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BevezetésAz égi mehanikai számítások évszázadokon keresztül tartották a sillagá-szokban azt a hitet, hogy a bolygók mozgása tetsz®legesen hosszú id®reel®re meghatározható. A 19. század második felében jelentkeztek azok aproblémák, melyek rávilágítottak arra, hogy az égi mozgásokat leíró trigo-nometrikus sorok konvergeniája némely esetben � a rezonaniák közelében� elromlik. Mindezek mellett a századfordulón Poinaré megmutatta, hogya háromtest-probléma (három égitestb®l álló rendszer, melyben az összete-v®k között kizárólag a Newton-féle gravitáiós kölsönhatás hat) analitikusformában nem oldható meg, és a kezd®feltételekt®l függ®en igen változatosmozgástípusok alakulhatnak ki a fázistérben. A 20. század közepére preízmatematikai magyarázat is született a konzervatív rendszerekben a regulárismozgások mellett kialakuló kaotikus viselkedésre (KAM�tétel). Nem sok-kal kés®bb a számítástehnika elérte azt a fejlettségi szintet, hogy lehet®vévált a mozgások hosszúidej¶ vizsgálata, valamint a sok kezd®feltételb®l ered®trajektóriák által kirajzolt fázistérszerkezet tanulmányozása.Az id®k folyamán világossá vált, hogy nem szükséges bonyolult rendszere-ket vizsgálni, hogy kaotikus viselkedést tapasztaljunk, hiszen az már három-dimenziós fázistér esetén kialakulhat. A mozgást leíró di�ereniálegyenletekmagukban hordozzák a rendszer kaotikusságára vonatkozó tulajdonságokat,ezek azonban sak numerikus vizsgálatok során derülnek ki. Mivel a nemline-áris rendszerek általában legalább 3-dimenziós fázistérbeli áramlással írhatókle, az a fontos megállapítás tehet®, hogy a kaotikus viselkedés a dinamikairendszerek nem kivételes, hanem tipikus tulajdonsága.A súrlódásmentes rendszerekben megjelen® kaotikus mozgások a �zikasok területén új megvilágításba helyezték az adott rendszerek viselkedését.A fejl®désb®l nem maradhatott ki az égi mehanika sem. A nemlineáris rend-szerekben kialakult új fogalmi rendszer, megoldási módszerek, szemléletmóda sillagászatban is megvetette lábát. Az utóbbi néhány évtized egyik f® ku-tatási iránya a Naprendszerbeli káosz megismerése, valamint a távoli sillagokkörül felfedezett bolygórendszerek stabilitásának vizsgálata.Dolgozatomban az égi mehanika egyik legegyszer¶bb rendszerének, akorlátozott háromtest-probléma egy speiális esetének részletes vizsgálatátmutatom be. A Sitnikov�probléma id®t®l függ® gerjesztett rendszer. Ennekkövetkeztében az egydimenziós mozgás ellenére a konzervatív rendszerekbenmeg�gyelhet® kaotikus jelenségek széles skáláját produkálja. Háromdimen-ziós fázisterének teljes feltérképezése eddig nyitott feladat volt. Vizsgálataimsorán feltérképeztem a rendszer teljes fázisterét, magyarázatot adva ezzel afázisportrék különböz® szerkezetére, valamint ennek a f®komponensek kez-deti elhelyezkedésével való kapsolatára. A numerikus vizsgálataim során2



olyan érdekes viselkedést fedeztem fel, melyet a klasszikus kaotikus viselke-déssel (permanens káosz, kaotikus sávok) és fázistérszerkezettel magyarázninem lehet. A fázisportrékon a reguláris térrészekt®l távol is hosszú ideig arendszerhez tartozó mozgások kezd®feltételeire bukkantam.A dinamikai rendszerek területén az utóbbi id®ben a permanens visel-kedés mellett a tranziens jelenségek vizsgálatára fókuszálódott a �gyelem.A súrlódásmentes rendszerekben ezek kaotikus szórás formájában jelennekmeg, tanulmányozásuk az égi mehanikában úttör® jelleg¶nek bizonyult. ASitnikov�probléma egyszer¶sége lehet®vé tette, hogy szemléletesen és egy-szer¶en feltárjam, hogy a véges idej¶ kaotikus mozgások tanulmányozásaelengedhetetlen feladat a bolygómozgások vizsgálatában is. Munkám soránmegmutattam, hogy léteznek kezd®feltételek, melyekb®l ered® mozgások vé-ges ideig részei a rendszernek, és addig is kaotikus viselkedést mutatnak.Kvantitatív vizsgálatokon keresztül sikerült kimutatnom azt, ami az iroda-lomban már ismert, hogy a tranziens káosz egy robusztusabb jellemz®je arendszernek, mint a permanens. Végül eredményeim között szerepel annakmagyarázata, hogy a konzervatív rendszerekben a reguláris tartományok szé-lénél meg�gyelhet® ragadós pályák a tranziens jelenségekkel vannak szoroskapsolatban.A munka élkit¶zéseVizsgálataim során f® szempont volt, hogy egyszer¶ rendszeren keresztül mu-tassam be a lehetséges kaotikus viselkedést. Fontosnak tartom, hogy a dol-gozat felépítése követi azt a folyamatot, ahogy én megismertem a Sitnikov�problémát, mint égi mehanikai rendszert. Az irodalmat tanulmányozva éskollégáimmal folytatott konzultáióim során úgy vettem észre, hogy a prob-léma fázistere mindezidáig nem teljesen ismert, és numerikus számítások út-ján új és érdekes következtetések vonhatók le a dinamikai viselkedést illet®en.A számítások során kapott eredmények érdekes alakzatokat adtak a fázistér-ben.Néhány korábbi ikk megismeré után, munkám kezdetén érdekes feladat-nak találtam a tranziens káosz feltérképezését az égi mehanikában. A végesidej¶ kaotikus viselkedés tanulmányozása az exobolygó-rendszerek dinamikaivizsgálatában is új kutatási irányt adhat.
3



Alkalmazott módszerekA nemlineáris di�ereniálegyenletek megoldására legalkalmasabb módszer anumerikus integrálás. Munkám során C-kódokat fejlesztettem, melyek 4-edrend¶ Runge�Kutta-módszert használva adták a mozgásegyenletek megoldá-sait. A kaotikus dinamika rendezett struktúrát mutat a fázistér megfelel®enválasztott szeletein. Ezek ismert módszerekkel kaphatók: stroboszkópikusleképezés ill. Poinaré-metszetek (ez utóbbit a probléma természeténél fogvanem alkalmaztam a számítások során). A fázisportrékon lév® szétszórt pon-tok magyarázatára bevezettem a kilépési id®k vizsgálatát a problémában.1 A módszer megadja egy adott kezd®feltételb®l induló trajektóriára, hogyaz ahhoz tartozó mozgás során a harmadik, tömeg nélküli részeske mennyiideig marad a rendszer része. A kapott eredmények igen hasonló fázistérszer-kezetet adtak, mint a dolgozatban ugyansak alkalmazott Ljapunov-kitev®kszámítása során felrajzolt kontúrképek. A kilépési id®k már közel voltak azirodalomban is ismertetett kilépési ráta fogalmához, melyb®l már könnyenmeghatározható a véges idej¶ kaotikus viselkedésre jellemz® átlagos élettar-tam. Ahhoz, hogy a rendszert szórási szempontból vizsgálhassam, elenged-hetetlen volt de�niálni egy szórási függvényt. Ezzel a függvénnyel vizsgálva adinamikát kideríthet®, hogy létezik-e véges idej¶ kaotikus viselkedés a rend-szerben. A kaotikus nyereghalmaz megszerkesztésére egy egyszer¶ numerikusmódszert választottam (ii). Majd a halmaz kvantitatív jellemzésére, frak-táldimenziójának meghatározására a tankönyvekb®l ismert dobozszámlálásimódszert alkalmaztam.Tézisek1. Megmutattam, hogy a Sitnikov�probléma háromdimenziós fázis-terében a f®komponensek helyzetével összefügg® periodikus id®-beli változások �gyelhet®k meg, valamint a konzervatív rend-szerek fázisterére jellemz® tóruszok a hozzájuk tartozó periodi-kus pályáknak megfelel® fordulatszámmal savarodnak a központiegyensúlyi pont körül. Csavarodás szempontjából ehhez a kép-hez igazodnak a másodrend¶ rezonaniákhoz tartozó invariánsgörbék is. A fázisportrékon a szigetek közt megjelen® szétszórt1Kilépési id®ket 2006-ban publikált munkájában Rudolf Dvorak is használ a Sitnikov�problémában [i℄. Fontosnak tartom azonban megjegyezni, hogy t®le teljesen függetlenül,közel egy id®ben kezdtem alkalmazni én is ezt a módszert. A vizsgálatok irányát jólmutatja, hogy a dolgozat 3.14. ábrája, melyet én Ljapunov-kitev®kkel számoltam, Dvorakikkében kilépési id®kkel szerepel. 4



pontok az elszök® trajektóriáknak felelnek meg, mégpedig úgy,hogy ezek a pontok a háromdimenziós fázistér invariáns söveiközti, nem meghatározott ütemmel savarodó trajektóriák képei.Ennek megfelel®en ezek a trajektóriák a sövek között kibújva afázistér távoli helyeire is eljuthatnak. [1℄2. A kilépési id®kre vonatkozó numerikus vizsgálataim alátámasz-tották, hogy az egyes fázisportékon az eddig nem tanulmányozottrégiókban hosszú idej¶ mozgások lehetségesek, melyek nem saka reguláris tartományok szélénél, hanem jóval távolabb is fraktálhalmazt alkotnak a fázistéren. [1℄3. De�niáltam egy szórási függvényt (Θ(z0)) a Sitnikov�problémafázisterében, mellyel jól meghatározhatók a véges idej¶ kaotikusviselkedéshez tartozó kezd®feltételek. A függvényt összehasonlí-tottam a fázisportrék szerkezetével, a kapott eredmény alapjánegyértelm¶vé vált, hogy a szórási függvény, mely egyben a tran-ziens tulajdonságok kimutatására szolgál, jól tükrözi a rendszerdinamikai viselkedését. [2℄4. Adott paraméterértékhez (e = 0.57) meghatároztam a trajektó-riák kilépési rátáját (κ ≈ 0.1268) és ebb®l a káosz átlagos idejét(τ ≈ 7.88). A fázistér több tartományából választva kezd®felté-teleket kimutattam azt is, hogy a trajektóriák számának id®belisökkenése mindig azonos ütem¶ exponeniális lesengés. Tehát
κ adott paraméterre jellemz® állandó. [2℄5. Numerikusan megszerkesztettem a Sitnikov�probléma fázisteré-ben a tranziens káoszért felel®s kaotikus nyereghalmazt. A szá-mítás eredményei alapján elmondható, hogy a kapott objektumegy összetett fraktál, melynek stabil és instabil sokaságai magya-rázatot adnak a kilépési id®knél meg�gyelhet® kiterjedt, szálas fá-zistérbeli szerkezetre, valamint a szigetek falából indított trajek-tóriák által kirajzolt ugyansak Cantor�szálakból álló halmazra.[2℄6. Kvantitatív jellemzést adtam a nyereghalmazra, melynek soránmeghatároztam fraktáldimenzióját (D0 = 1.812) és dinamikaimér®számát (λ = 1.34). A Ljapunov�kitev®k összehasonlításá-val elmondható, hogy a Sitnikov�problémában a tranziens káoszsokkal meghatározóbb (instabilabb) jelenség, mint a permanenskáosz. Ezt er®síti meg az az eredményem is, hogy a nyereghalmazkiterjedése jóval nagyobb, mint a kaotikus sávok mérete. [2℄5



7. Fázistérbeli vizsgálataim során meggy®z® eredményt kaptam arravonatkozóan, hogy a ragadós pályák a tranziens káosszal vannakszoros kapsolatban. Megjelenési formájuk a fázistérben a perma-nens káoszhoz hasonlít, ugyanis a reguláris tartományok határána nyereghalmaz egy kétdimenziós fraktállá s¶r¶södik. Az, hogya nyereghalmaz szerkezete megváltozik, a trajektóriák számánakhatványtörvény szerinti sökkenésével magyarázható. A törvény-nek megfelel® exponens számításaim szerint σ = 1.03. [2℄KövetkeztetésekA Sitnikov�probléma fázisterének vizsgálatából adódó eredmények fényébenelmodható, annak ellenére, hogy a probléma egy kedvelt dinamikai rend-szer, melyet rengetegszer vizsgáltak különböz® szempontok szerint, fázisteremégis tartogatott még meglepetést számunkra. A háromdimenziós szerke-zet megértése mellett nagy jelent®séget tulajdonítok annak, hogy a kilépésiid®kkel megszerkeszthet®vé vált a kés®bbi nyereghalmaz stabil sokasága. Ezlehet®vé tette olyan kérdések megfogalmazását, melyek aztán elvezettek akáosz égi mehanikában ezidáig kevésbé elterjedt változatáig, a tranziens ká-oszig. Szerensére b®séges irodalom áll rendelkezésre, hogy megértsük a végesidej¶ kaotikus viselkedés elméleti hátterét, majd alkalmazzuk azt gyakorlatipéldákban. A tézispontok szinte mindegyike igen fontos megállapításokattartalmaz, azonban két gondolatban össze tudom foglalni, hogy véleményemszerint miért fontos a tranziens jelenségek vizsgálata.Mindenekel®tt kvalitatív vizsgálatok bizonyítják, hogy a véges idej¶ ká-osz kiterjedtebb a fázistérben, mint permanens társa. Nem elég supán azinvariáns tóruszok közti, illetve azok körüli tartományt vizsgálni, hanem afázistér távolabbi részeit is fel kell térképezni. Továbbá kvantitatíve megad-ható, hogy a kaotikus nyereghalmaz jellemz®en instabilabb, mint a kaotikussávok, azaz az onnan induló mozgások érzékenyebbek a kezd®feltételekre.Ebb®l is látható, hogy a tranziens káosz nem hagyható �gyelmen kívül egyadott probléma fázisterének feltérképezésekor vagy egy bolygórendszer sta-bilitásának vizsgálatakor. Figyelni kell tehát arra, hogy ne elégedjünk mega permanens káosz jól ismert fázistérformáló szerepével, hanem a teljességretörekedve a tranziens jelenségeket is szigorúan vizsgáljuk.Második gondolatom a ragadós pályákkal kapsolatos. Láttuk, hogy ez ajelenség nem más, mint amikor egy trajektória a fázistérben valahonnan egytórusz közelébe keveredik, majd szinte hozzáragadva annak falához hosszúid®t tölt el a reguláris tartomány közelében, végül elhagyja a régiót, és ki-dobódik a rendszerb®l. Felmerül a kérdés, található-e olyan kezd®feltétel,6



melyb®l indítva egy testet éppen olyan trajektóriára kerül, hogy végtelen sokideig a tórusz körül marad. Dolgozatomban részletezett vizsgálatok szerintigen. Ennek azonban igen kisi a valószn¶sége, hiszen a jelenség feltételenem kevesebb, mint eltalálni a kaotikus nyereghalmaz egy egzakt hiperboli-kus pontját. Ez nagyjából annak felel meg, hogy meg lehet-e pökölni egyfekv® eruzát, hogy az éppen a hegyére álljon fel. Ez egy igen fontos megál-lapításhoz vezet, nevezetesen, hogy a tranziens és a permanens káosz közöttvalamiféle kapsolat létezik (Kantz�Grassberger összefüggés). Ez pedig ab-ban nyilvánul meg, hogy egy trajektória minél hosszabb ideig ragad a tóruszfalához, annál s¶r¶bben járja be a fázistér egy részét. Ha pedig éppen si-kerül eltalálni azt a kritikus kezd®feltételt, hogy végtelen ideig ott maradaz invariáns görbék körül, akkor s¶r¶ kaotikus sávot rajzolva ki, már nemkülönböztethet® meg a permanens káosztól.Publikáiós listaA tézisek alapjául szolgáló közlemények[1℄ Kovás, T.; Érdi, B.:�The struture of the extended phase spaeof the Sitnikov problem� Astronomishe Nahrihten, 328, No.8, 801-804. (2007)[2℄ Kovás, T.; Érdi, B.: �Transient haos in the Sitnikov problem�Celestial Mehanis and Dynamial Astronomy megjelenés alattEgyéb közlemények a dolgozat témájában
• Kovás, T.: �The 1:2 resonane in the Sitnikov problem� In: Pro-eedings of the 4th Workshop of Young Researhers in Astronomy &Astrophysis; Publiations of the Astronomy Department of the Eöt-vös University (PADEU), Edited by E. Forgás-Dajka, 2006, Vol. 17.on-line version
• Kovás, T.: �Chaos in simple dynamial systems� In: Proeedings of the4th Austrian Hungarian Workshop for Young Researhers On CelestialMehanis Publiations of the Astronomy Department of the EötvösUniversity (PADEU), Edited by Á., Süli, F. Freistetter and A. Pál,2006, Vol. 18. p.165-173
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