστραφεί και 
η τροχιά διαγράφει ένα πολύ πιο πολύπλοκο σύνολο σηµείων. Η τελευταία αυτή περίπτωση 
αφορά σε τροχιές που κινούνται στα όρια των ευσταθών περιοχών κοντά σε αρχικές συνθήκες 
που οδηγούν σε διαφυγή στο άπειρο. 

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να προσδιορισθεί η 2D : Σύµφωνα µε τον πρώτο, αρκεί ο 

υπολογισµός της κλίσης της συνάρτησης 
( ) ( )2log

log  

dC r
r

 ως προς . Στο γράφηµα που 

προκύπτει επικεντρωνόµαστε στο διάστηµα εκείνο των µικρών  όπου εµφανίζεται µια 
οριζόντια κατά το δυνατόν «ευθεία» γραµµή η οποία αποκαλείται και “plateau”. Σύµφωνα µε τον 
δεύτερο τρόπο, αρκεί ο υπολογισµός της κλίσης και πάλι της συνάρτησης  ως προς το 

. Στο γράφηµα που προκύπτει εµφανίζεται µια πλάγια «ευθεία» της οποίας µας ενδιαφέρει 
η κλίση. 

log  r

r

( )
2log ( )dC r

log  r

 
5. Προτεινόµενη µεθοδολογία 

Σε αυτήν την ενότητα δίνεται η περιγραφή της προτεινόµενης µεθοδολογίας για την εύρεση της 
ακτίνας δυναµικής ευστάθειας µιας συµπλεκτικής απεικόνισης. Σκοπός της είναι η εύρεση ενός 
σηµείου του χώρου φάσεων που βρίσκεται προσεγγιστικά κοντά στο «σύνορο ευστάθειας» της 
απεικόνισης. Η εφαρµογή της µη γραµµικής απεικόνισης για ένα µεγάλο αριθµό επαναλήψεων, 
µε αρχική συνθήκη το σηµείο αυτό, θα δηµιουργήσει ένα σύνολο σηµείων το οποίο θα 
αποκαλούµε «αντικείµενο», και θα θεωρούµε ως το µεγαλύτερο δυνατό σύνορο ευστάθειας του 
χώρου φάσεων που εξετάζουµε. 

Η µεθοδολογία στηρίζεται στους ∆Α και στην µέθοδο του SALI. Τα άτοµα του ∆Α είναι 
σηµεία στο χώρο φάσεων του δυναµικού συστήµατος και θα χρησιµοποιηθούν ως κατευθύνσεις 
από τη µέθοδο του SALI. Ειδικότερα, κάθε σηµείο των παραπάνω διευθύνσεων αποτελεί και µια 
αρχική συνθήκη της µεθόδου του SALI, η οποία και θα προσδιορίζει εάν αυτή αντιστοιχεί σε 
οργανωµένη ή χαοτική τροχιά. Όταν η µέθοδος του SALI προσδιορίσει την πρώτη αρχική 
συνθήκη που δίνει χαοτική τροχιά ( )810SALI −<  πάνω σε κάποια διεύθυνση, τότε 
αποθηκεύουµε το συγκεκριµένο σηµείο. Αυτό αποτελεί ένδειξη προσέγγισης του «συνόρου 
ευστάθειας» της απεικόνισης. Η αντικειµενική συνάρτηση του προβλήµατος στην περίπτωση 
αυτή είναι η απόσταση ανάµεσα στο ελλειπτικό σηµείο που βρίσκεται στην αρχή (κέντρο) του 
συστήµατος συντεταγµένων και στο παραπάνω σηµείο. Η λειτουργία του ∆Α έχει ως στόχο την 
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εύρεση της βέλτιστης (ελάχιστης ή µέγιστης) απόστασης ανάµεσα στο ελλειπτικό σηµείο και στο 
«σύνορο ευστάθειας». 

Στην αρχή του αλγορίθµου, τα άτοµα του πληθυσµού του ∆Α αποτελούν τυχαία σηµεία 
του χώρου φάσεων. Κάθε τέτοιο άτοµο αποτελεί και µία κατεύθυνση για τη µέθοδο του SALI. 
Στη συνέχεια, χρησιµοποιείται η µέθοδος της διχοτόµησης, έχοντας σαν άκρα το ελλειπτικό 
σηµείο και το σηµείο όπου ο SALI εντόπισε την πρώτη χαοτική τροχιά, προκειµένου να 
προκύψει ένα σηµείο (το ονοµάζουµε «τελευταίο σηµείο») που θα είναι όσο γίνεται πιο κοντά 
στο «σύνορο ευστάθειας». Η αντικειµενική συνάρτηση για τη διχοτόµηση είναι η µέθοδος SALI. 
Η απόσταση ανάµεσα στο ελλειπτικό σηµείο και το τελευταίο ευσταθές σηµείο θα είναι η τιµή 
της συνάρτησης αξιολόγησης του συγκεκριµένου ατόµου. Εάν αναζητείται η ελάχιστη (µέγιστη) 
απόσταση, βέλτιστο άτοµο του ∆Α θεωρείται αυτό που έχει την µικρότερη (µεγαλύτερη) τιµή 
αντικειµενικής συνάρτησης. Έπειτα, εφαρµόζονται επαναληπτικά τα βήµατα του ∆Α για να 
εξελιχθεί και πάλι ο πληθυσµός των ατόµων.  Έτσι, θα σχηµατιστούν νέα άτοµα, (σηµεία στο 
χώρο φάσεων)  και θα υπολογιστούν νέες αποστάσεις, κλπ. 

Όταν τερµατιστεί ο ∆Α,  τότε χρησιµοποιείται η βέλτιστη απόσταση που έχει βρεθεί 
καθώς και το αντίστοιχο σηµείο που έχει εντοπισθεί «προσεγγιστικά» κοντά στo «σύνορο 
ευστάθειας». Έχοντας το σηµείο αυτό σαν αρχικό σηµείο εφαρµόζεται επαναληπτικά η µη 
γραµµική απεικόνιση για ένα συγκεκριµένο αριθµό επαναλήψεων µε την προϋπόθεση να µην 
έχει διαφύγει η τροχιά στο άπειρο. Μετρώντας τη διάσταση συσχέτισης (correlation dimension) 
του συνόλου των σηµείων που έχουν προκύψει έχουµε µια ένδειξη για το αν αυτό το 
«αντικείµενο» είναι το προσεγγιστικό σύνορο ευστάθειας της απεικόνισης. Το πολύ ενδιαφέρον 
αποτέλεσµα που προκύπτει στην περίπτωση αυτή είναι ότι η παραπάνω διάσταση έχει τιµή 
σχετικά κοντά  στο   όπου  είναι η διάσταση του χώρου φάσεων. 1N − N

Συνοπτικά, λοιπόν, έχουµε τα ακόλουθα: 
o Τα άτοµα του πληθυσµού αποτελούν τις διευθύνσεις στο χώρο φάσεων. 
o Η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης είναι η απόσταση ανάµεσα στο κεντρικό ελλειπτικό 

σηµείο και το «τελευταίο  σηµείο» που βρέθηκε σε κάθε διεύθυνση. 
o Ως «τελευταίο σηµείο» ορίζουµε το σηµείο εκείνο που βρίσκεται προσεγγιστικά κοντά στο 

«σύνορο ευστάθειας» της απεικόνισης. 
o Το «τελευταίο σηµείο»  βρίσκεται µε τη χρήση της µεθόδου του SALI και της διχοτόµησης. 
o Οι διευθύνσεις στον χώρο φάσεων εξελίσσονται µε τη χρήση των βηµάτων του ∆Α. 
o Έξοδος του ∆Α είναι η µέγιστη (ή ελάχιστη) απόσταση (και διεύθυνση) ανάµεσα στο 

κεντρικό ελλειπτικό σηµείο και το «τελευταίο σηµείο» που βρέθηκε σε κάθε τέτοια 
διεύθυνση. 

o Χρησιµοποιώντας το «τελευταίο  σηµείο» που αντιστοιχεί στη µέγιστη (ή ελάχιστη) 
απόσταση, σαν αρχικό σηµείο εφαρµόζεται η µη γραµµική απεικόνιση για ένα δοσµένο 
µεγάλο αριθµό επαναλήψεων, µε την προϋπόθεση η τροχιά να µην διαφεύγει στο άπειρο. 

o Το σύνολο των σηµείων που προκύπτει θεωρείται µια καλή προσέγγιση του συνόρου 
ευστάθειας. 

o Η εκτίµηση της διάστασης αυτού του συνόλου–«αντικειµένου» επιτυγχάνεται υπολογίζοντας 
τη διάσταση συσχέτισής του.  

 
6. Πειραµατικά αποτελέσµατα 

6.1 . 2-διάστατη απεικόνιση: 
Η παραπάνω προτεινόµενη µεθοδολογία αρχικά εφαρµόστηκε στην 2-διάστατη µη γραµµική 
απεικόνιση του Hénon για συχνότητες (tunes)  που κυµαίνονται από 0.1 έως και 0.45 µε βήµα 
0.025. Για κάθε τιµή της συχνότητας  εκτελέστηκαν 10 πειράµατα. Στο κάθε πείραµα 

xv

xv
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χρησιµοποιήθηκαν 10 άτοµα ως πληθυσµός του ∆Α, οι δε παράγοντες µετάλλαξης και 
διασταύρωσης ορίσθηκαν ίσοι µε 0.5. Το όριο χαρακτηρισµού µιας τροχιάς ως χαοτική για τη 
µέθοδο του SALI θεωρήθηκε το  και για τη µέθοδο διχοτόµησης η ακρίβεια της ορίσθηκε να 
είναι ίση µε . 

810−

610−

   
Εικόνα 1: Με ανοιχτό γκρι απεικονίζεται η τελευταία αναλλοίωτη καµπύλη (last invariant curve) της δισδιάστατης 
απεικόνισης του Hénon (1.1) για συχνότητα 0.45xv = . Η γκρι γραµµή απεικονίζει τη διεύθυνση ελάχιστης 
απόστασης και η σκούρα γκρι αντιστοιχεί στη διεύθυνση µέγιστης απόστασης από το ελλειπτικό σηµείο και την 
τελευταία αναλλοίωτη καµπύλη. 

 
Οι επαναλήψεις της µη γραµµικής απεικόνισης που χρησιµοποιήθηκαν στην µέθοδο του 

SALI ήταν 500 και στη διχοτόµηση 100. Ο στόχος του ∆Α ήταν η εύρεση της µικρότερης 
απόστασης ανάµεσα στο ελλειπτικό σηµείο και το «σύνορο ευστάθειας», το οποίο στις 2 
διαστάσεις είναι µια κλειστή αναλλοίωτη καµπύλη (last invariant curve) (βλ. Εικόνα 1). 

Βρίσκοντας το «τελευταίο σηµείο» που αντιστοιχεί στην µικρότερη τέτοια απόσταση 
εκτελέσθηκαν 100000 επαναλήψεις και για το σύνολο σηµείων που προέκυπτε, υπολογίζονταν η 
µικρότερη και η µέγιστη απόσταση του από το κέντρο καθώς και η δυναµική ακτίνα ευστάθειας 
σύµφωνα µε τη µεθοδολογία 2 όπως στο [15]. Οι µέσες τιµές των µετρήσεων αυτών των 
παραµέτρων για τα 10 πειράµατα παρουσιάζονται στα επόµενα διαγράµµατα (βλ. Εικόνα 2). 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η προτεινόµενη µεθοδολογία προσέγγισε µε µεγάλη ακρίβεια τα 
αποτελέσµατα που αντιστοιχούν στις τελευταίες αναλλοίωτες καµπύλες (last invariant curves) 
και που προσδιορίσθηκαν µε τη βοήθεια οπτικής και αριθµητικής εποπτείας της µη γραµµικής 
απεικόνισης και χαρακτηρίζονται σαν True στα  διαγράµµατα της Εικόνας 2. 
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Εικόνα 2: (a) ∆ιάγραµµα ακτίνας περιοχής ευστάθειας (dynamic aperture) ως προς την συχνότητα, (b) ∆ιάγραµµα 
µέγιστης απόστασης περιοχής ευστάθειας ως προς την συχνότητα και (c) ∆ιάγραµµα ελάχιστης απόστασης περιοχής 
ευστάθειας ως προς την συχνότητα για την δισδιάστατη απεικόνιση του Hénon. Στα παραπάνω γραφήµατα ο 
συµβολισµός STORN δηλώνει αποτελέσµατα από την προτεινόµενη µεθοδολογία και ο συµβολισµός True στα 
αποτελέσµατα που προκύπτουν από την οπτική και αριθµητική  εποπτεία του χώρου φάσεων. Η διαφορά µεταξύ των 
αποτελεσµάτων των δύο αυτών διαδικασιών είναι τόσο µικρή ώστε να µην διακρίνεται εύκολα στο παραπάνω 
σχήµα. 
 
6.2. 4-διάστατη απεικόνιση: 
Για τη µελέτη της µη γραµµικής απεικόνισης (1.2) στις τέσσερις διαστάσεις  χρησιµοποιήθηκαν 
αυτή τη φορά οι συχνότητες  και  [17]. Η διαµόρφωση των παραµέτρων 
του ∆Α και του SALI ήταν η ίδια µε αυτή της 2-διάστατης περίπτωσης µε τη διαφορά ότι σ’ 
αυτήν την περίπτωση χρησιµοποιήθηκαν 20 άτοµα στο ∆Α και οι επαναλήψεις της µη γραµµικής 
απεικόνισης της µεθόδου του SALI ήταν 1000. Εκτελέστηκαν συνολικά 30 πειράµατα. Σε κάθε 
ένα εντοπίσθηκε το «τελευταίο σηµείο» που αντιστοιχεί στην µικρότερη απόσταση και µε αυτό 
σαν αρχικό σηµείο εκτελέσθηκαν 500000 επαναλήψεις της 4-διάστατης απεικόνισης. 

xv =0.61903 yv =0.4152

Για το σύνολο των σηµείων που προέκυπτε κάθε φορά υπολογίζονταν η µικρότερη και η 
µέγιστη απόσταση του από το ελλειπτικό σηµείο καθώς και ο µέσος όρος των ενδιάµεσων 
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αποστάσεων. 
Στα 22 από τα 30 πειράµατα που εκτελέστηκαν το τελικό σύνολο µη διαφυγόντων 

σηµείων προέκυψε µετά από 500000 επαναλήψεις της απεικόνισης. Για τα παραπάνω 22 
πειράµατα, παρουσιάζονται παρακάτω ορισµένα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις µετρήσεις 
της µέγιστης και ελάχιστης απόστασης καθώς και του µέσου όρου αποστάσεων, όπως είναι η 
µικρότερη και η µέγιστη τιµή, η µέση τιµή και η διασπορά τους αντίστοιχα. 

 Μέγιστη τιµή Ελάχιστη τιµή Μέσος όρος Τυπική 
απόκλιση 

Ελάχιστη 
απόσταση 0.54 0.50 0.52 0.01 

Μέγιστη 
απόσταση 1.13 0.92 1.04 0.06 

Μέσος όρος 
αποστάσεων 0.82 0.67 0.74 0.05 

 

Πίνακας 1: Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την ελάχιστη, µέγιστη απόσταση και µέσο όρο αποστάσεων που 
υπολογίστηκαν στα 22 πειράµατα που εκτελέστηκαν για την τετραδιάστατη απεικόνιση (1.2). 
 

Για κάποιο τυχαία επιλεγµένο πείραµα από τα 22, στο οποίο το τελικό σύνολο σηµείων 
της τροχιάς διατηρήθηκε για τουλάχιστον 500000 επαναλήψεις, υπολογίστηκε η τρισδιάσταση 
προβολή του ( , ,x )x p y  καθώς και οι αντίστοιχες δισδιάστατες προβολές του οι οποίες 
απεικονίζονται στην Εικόνα 3. 

 
Εικόνα 3: Τρισδιάσταση προβολή  της τετραδιάστατης µη γραµµικής απεικόνισης (1.2) καθώς και οι 

αντίστοιχες δισδιάστατες προβολές της. Η τέταρτη συντεταγµένη 

( , , )xx p y

yp  απεικονίζεται µε διαβαθµισµένο χρώµα στην 
κάθετη στήλη. 
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Εικόνα 4: (a) Το διάγραµµα της συνάρτησης 
( ) ( )2log

log  

dC r
r

 ως προς το . Η ευθεία γραµµή βρίσκεται στο 2.7 

και δηλώνει την εκτιµώµενη διάσταση συσχέτισης του «αντικειµένου». (b) Το διάγραµµα της συνάρτησης 

log  r

( ) ( )2log dC r  ως προς το . Οι δύο ευθείες στα δεξιά του γραφήµατος αντιστοιχούν στην εκτίµηση και 
επαλήθευση της κλίσης της παραπάνω συνάρτησης και δίνονται από τον τύπο της προσεγγιστικής ευθείας 

. Για τα παραπάνω διαγράµµατα χρησιµοποιήθηκαν διαστάσεις εµβύθισης . 

log  r

2.76 0.165y x= + 1, ,8m = …
 

Τέλος, υπολογίστηκε η διάσταση συσχέτισης του παραπάνω «αντικειµένου», η οποία 
περιγράφεται από τα διαγράµµατα της Εικόνας 4. Αυτό επιτεύχθηκε κάνοντας χρήση του 
προγραµµατιστικού πακέτου TISEAN [6] το οποίο χρησιµοποιείται στην ανάλυση χρονοσειρών. 
Ειδικότερα, η µέγιστη διάσταση εµβύθισης  που χρησιµοποιήθηκε ήταν 8, και όπως 
αναµέναµε αφού η απεικόνισή µας είναι τετραδιάστατη, για  τα αποτελέσµατα δίνουν την 
ίδια διάσταση συσχέτισης όπως παρατηρούµε και στην Εικόνα 4. Σ΄ αυτήν επίσης, 

παρουσιάζεται το διάγραµµα 

m
4m ≥

( ) ( )2log
, log  

log  

dC r
r

r

⎛ ⎞
⎜⎜
⎝ ⎠

⎟⎟

)

 στο οποίο η διάσταση συσχέτισης αντιστοιχεί 

σε ένα οριζόντιο ευθύγραµµο µέρος (plateau) της συνάρτησης. Η οριζόντια ευθεία που έχει 
σχεδιασθεί αντιστοιχεί στην κλίση 2.7 και αποτελεί εκτίµηση της διάστασης συσχέτισης του υπό 
εξέταση «αντικειµένου». Εναλλακτικά, στο Σχήµα 4(b) παρουσιάζεται το διάγραµµα 

 του οποίου η κλίση δίνει την διάσταση συσχέτισης. Για µια αριθµητική 
εκτίµηση της κλίσης αυτής έγινε γραµµική προσαρµογή (fitting) της συνάρτησης που αντιστοιχεί 
για διάσταση εµβύθισης . Η ευθεία που προέκυψε ήταν η 

( ) ( )( 2log , log  dC r r

4m = 2.76 0.165y x= +  της οποίας η 
κλίση συµφωνεί ικανοποιητικά µε την κλίση του  γραφήµατος 4(a). 
 

7. Συµπεράσµατα 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάσθηκε µια νέα µέθοδος για τον προσδιορισµό της δυναµικής 
ακτίνας ευστάθειας συµπλεκτικών απεικονίσεων η οποία έχει άµεση εφαρµογή στους 
επιταχυντές σωµατιδίων υψηλών ταχυτήτων. Η µέθοδος αυτή εφαρµόσθηκε στην δισδιάστατη 
και τετραδιάστατη συµπλεκτική απεικόνιση του Hénon. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα που 
προέκυψαν στην περίπτωση της δισδιάστατης απεικόνισης του Hénon προσέγγισαν µε 
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ικανοποιητική ακρίβεια την τελευταία αναλλοίωτη καµπύλη (last invariant curve) της 
απεικόνισης. 

Στην τετραδιάστατη περίπτωση η προτεινόµενη µεθοδολογία εντόπισε σύνολα σηµείων 
(«αντικείµενα») µε διάσταση συσχέτισης περίπου 2.7. Αυτό το γεγονός αποτελεί µια ένδειξη ότι 
το «αντικείµενο» αυτό βρίσκεται προσεγγιστικά κοντά στο σύνορο ευστάθειας που είναι ένα 
σύνολο µορφοκλασµατικής δοµής (fractal) η µέγιστη διάσταση του οποίου µπορεί να είναι τρία. 
Το πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσµα που προέκυψε από τους υπολογισµούς µας είναι ότι η διάσταση 
αυτή είναι ιδιαίτερα µεγάλη. Αυτό εξηγεί αρκετά πειστικά την παρατήρηση πολλών ερευνητών 
ότι τα φαινόµενα Αrnol’d διάχυσης στο χώρο φάσεων είναι πολύ ασθενή. Έτσι, παρ’ όλον ότι 
θεωρητικά υπάρχει η δυνατότητα όλες οι τροχιές που δεν ανήκουν σε τόρους να διαφύγουν στο 
άπειρο, αυτό γίνεται σε ελάχιστο βαθµό, ώστε τελικά να εξασφαλίζεται η ευστάθεια της δέσµης 
για τον µεγάλο αριθµό στροφών που απαιτείται για την οµαλή λειτουργία των επιταχυντών. 

Η µεθοδολογία που περιγράφθηκε εδώ µπορεί εύκολα να εφαρµοσθεί σε απεικονίσεις 
 διαστάσεων χωρίς σηµαντικές τροποποιήσεις. Σε µελλοντική εργασία θα διερευνηθεί 

επίσης και η δυνατότητα βελτιστοποίησης της δυναµικής ακτίνας ευστάθειας ως προς τις 
συχνότητες των µη γραµµικών απεικονίσεων. 

4N >
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Abstract: 
 
In this paper we introduce a new numerical methodology for the determination of the dynamic 
aperture of symplectic mappings used in particle accelerator dynamics. It consists of the use of 
Differential Evolution Algorithms as well as of the SALI method. The main aim of the suggested 
methodology is to reach a point in phase space which is approximately very close to the border of 
stability of the mapping. The iterations of this point create a set of points that we call “object”. If 
the correlation dimension of this “object” is close to 1N −  where  is the dimension of the 
phase space, then this set of points lies very close to the border of stability of the mapping. The 
proposed methodology has been applied to the 2D and 4D Hénon symplectic mappings. The last 
invariant curve of the 2D mapping which is easily observable by 2D plots was approximated with 
high accuracy by the numerical results we obtained. Finally, in the 4D case, the suggested 
methodology detected “objects” in phase space with correlation dimension close to 2.7 indicating 
that this set of points lies near the border of stability with maximum dimension 3. 

N
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