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1. El®szóA doktori értekezésemben kaotikus dinamikájú nemegyensúlyi rendszerektranszporttulajdonságait vizsgálom numerikus módszerek segítségével. Anumerikus kísérleteket a küls® térbe helyezett, dinamikai termosztáttal ki-b®vített Lorentz-gázzal végeztem el. A dolgozat tartalmilag két részb®l áll:a Ljapunov-exponensek szimmetriáját leíró konjugáltpár-szabály vizsgálatá-ból, illetve a dinamikát jellemz® �uktuáiók eloszlására vonatkozó �uktuáiósformula érvényességének ellen®rzéséb®l. A két téma kapsán az alábbi nu-merikus kísérleteket végeztem el:1. a konjugáltpár-szabály vizsgálata a mágneses térbe helyezett Gauss-féleizokinetikus termosztáttal termosztált periodikus Lorentz-gázban;2. a �uktuáiós formula vizsgálata a mágneses térbe helyezett Gauss-féleizokinetikus termosztáttal termosztált periodikus Lorentz-gázban;3. a �uktuáiós formula vizsgálata a Nosé-Hoover termosztáttal termo-sztált Lorentz-gázban;4. a �uktuáiós formula vizsgálata a determinisztikus ütközésekkel termo-sztált Lorentz-gázban.2. A konjugáltpár-szabály numerikus vizsgálata2.1. BevezetésA numerikus kísérletek tapasztalai alapján bizonyos termosztált modellekbenteljesül a konjugáltpár-szabály: a λ1 ≥ λ2 ≥ ... ≥ λN Ljapunov-exponensekközül a nem zérus érték¶ exponensek kielégítik a
λi + λN+1−i = Cegyenletet az i indext®l függetlenül, ahol C ≤ 0. Ez a viselkedés nagyonhasonlít a hamiltoni rendszerekre levezethet® szimmetriára, ami a C = 0 vá-lasztásnak felel meg. A konjugáltpár-szabály lehetséges magyarázatára két1



feltevés is született: a rendszer dinamikájának az id®tükrözésre való szim-metriája, illetve a rendszer dinamikájának valamilyen nem triviális hamiltonitulajdonsága.2.2. Célkit¶zésekA numerikus kísérlet élja, hogy egy olyan rendszerben vizsgáljuk meg akonjugáltpár-szabály teljesülését, amely rendszer valamilyen paraméterévelkülön-külön lehet befolyásolni a konjugált Ljapunov-exponensek megjelené-sében feltehet®en szerepet játszó két tulajdonságot: a reverzibilitást, illetvea dinamika hamiltoni tulajdonságát.2.3. MódszerekA Gauss-féle izokinetikus termosztáttal termosztált 3-dimenziós periodikusLorentz-gázt mágneses térbe helyeztük, így a mágneses tér irányának a vál-toztatásával befolyásolni tudjuk a rendszer dinamikájának a reverzibilitását,illetve hamiltoni tulajdonságát.Megmutattuk, hogy Gauss-féle izokinetikus termosztáttal termosztált pe-riodikus, 3-dimenziós Lorentz-gáz dinamikája akkor, és sak akkor reverzíbilis
|B| 6= 0 mágneses és |E| 6= 0 elektromos terek esetén, ha az E és B vektorokáltal kifeszített sík egybeesik a rás valamelyik szimmetriasíkjával.Megmutatható, hogy a rendszer mozgásegyenletei B = 0 esetén származ-tathatóak egy Hamilton-függvényb®l. Ezt a hamiltoni leírást általánosítottuka B 6= 0 mágneses térrel kiegészített esetre a EB = 0 feltétel mellett.A numerikus kísérlet során a Gramm-Shmidt reortogonalizáiós eljárás-sal kiszámítottuk a λi(t) Ljapunov-exponensek értékeit több t = 107 hosszútrajektória mentén. A trajektória id®fejlesztését egy eseményvezérelt algorit-mussal oldottuk meg, amelyik garantálja, hogy egyetlen, a szóróentrumok-kal történ® ütközés se maradjon ki a részeske számított pályája során, il-letve numerikusan több nagyságrenddel hatékonyabb, mint az az általánosanhasznált algoritmus, amely a mozgásegyenleteket azonos id®intervallumokkallépteti el®re. A kísérletben az alábbi kon�guráiós eseteket vizsgáltuk meg:2



• reverzíbilis, de nem hamiltoni kon�guráiók: az E 6= 0 és B 6= 0 ál-tal meghatározott sík a rás valamelyik szimmetriasíkjával esik egybe,azonban EB 6= 0.
• hamiltoni, de nem reverzíbilis kon�guráiók: EB = 0 teljesül, azonbanaz E 6= 0 és B 6= 0 által meghatározott sík nem esik egyben a rásegyetlen szimmetriasíjával sem.
• nem reverzíbilis, és nem hamiltoni kon�guráiók: az E 6= 0 és B 6= 0által meghatározott sík nem esik egyben a rás egyetlen szimmetriasí-jával sem, és EB 6= 0 teljesül.2.4. TézisekT1/1 Megmutattam, hogy a mágneses térbe helyezett Gauss-féle izokinetikustermosztáttal termosztált 3-dimenziós Lorentz-gázban E 6= 0, B 6= 0esetén a konjugáltpár-szabály kizárólag a EB = 0 feltétel mellett telje-sül. Ez a feltétel egybeesik a B 6= 0 esetre általánosított hamiltoni leírásérvényességi feltételével.2.5. KövetkeztetésekA T1/1 tézisben leírt numerikus eredmény azt mutatja, hogy a reverzibi-litás semmilyen szerepet sem játszik a konjugáltpár-szabály kialakulásában.Ezzel szemben a dinamika hamiltoni jellege játszhatja a kulsszerepet a sza-bály által leírt szimmetria megjelenésében. Ezt a következtetést a numerikuseredmény publikáiója után megszületett elméleti eredmények vissza is iga-zolták.3. A �uktuáiós formula numerikus vizsgálata3.1. BevezetésA �uktuáiós formulát D.J. Evans, E.G.D. Cohen és G. Morris vezették beegy olyan numerikus kísérlet kapsán, amelyben egy disszipáiós mehaniz-3



mussal ellátott Lennard-Jones poteniállal kölsönható részeskék mozgásátvizsgálták. Azt találták, hogy a termodinamika második f®tételét sért®, ne-gatív ξτ entrópiaprodukiós rátával rendelkez® állapotok valószín¶sége ex-poneniálisan kisebb, mint a pozitív entrópiaprodukiós rátával rendelkez®állapotok valószín¶sége:
Πτ (−ξ) = e−τξτ Πτ (ξ) . (1)Ebben a formulában ξτ jelöli a τ id®tartamra átlagolt entrópiaprodukiót,míg Πτ (ξ) ennek a mennyiségnek a valószín¶ség-s¶r¶ségét.A numerikus eredmény publikáiója után több kutatósoport is vizsgálnikezdte elméleti módszerek segítségével a formula által leírt szimmetriát. Kétkiemelked® eredmény született: a Evans-Searles �uktuáiós tétel, illetve aGallavotti-Cohen �uktuáiós tétel, amely a ξτ entrópiaprodukió �uktuáióihelyett a στ fázistér-kontrakiós ráta �uktuáióira vonatkozik.G. Gallavotti a Gallavotti-Cohen �uktuáiós tételen is tovább lépett akaotikus hipotézisként elhíresült konepionális javaslatával, amely szerintamennyiben egy tetsz®leges nemegyensúlyi rendszer adott meg�gyelhet®mennyiségét kívánjunk kiszámítani, úgy tekinthetjük a rendszert, mint egyAnoszov-rendszert, és a számítások során használhatjuk azAnoszov-rendszerekre levezetett eredményeket.3.2. Az id®tükrözési invariania szerepének vizsgálata3.2.1. Célkit¶zésekMind a Gallavotti-Cohen, mind az Evans-Searles �uktuáiós tétel levezetésé-ben fontos szerepet játszik a rendszer id®tükrözési szimmetriája. Pontosanezért érdemes megvizsgálni, hogy az id®tükrözési szimmetria megtörésénekmilyen hatása van a �uktuáiós formula teljesülésére.3.2.2. MódszerekA mágneses térbe helyezett Gauss-féle izokinetikus termosztáttal termosztáltperiodikus Lorentz-gáz esetén a mágneses tér irányának a változtatásával4



befolyásolható a dinamika reverzibilitása a 2.3 szakaszban bemutatottak sze-rint. A numerikus kísérlet során kiszámítottam a Πτ (ξ) s¶r¶ségfüggvényttöbb t = 108 hosszú trajektória mentén többféle τ paraméterrel. A numeri-kus kísérletben az alábbi kon�guráiós eseteket vizsgáltuk meg:1. id®tükrözésre invariáns kon�guráiók: a B = 0 választás mellett arendszer mozgásegyenletei invariánsak az id®tükrözésre.2. reverzíbilis kon�guráiók: az E 6= 0 és B 6= 0 által meghatározott síka rás valamelyik szimmetriasíkjával esik egybe.3. nem reverzíbilis kon�guráiók: tetsz®leges, a fenti két feltételnek nemeleget tev® kon�guráió.3.2.3. TézisekT2/1 Megmutattam, hogy a mágneses térbe helyezett Gauss-féle izokinetikustermosztáttal termosztált 2-, és 3-dimenziós periodikus Lorentz-gázbana E és B terek irányától és nagyságától függetlenül a rendszer entrópi-aprodukiós rátájának �uktuáiói kielégítik a Gallavotti-Cohen, illetveaz Evans-Searles �uktuáiós formulát.3.2.4. KövetkeztetésekA T2/1 tézisben megfogalmazott numerikus eredmény azt mutatja, hogya reverzibilítás nem feltétlenül szükséges tulajdonság az említett �uktuáiósformulák érvényeségének szempontjából, így a �uktuáiós tétel általánosabbfeltételek mellett is kimondható lenne.3.3. A Nosé-Hoover termosztált Lorentz-gáz vizsgálata3.3.1. Célkit¶zésekAGauss-féle izokinetikus termosztáttal termosztált Lorentz-gázban a fázistér-kontrakiós ráta és az entropiaprodukiós ráta minden id®pillanatban egyenl®,azonban általános esetben ez az egyenl®ség nem teljesül. Érdekes lehet meg-vizsgálni egy olyan rendszerben a Gallavotti-Cohen, illetve az Evans-Searles5



�uktuáiós formula teljesülését, ahol a fenti két mennyiség �uktuáiói külön-böz® eloszlást követhetnek, ezért a két �uktuáiós formula teljesülése egy-mástól függetlenül vizsgálható. Ennek az elvárásnak megfelel a Nosé-Hoovertermosztáttal termosztált Lorentz-gáz. A rendszer numerikus vizsgálatátmég egy további érv is alátámasztja: Az Anoszov-rendszerek kompakt fá-zistérrel rendelkeznek, ezért a σ mennyiség �uktuáiói korlátosak, azonban aNosé-Hoover termosztáttal termosztált Lorentz gázban ez a tulajdonság nemteljesül.3.3.2. MódszerekA numerikus kísérletben megvizsgáltam a Nosé-Hoover termosztáttal ter-mosztált Lorentz-gázban a Gallavotti-Cohen, és Evans-Searles �uktuáiósformula teljesülését. A szimuláió során kiszámítottam a τ intervallumra át-lagolt στ és ξτ mennyiségek Πτ (σ) és Πτ (ξ) valószín¶ség-s¶r¶ség függvényéttöbb t = 108 hosszú trajektória mentén többféle τ és E paraméterértékekmellett.3.3.3. TézisekT3/1 Megmutattam, hogy a Nosé-Hoover termosztáttal termosztált 2-, il-letve 3-dimenziós Lorentz-gázban az entropiaprodukiós ráta �uktuáióiminden esetben kielégítik az Evans-Searles �uktuáiós formulát.T3/2 Megmutattam, hogy a Nosé-Hoover termosztáttal termosztált 2-, il-letve 3-dimenziós Lorentz-gázban a fázistér-kontrakiós ráta �uktuáióinagyobb �uktuáiók esetén jelent®sen eltérnek a Gallavotti-Cohen �uk-tuáiós formulától. Egyensúlytól messzebb meg�gyelhet®, hogy a kisebbfázistér-kontrakiós ráta �uktuáiók kielégítik a Gallavotti-Cohen �uk-tuáiós formulát, azonban egyensúlyhoz közeledve a Gallavotti-Cohen�uktuáiós formulának eleget tev® �uktuáiók aránya számottev®en sök-ken.
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3.3.4. KövetkeztetésekA T3/1 tézisben megfogalmazott numerikus eredmény teljes összhangbanvan az elvárt viselkedéssel, és további evideniát szolgáltat arra, hogy azEvans-Searles �uktuáiós formula a rendszerek széles körében teljesül.A T3/2 tézisben megfogalmazott meg�gyelés alapjaiban érinti a kaoti-kus hipotézist, hiszen ezzel megmutattam, hogy a Nosé-Hoover termosztáltLorentz-gázt nem lehet Anoszov-rendszerként kezelni a különböz® dinamikaimennyiségek átlagainak a kiszámításakor.3.4. A determinisztikus ütközésekkel termosztált Lorentz-gáz vizsgálata3.4.1. Célkit¶zésekA T3/2 tézisben megfogalmazott, a Gallavotti-Cohen �uktuáiós formuláranézve negatív eredményre válaszul olyan elméleti megfontolások születtek,amelyek az ütközésekkel járó szingularitásokat teszik felel®ssé a formulátólvaló eltérésért. Pontosan ezért érdemes megvizsgálni egy olyan termosztá-lási mehanizmust, ami az ütközésekbe van beépítve, ezért lényegében sakszingularitások adnak járulékot a fázistér-kontrakiós rátához.3.4.2. MódszerekA numerikus kísérletben megvizsgáltam a determinisztikus ütközésekkel ter-mosztált Lorentz-gázban a Gallavotti-Cohen, és Evans-Searles �uktuáiósformula teljesülését. A szimuláió során kiszámítottam a τ intervallumra át-lagolt στ és ξτ mennyiségek Πτ (σ) és Πτ (ξ) valószín¶ség-s¶r¶ség függvényéttöbb t = 108 hosszú trajektória mentén többféle τ és E paraméterértékekmellett.3.4.3. TézisekT4/1 Megmutattam, hogy a determinisztikus ütközésekkel termosztált 2-dimenziósLorentz-gázban az entropiaprodukiós ráta �uktuáiói minden esetben7



kielégítik az Evans-Searles �uktuáiós formulát.T4/2 Megmutattam, hogy � a Nosé-Hoover termosztáttal termosztál Lorentz-gázhoz hasonlóan � a determinisztikus ütközésekkel termosztált 2-dimenziósLorentz-gázban a fázistér-kontrakiós ráta �uktuáiói nagyobb �uktuá-iók esetén jelent®sen eltérnek a Gallavotti-Cohen �uktuáiós formulá-tól. Egyensúlytól messzebb meg�gyelhet®, hogy a kisebb fázistér-kontrakiósráta �uktuáiók kielégítik a Gallavotti-Cohen �uktuáiós formulát, azon-ban egyensúlyhoz közeledve a Gallavotti-Cohen �uktuáiós formulánakeleget tev® �uktuáiók aránya számottev®en sökken.T4/3 Megmutattam, hogy a determinisztikus ütközésekkel termosztált 2-dimenziósLorentz-gázban a fázistér-kontrakiós ráta �uktuáiói jó egyezést mutat-nak a Langevin-egyenlettel leírt, mozgó harmonikus poteniálba helye-zett részeskére levezethet® módosított �uktuáiós formulával:
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2σ+ p ≥ 3σ+ .3.4.4. KövetkeztetésekA T4/1 tézisben megfogalmazott numerikus eredmény teljes összhangbanvan az elvárt viselkedéssel, és további evideniát szolgáltat arra, hogy azEvans-Searles �uktuáiós formula a rendszerek széles körében teljesül.A T4/2 tézisben megfogalmazott meg�gyelés alapjaiban érinti a kaotikushipotézist, hiszen ezzel megmutattam, hogy � a Nosé-Hoover termosztáltLorentz-gázon túl � a determinisztikus ütközésekkel termosztált Lorentz-gáztsem lehet Anoszov-rendszernek tekinteni a különböz® dinamikai mennyiségekátlagainak a kiszámításakor. 8



A T4/3 tézisben megfogalmazott eredmény azt mutatja � a Nosé-Hoovertermosztált Lorentz-gáz esetével együtt � hogy a termosztált biliárdokban afázistérkontrakiós ráta �uktuáiói nem elégítik ki a Gallavotti-Cohen �uk-tuáiós tétel eredeti alakját, hanem el®reláthatóan sak a (2) módosítottalaknak felelnek meg.Tézisek alapjául szolgáló publikáiók[1℄ M. Dolowshiák and Z. Kovás, Breaking onjugate pairing in thermos-tatted billiards by magneti �eld, Phys. Rev. E 62, 7894 (2000)[2℄ M. Dolowshiák and Z. Kovás, Flutuation formula for nonreversibledynamis in the thermostated Lorentz gas, Phys. Rev. E 66, 066217(2002)[3℄ M. Dolowshiák and Z. Kovás, Flutuation Formula in the Nose-Hooverthermostated Lorentz gas, Phys. Rev. E 71, 025202(R) (2005)
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