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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Σηελ παξνύζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία ζθνπεύνπκε λα δηεξεπλήζνπκε ηα κε γξακκηθά 

θαηλόκελα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε δηακήθε θίλεζε ηνπ πινίνπ ζε πεξηβάιινλ 

αθνινπζνύλησλ θπκαηηζκώλ. Η εθδήισζε κε γξακκηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ιεηηνπξγεί σο πξνάγγεινο αζηάζεηαο ζε δηεύζπλζε δηαθνξεηηθή από ηε 

δηακήθε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε έληνλσλ θπκαηηζκώλ, όηαλ ην πινίν 

βξεζεί θνληά ζηελ θνηιάδα ηνπ θύκαηνο κπνξεί λα "εγθισβηζηεί" ζε κία επζηαζή 

θαηάζηαζε απνθηώληαο ηελ ηαρύηεηα θάζεο ηνπ. Απηό ην θαηλόκελν νλνκάδεηαη 

surf-riding. Τν surf-riding δύλαηαη σζηόζν λα ελεξγνπνηήζεη αζηαζή ζπκπεξηθνξά 

ζην νξηδόληην επίπεδν, κε απόθιηζε από ηελ επηζπκεηή πνξεία. Θεσξείηαη θαηά 

απηόλ ηνλ ηξόπν πξνάγγεινο ηνπ broaching, ην νπνίν κπνξεί κε ηε ζεηξά ηνπ λα 

νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε κεγάιεο εγθάξζηαο θιίζεο, αθόκα θαη ζηελ αλαηξνπή. Έηζη, 

κε απνθπγή εκθάληζεο ηνπ surf-riding θαηαθέξλνπκε λα απνθύγνπκε ηελ πξόθιεζε 

επηθίλδπλεο αζηάζεηαο. Απηό αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ππό 

δηαβνύιεπζε "θξηηεξίσλ άζηθηεο επζηάζεηαο 2εο γεληάο" πνπ ζπδεηνύληαη απηή ηελ 

επνρή ζηνλ Γηεζλή Ναπηηιηαθό Οξγαληζκό (IMO). Η κειέηε καο βαζίδεηαη ζε έλα κε 

γξακκηθό καζεκαηηθό κνληέιν ελόο βαζκνύ ειεπζεξίαο θαη γίλεηαη αλάιπζε ζην 

ρώξν θάζεσλ ζε πεξηβάιινλ αξκνληθώλ θαη δηρξσκαηηθώλ θπκαηηζκώλ. Γηα ηελ 

αλάιπζε απηή ρξεζηκνπνηνύληαη ε κέζνδνο ησλ εθζεηώλ Lyapunov πεπεξαζκέλνπ 

ρξόλνπ (FTLE) θαη ε κέζνδνο clustering ("fuzzy c-means"). Μέζσ ηεο FTLE 

κεζόδνπ γίλεηαη ε εμαγσγή ησλ ππεξβνιηθώλ Λαγθξαλδηαλώλ Σπλεθηηθώλ Γνκώλ 

(LCSs) θακππιώλ πνπ δξνπλ σο αδηαπέξαζηα όξηα ηεο θαζηθήο ξνήο. Οη δνκέο απηέο 

ζεσξνύληαη σο αλάινγα ησλ επζηαζώλ θαη αζηαζώλ πνιιαπινηήησλ ησλ 

ππεξβνιηθώλ ζηάζηκσλ ζεκείσλ ελόο απηόλνκνπ δπλακηθνύ ζπζηήκαηνο. Ο 

αιγόξηζκνο fuzzy c-means απνζθνπεί (αξρηθά) ζην δηακεξηζκό ελόο ζπλόινπ ηξνρηώλ 

ζε ππνζύλνια, θάζε έλα από ηα νπνία θαηαιακβάλεη κηα (εμειηζζόκελε) ζπκπαγή, 

θαηά πξνζέγγηζε, πεξηνρή ηνπ ρώξνπ θάζεσλ θαηά κήθνο ελόο δηαζηήκαηνο 

πεπεξαζκέλνπ ρξόλνπ (finite-time coherent sets). Mέζσ απηήο ηεο αλάιπζεο 

επηρεηξνύκε λα θαηαλνήζνπκε ηνπο κεραληζκνύο πνπ νδεγνύλ είηε ζηε ζπλύπαξμε 

ησλ θαηλνκέλσλ surf-riding θαη surging, είηε ζηελ θαζνιηθή εκθάληζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ surf-riding. 
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ABSTRACT 

 

In this thesis our aim has been to gain further insight into the nonlinear dynamical 

phenomena associated with ship's surge motion in following seas. It is known that 

manifestation of nonlinear dynamic behavior in surge direction can act as a precursor 

of ship instability in directions unrelated with the longitudinal one. More specifically, 

when a ship is found near a wave trough in steep following waves, she may be 

captured (in a stable condition) and be pushed to run with wave‟s phase velocity. This 

phenomenon is called the surf-riding phenomenon, which may incur unstable 

behavior on the horizontal plane. In that way, surf-riding acts as a precursor of the so 

called broaching-to instability, which may lead to large heel and capsize of the ship. 

Βy avoiding the surf-riding condition we manage to avoid the occurrence of 

dangerous instability. This is also depicted in the under development requirements of 

the “2nd Generation Intact Stability Criteria” of the International Maritime 

Organization (IMO). Our research is based on a nonlinear mathematical model of one 

degree of freedom and the study of the phase portrait in harmonic and bichromatic 

wave environment. For this study the finite-time Lyapunov exponent (FTLE) and the 

fuzzy c-means clustering analysis tools are implemented in order to extract 

Lagrangian Coherent Structures (LCSs), which act as transport barriers of the phase 

flow, and finite-time coherent sets respectively. LCSs are considered as analogues of 

the stable and unstable manifolds of an autonomous dynamical system. Through this 

research the mechanisms that lead either to coexistence of surf-riding and surging or 

to global occurrence of surf-riding, can be better understood. 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Η δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πινίνπ ζε πεξηβάιινλ ζαιάζζησλ θπκαηηζκώλ 

απνηειεί έλα αληηθείκελν πνπ δελ έρεη γίλεη πιήξσο θαηαλνεηό. Δδώ θαη πνιιά 

ρξόληα ηόζν νη λαπηηθνί, όζν θαη αξγόηεξα πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ παξαηεξήζεη 

αζηάζεηεο ζε δηεπζύλζεηο πνπ δηαθέξνπλ από ηε δηεύζπλζε ηεο θπκαηηθήο δηέγεξζεο. 

Πνιιά αηπρήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε αζηαζή θαηλόκελα νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε 

εθηεηακέλεο δηεξεύλεζεο ηεο δπλακηθήο ηνπ πινίνπ θαη ησλ κεραληζκώλ πνπ ηηο 

πξνθαινύλ. Γη' απηό ε δηεζλήο εξεπλεηηθή θνηλόηεηα έρεη ζέζεη σο κία από ηηο 

πξνηεξαηόηεηέο ηεο ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο επηθίλδπλεο αζηάζεηαο ηνπ πινίνπ ζηε 

βάζε επηζηεκνληθώλ πξνζεγγίζεσλ. Απηό αληαλαθιάηαη επίζεο ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ 

ΙΜΟ (International Maritime Organization) γηα λα θαζηεξώζεη λέεο θαλνληζηηθέο 

πξνδηαγξαθέο κε ηζρπξή επηζηεκνληθή ζεκειίσζε δηα κέζνπ ησλ θξηηεξίσλ άζηθηεο 

αζηάζεηαο 2
εο

 γεληάο. 

Όηαλ ηα θύκαηα ζπλαληνύλ ην πινίν από ηελ πξύκλε (following sea) ηξία είλαη ηα  

ζελάξηα πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ αλαηξνπή: pure-loss of stability, parametric 

instability θαη broaching-to. Σε απηή ηελ εξγαζία ζα κειεηεζεί ην θαηλόκελν ηνπ surf-

ridingπνπ είλαη γλσζηό όηη απνηειεί πξνάγγειν ηνπ broaching-to. Τν broaching-to 

είλαη κία αζηαζήο θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε κεγάιεο 

εγθάξζηαο θιίζεο αθόκα θαη ζηελ αλαηξνπή. Από ηελ άιιε πιεπξά, ην surf-riding 

είλαη έλα κε γξακκηθό θαηλόκελν θαηά ην νπνίν ην πινίν εγθισβίδεηαη μαθληθά 

θνληά ζηελ θνηιάδα ηνπ θύκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα θηλείηαη κε ηε θαζηθή ηαρύηεηα 

απηνύ. Απηή ε θαηάζηαζε κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε απόηνκα θύκαηα κε κήθνο 

θύκαηνο παξαπιήζην ζην κήθνο ηνπ πινίνπ, όηαλ ε ηαρύηεηα ηνπ πινίνπ είλαη θνληά 

ζηελ ηαρύηεηα ηνπ θύκαηνο. Σηε κόληκε θαηάζηαζε θαη γηα έλαλ παξαηεξεηή 

θηλνύκελν καδί κε ην θύκα, ην surf-riding ραξαθηεξίδεηαη σο θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. 

Σεκαληηθή πξόνδνο ζηε κειέηε ηεο δπλακηθήο αζηάζεηαο ηνπ πινίνπ άξρηζε λα 

ζεκεηώλεηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80, όπνπ ν Kan δηεξεπλά πεηξακαηηθά θαη 

ζεσξεηηθά ηε δηακήθε ζπκπεξηθνξά ηνπ πινίνπ ζε αθνινπζνύληεο θπκαηηζκνύο θαη 

δηαπηζηώλεη, κεηαμύ άιισλ, ηε ζπλύπαξμε δηαθνξεηηθώλ απνθξίζεσλ γηα θάπνηα 

πεξηνρή ηαρπηήησλ· ε απόθξηζε ηνπ πινίνπ κπνξεί λα έρεη είηε πεξηνδηθό (periodic 
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surging) είηε κόληκν ραξαθηήξα (surf-riding) αλαιόγσο ησλ αξρηθώλ ζπλζεθώλ. Ο 

Σπύξνπ δηεμάγεη πνηνηηθή δπλακηθή αλάιπζε ηεο θίλεζεο ηνπ πινίνπ ζε 

αθνινπζνύληεο θαη πιαγίσο αθνινπζνύληεο θπκαηηζκνύο κέζσ ηεο νπνίαο εμεγεί ην 

θαηλόκελν ηνπ surf-riding ζηεξηδόκελνο ζηε ζεσξία ησλ νκνθιηληθώλ δηαθιαδώζεσλ. 

Δπηπιένλ, πξνηείλεη ηέζζεξηο βαζηθνύο κεραληζκνύο νη νπνίνη νδεγνύλ ζην 

broaching, δύν από ηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη άκεζα κε ην θαηλόκελν surf-riding. 

Σήκεξα ν Κνληνιέθαο επεθηείλεη ηελ έξεπλα ηνπ θαηλνκέλνπ surf-riding κε ρξήζε 

ζύγρξνλσλ ππνινγηζηηθώλ κεζόδσλ αλάιπζεο ηεο δπλακηθήο ελόο ζπζηήκαηνο 

ζαιάζζησλ θπκαηηζκώλ πνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο ζπρλόηεηεο. 

Η παξνύζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία εληάζζεηαη ζην επξύηεξν πιαίζην έξεπλαο ηνπ 

ππνςήθηνπ δηδάθηνξα Ισάλλε Κνληνιέθα ηεο Σρνιήο Ναππεγώλ Μεραλνιόγσλ 

Μεραληθώλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

ρξεζηκνπνηνύληαη ππνινγηζηηθέο κέζνδνη κε ρξήζε ηνπ Mathematica γηα ηε 

δηεξεύλεζε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο θίλεζεο ηνπ πινίνπ ζην δηάκεθεο ηόζν 

ζηελ πεξίπησζε αξκνληθώλ θπκαηηζκώλ όζν θαη ζε απηή ησλ δηρξσκαηηθώλ. 

Σπγθεθξηκέλα εθαξκόδεηαη ε έλλνηα ησλ ππεξβνιηθώλ Λαγθξαλδηαλώλ Σπλεθηηθώλ 

Γνκώλ (Lagrangian Coherent Structures - LCSs) θαη εμεηάδεηαη ε δπλαηόηεηά ηνπο λα 

απνθαιύπηνπλ ηελ αιιαγή ηεο δνκήο ηεο θαζηθήο ξνήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ρξόλν. 

Γηα κέζνπ ηεο νξγάλσζήο ηνπο απηέο νη δνκέο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο αλάινγα 

ησλ επζηαζώλ (repelling LCSs) θαη αζηαζώλ (attracting LCSs) πνιιαπινηήησλ ησλ 

ππεξβνιηθώλ ζηάζηκσλ ζεκείσλ ελόο απηόλνκνπ δπλακηθνύ ζπζηήκαηνο. Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ησλ LCSs ζα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο ησλ εθζεηώλ Lyapunov 

πεπεξαζκέλνπ ρξόλνπ (FTLE). Δπηπιένλ,  ζα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο clustering κε 

ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ fuzzy c-means, ν νπνίνο απνζθνπεί (αξρηθά) ζην δηακεξηζκό 

ελόο ζπλόινπ ηξνρηώλ ζε ππνζύλνια, θάζε έλα από ηα νπνία θαηαιακβάλεη κηα 

(εμειηζζόκελε) ζπκπαγή, θαηά πξνζέγγηζε, πεξηνρή ηνπ ρώξνπ θάζεσλ θαηά κήθνο 

ελόο δηαζηήκαηνο πεπεξαζκέλνπ ρξόλνπ (finite-time coherent set). Θα αθνινπζήζεη 

ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δύν κεζόδσλ. 

Τα πεξηερόκελα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ζπλνςίδνληαη σο αθνινύζσο:  

Σην δεύηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ν ζθνπόο ηεο εξγαζίαο. Τν ηξίην θεθάιαην 

πεξηέρεη ζύληνκε θξηηηθή αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γύξσ από ην θαηλόκελν 

surf-riding. Σην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ καζεκαηηθνύ κνληέινπ κε 
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βάζε ην νπνίν ζα κειεηεζεί ε δπλακηθή θαη αλαιύνληαη ε έλλνηα ησλ LCSs θαη νη 

αξηζκεηηθνί κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, δειαδή νη κέζνδνη FTLE θαη clustering 

(fuzzy c-means). Σην πέκπην θεθάιαην δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα, θαη ε αλάιπζε 

απηώλ, από ηελ εθαξκνγή ησλ δύν κεζόδσλ αξρηθά ζε πεξίπησζε αξκνληθώλ 

θπκαηηζκώλ (θπξίσο γηα επαιήζεπζε ησλ ππνινγηζηηθώλ εξγαιείσλ) θαη ζηε 

ζπλέρεηα γηα ηνπο δηρξσκαηηθνύο θπκαηηζκνύο. Τέινο ζην έθην θεθάιαην 

παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο καο. 
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2. ΚΟΠΟ 

 

Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

θίλεζεο ηνπ πινίνπ ζηε δηακήθε δηεύζπλζή ηνπ, ζε πεξηβάιινλ κίαο θαη δύν 

αξκνληθώλ θπκαηηθώλ ζπληζησζώλ κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ ρώξνπ θάζεσλ. Η 

αλάιπζε απηή ζα γίλεη κε ηε ρξήζε ησλ κεζόδσλ εθζεηώλ Lyapunov πεπεξαζκέλνπ 

ρξόλνπ (FTLE) θαη clustering (αιγόξηζκνο fuzzy C-means), κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 

γίλεη ε εμαγσγή ησλ Λαγθξαλδηαλώλ Σπλεθηηθώλ Γνκώλ (Lagrangian Coherent 

Structures) θαη ησλ πεπεξαζκέλνπ ρξόλνπ ζπκπαγώλ δηαζηεκάησλ (Finite-time 

Coherent Sets) αληίζηνηρα, επηρεηξώληαο έηζη λα θαηαλνήζνπκε ηνπο κεραληζκνύο 

πνπ πξνθαινύλ είηε ηε ζπλύπαξμε ησλ θαηαζηάζεσλ surf-riding θαη surging, είηε ηελ 

θαζνιηθή εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ surf-riding. 

Δλδεηθηηθά ηα βήκαηα είλαη ηα εμήο 

 Δθαξκνγή ηεο κεζόδνπ FTLE ζε πεξηβάιινλ κίαο αξκνληθήο θπκαηηθήο 

ζπληζηώζαο κε ζθνπό ηελ εμνηθείσζε κε ηε κέζνδν θαη ηελ επηβεβαίσζε ησλ 

ηδηνηήησλ ησλ LCSs θαη ηεο δπλαηόηεηαο πξόβιεςεο ηεο δπλακηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

  Δθαξκνγή ηεο κεζόδνπ FTLE ζε πέληε δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο 

δηρξσκαηηθώλ θπκαηηζκώλ. 

 Δθαξκνγή ηεο κεζόδνπ clustering κε ρξήζε ηνπ αιγόξηζκνπ fuzzy c-means 

ζηηο πεξηπηώζεηο ζπλύπαξμεο ησλ δύν δπλακηθώλ θαηαζηάζεσλ (surf-riding 

θαη surging) ζην πεξηβάιινλ κίαο θαη δύν αξκνληθώλ θπκαηηθώλ ζπληζησζώλ. 

 Σύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δύν κεζόδσλ  
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3. ΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

Ο όξνο surf-riding πεξηγξάθεη κηα ηδηάδνπζα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε απόθξηζε 

ηνπ πινίνπ εκθαλίδεη ζηάζηκν ραξαθηήξα σο πξνο παξαηεξεηή θηλνύκελν κε ηελ 

ηαρύηεηα θάζεο ηνπ θύκαηνο, ν νπνίνο αληηιακβάλεηαη ην πινίν ζηακαηεκέλν ζηελ 

πεξηνρή θάπνηαο θνηιάδαο αλ θαη ε ζρεηηθή ηαρύηεηα πινίνπ-θύκαηνο ζα έπξεπε, ζε 

ζπκθσλία κε ηηο επηιεγκέλεο ζηξνθέο ηεο έιηθαο, λα ιακβάλεη κε κεδεληθή ηηκή. Η 

αλσηέξσ ζπκπεξηθνξά αλακέλεηαη λα εθδεισζεί ζε πεξηβάιινλ θπκαηηζκώλ κε 

κήθνο ζπγθξίζηκν κε ην κήθνο ηνπ πινίνπ θαη θαηεύζπλζε δηάδνζεο ε νπνία 

ζρεκαηίδεη κεδεληθή (following seas) ή κηθξή ζρεηηθά γσλία (quartering seas) κε ην 

δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ πινίνπ. Η επηθηλδπλόηεηα κηαο ελδερόκελεο εκπινθήο 

κε ην θαηλόκελν δελ είλαη πξνθαλήο. Τν surf-riding δύλαηαη σζηόζν λα 

ελεξγνπνηήζεη αζηαζείο ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηηο θηλήζεηο ηνπ 

πινίνπ ζε δηαθνξεηηθέο δηεπζύλζεηο. Θεσξείηαη θαη‟ απηόλ ηνλ ηξόπν πξνάγγεινο ηνπ 

broaching, ην νπνίν κπνξεί κε ηε ζεηξά ηνπ λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε κεγάιεο 

εγθάξζηαο θιίζεο, αθόκα θαη ζηελ αλαηξνπή. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηακήθνπο 

απόθξηζεο ηνπ πινίνπ ελδέρεηαη λα ελεξγνπνηήζνπλ θαη άιιεο κνξθέο αζηάζεηαο. 

Έλα πινίν ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ αθνινπζνύλησλ θπκαηηζκώλ κπνξεί λα 

εθηειεί δηακήθεηο πεξηνδηθέο ηαιαληώζεηο ηέηνηαο κνξθήο, ώζηε ηελ παξαηεηακέλε 

παξακνλή ηνπ ζηελ πεξηνρή ησλ θνξπθώλ ηνπ θύκαηνο, όπνπ ε ξνπή επαλαθνξάο 

θαηά ηε δηεύζπλζε roll εκθαλίδεη κεησκέλε ή θαη αξλεηηθή ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

ηηκή, λα ηε δηαδέρεηαη κηα ζύληνκε δηέιεπζε από ηελ πεξηνρή ησλ θνηιάδσλ 

(asymmetric surging). Σηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη πηζαλόηεηα, εάλ ε δηέιεπζε ηνπ 

πινίνπ από ηε "γεηηνληά" θάπνηαο θνξπθήο δηαξθέζεη ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν, ην 

πινίν λα αλαηξαπεί κε αηθλίδην, κε ηαιαλησηηθό ηξόπν (pure loss of stability).  

Τν 1948 ν Davidson [1] απνδεηθλύεη πσο έλα θαηεπζπληηθά επζηαζέο ζε ήξεκν λεξό 

πινίν κπνξεί λα θαηαζηεί αζηαζέο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλαληήζεη θπκαηηζκνύο 

δηαδηδόκελνπο πξνο θνηλή κε απηήλ ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θαηεύζπλζε (αθνινπζνύληεο 

θπκαηηζκνί). Τν 1951 ν Grim [2] επηζεκαίλεη ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ surf-riding ζηελ πεξίπησζε απόηνκσλ θαη κεγάινπ κήθνπο 

αθνινπζνύλησλ θπκαηηζκώλ. Τν θαηλόκελν παξαηεξείηαη πεηξακαηηθά ην 1962 από 

ηνπο Du Cane θαη Goodrich [3] θαη αλαθέξεηαη ε δηαζύλδεζε ηνπ κε ην broaching. Η 
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πξώηε ιεπηνκεξήο έξεπλα ζην θαηλόκελν surf-riding ζε αξκνληθνύο θπκαηηζκνύο 

έγηλε από ηνλ Kan (1990) [4], ν νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε κεγάιν αξηζκό πεηξακάησλ 

ζε ζπλδπαζκό κε αξηζκεηηθέο πξνζνκνηώζεηο θαη αλάιπζε ηνπ ρώξνπ θάζεσλ.  

Σην ζρήκα 3.1 παξνπζηάδεηαη ε δηαθύκαλζε ηεο δηακήθνπο ζπληζηώζαο ηεο 

ηαρύηεηαο ηνπ κνληέινπ ζπλαξηήζεη ησλ ζηξνθώλ ηεο έιηθαο. Γίλεηαη πξνθαλέο όηη 

κηα απόηνκε αιιαγή ηεο ηαρύηεηαο ιακβάλεη ρώξα γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό 

πεξηζηξνθώλ (πεξί ηηο 18 ζηξνθέο αλά ιεπηό). Η αιιαγή απηή ζεκαηνδνηεί ηε 

κεηάβαζε από ηε δηακήθε πεξηνδηθή ηαιάλησζε κεγάινπ πιάηνπο (surging of large 

amplitude) ζηε κόληκε θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη κε ηνλ όξν surf-riding. Η 

απόθξηζε ηνπ πινίνπ ράλεη ηνλ πεξηνδηθό ηεο ραξαθηήξα ηε ζηηγκή πνπ ε δηακήθεο 

ηαρύηεηα ηνπ πινίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηαιαλησηηθήο ζπληζηώζαο, 

ιακβάλεη νξηαθά ηελ ηηκή ηεο ηαρύηεηαο θάζεο ηνπ θύκαηνο. Δπηπιένλ, ε εθδήισζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ surf-riding επηδξά αξλεηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πεδαιίνπ, 

θαζώο επέξρεηαη κείσζε ζηελ ηαρύηεηα ηεο εηζεξρόκελεο ζε απηό ξνήο. 

 

Σρήκα 3.1: Δηαθύκαλζε ηεο δηακήθνπο ζπληζηώζαο ηεο ηαρύηεηαο θαζώο απμάλνληαη νη 

ζηξνθέο ηεο έιηθαο[4] 

Από ζεσξεηηθή ζθνπηά ν Kan ζεκείσζε ηελ ύπαξμε δύν ζηάζηκσλ ζεκείσλ, ελόο 

επζηαζνύο θαη ελόο ζάγκαηνο, γηα ζπγθεθξηκέλν εύξνο παξακέηξσλ. Τν επζηαζέο 

ζεκείν αληηπξνζσπεύεη ηελ εθηθηή, από θπζηθήο άπνςεο, κόληκε απόθξηζε (surf-

riding) θαη εληνπίδεηαη εληόο ηεο πεξηνρήο (-ι/4, ι/4) από ηελ θνηιάδα ηνπ θύκαηνο, 

ελώ ε αζηαζήο ιύζε βξίζθεηαη εθηόο ηεο πξναλαθεξζείζαο πεξηνρήο θαη θνληά ζηελ 

θνξπθή ηνπ θύκαηνο.  
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Μέζσ ηεο αξηζκεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξηθήο εμίζσζεο θίλεζεο έδεημε όηη ην 

πινίν δύλαηαη είηε λα εθηειεί δηακήθεηο πεξηνδηθέο ηαιαληώζεηο θαζώο ην θύκα ην 

πξνζπεξλάεη (periodic surging), είηε λα απνθξίλεηαη κε ζηάζηκν σο πξνο παξαηεξεηή 

θηλνύκελν κε ηελ ηαρύηεηα θάζεο ηνπ θύκαηνο ηξόπν (surf-riding) αλαιόγσο ησλ 

αξρηθώλ ζπλζεθώλ. Η εγθπξόηεηα ησλ πξνζνκνηώζεσλ αμηνινγείηαη βάζεη 

πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ.  

 

Σρήκα 3.2: O ρώξνο θάζεσλ γηα (α) κηθξνύο, (β) κεζαίνπο θαη (γ) κεγάινπο αξηζκνύο 

Fn[4] 

Μεηά από ηελ αλάιπζε ηνπ ρώξνπ θάζεσλ απηή ε ζπλύπαξμε δηαθνξεηηθώλ 

απνθξίζεσλ θαζίζηαηαη πξνθαλήο. Γηα ρακεινύο αξηζκνύο Fn ν πεξηνδηθόο ειθπζηήο 

εκθαλίδεηαη σο ε κνλαδηθή ιύζε ηνπ ζπζηήκαηνο (periodic surging), θάζε αξρηθή 

ζπλζήθε θαηαιήγεη πάλσ ζηελ θπκαηνεηδή γξακκή ζην ζρήκα 3.2(α). Γηα ελδηάκεζεο 

ηηκέο ηνπ αξηζκνύ Fn ν ρώξνο θάζεσλ δηαηξείηαη ζε δύν ειθηηθά ρσξία. Αξρηθέο 

ζπλζήθεο ζην ρσξίν πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο δηαθεθνκκέλεο γξακκέο, ζρήκα 

3.2(β), νδεγνύλ ζε surf-riding, θαζώο θάζε ηξνρηά ζην ρσξίν απηό θαηαιήγεη ζην 

επζηαζέο ζηάζηκν ζεκείν, ελώ αξρηθέο ζπλζήθεο έμσ από ηελ πεξηνρή απηή νδεγνύλ 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πεξηνδηθό ειθπζηή. Τέινο, γηα κεγαιύηεξεο 

ηηκέο ηνπ αξηζκνύ Fn ην ζύζηεκα θαηαιήγεη αλεμαξηήησο ησλ αξρηθώλ ζπλζεθώλ 



[18] 
 

ζην surf-riding, ζρήκα 3.2(γ). Σεκεηώλεηαη όηη ζην ζρήκα 3.2(γ) νη δηαθεθνκκέλεο 

γξακκέο απνηεινύλ ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμύ ησλ θπκάησλ ζηα νπνία ην πινίν 

νδεγείηαη ζην surf-riding. 

Από ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη πξνθαλήο ε ύπαξμε δύν θξίζηκσλ ηηκώλ ηεο ηαρύηεηαο 

πνπ επηηπγράλεη ην πινίν (ζε ήξεκν λεξό γηα δεδνκέλεο πεξηζηξνθέο ηεο έιηθαο), 

(Σρήκα 3.3). Kάησ από ηελ πξώηε Vlcr ην surf-riding δε δύλαηαη λα εκθαληζηεί, ελώ 

πάλσ από ηε δεύηεξε Vl ην θαηλόκελν εθδειώλεηαη γηα θάζε αξρηθή ζπλζήθε (global 

surf-riding). Σηελ ελδηάκεζε πεξηνρή ηαρπηήησλ ην πινίν απνθξίλεηαη είηε κε 

πεξηνδηθό, είηε κε ζηάζηκν ηξόπν αλαιόγσο ησλ αξρηθώλ ζπλζεθώλ.  

 

Σρήκα 3.3: Κξίζηκε ηαρύηεηα ζπλαξηήζεη ηνπ ύςνπο ηνπ θύκαηνο [4] 

Παξόιν πνπ ν Kan ζπλείζθεξε ζεκαληηθά ζηελ θαηαλόεζε ηεο δπλακηθήο ηνπ πινίνπ 

ζε αθνινπζνύληεο θπκαηηζκνύο, δελ δηεξεύλεζε ηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ζε 

ηπραίνπο θπκαηηζκνύο, νη νπνίνη ζπληζηνύλ ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 

Η εμαθάληζε ηεο πεξηνδηθήο απόθξηζεο θαη ε εθδήισζε ηνπ θαζνιηθνύ surf-riding 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ ηύπν δηαθιάδσζεο νκνθιηληθήο ζύλδεζεο (homoclinic 

bifurcation). Ο Σπύξνπ [5], [6] πξνζεγγίδεη κε πνηνηηθό ηξόπν ηε κεηάβαζε από ηελ 

πεξηνδηθή απόθξηζε ζην surf-riding θάησ από νπνηαδήπνηε αξρηθή ζπλζήθε ζηελ 

πεξίπησζε αθνινπζνύλησλ θπκαηηζκώλ κεγάινπ πιάηνπο (Σρήκα 3.4). Οη ηέζζεξηο 

ηνκέο ζην ζρήκα αληηζηνηρνύλ ζε δηαθνξεηηθνύο αξηζκνύο Fn. Υπελζπκίδεηαη όηη ν 

αξηζκόο Fn εηζάγεηαη σο κέγεζνο αληηπξνζσπεπηηθό ησλ πεξηζηξνθώλ ηε έιηθαο. 

Σηελ ηνκή (a) ην ζύζηεκα απνθξίλεηαη κε πεξηνδηθό ηξόπν. Σε απηήλ ηελ θαηάζηαζε 
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ηα θύκαηα πξνζπεξλάλε ην πινίν. Σηελ ηνκή (b) εκθαλίδεηαη έλα ζηάζηκν ζεκείν, ην 

νπνίν ζηε ζπλέρεηα, ηνκή (c), δηαζπάηαη ζε έλα επζηαζέο ζεκείν θαη έλα ζαγκαηηθό  

(saddle-node bifurcation). Τν ζύζηεκα θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ γεγνλόηνο ζπλερίδεη 

λα επηδέρεηαη πεξηνδηθή ιύζε. O νξηαθόο θύθινο όκσο παξακνξθώλεηαη ζηαδηαθά 

θαη πιεζηάδεη, κε εθαπηνκεληθό ηξόπν, ηνπο θιάδνπο ηνπ ζάγκαηνο. Σηελ θξίζηκε 

ηηκή ηνπ αξηζκνύ Fn ν πεξηνδηθόο ειθπζηήο ζπγθξνύεηαη κε ην αζηαζέο ζεκείν 

(ζάγκα) θαη κεηαηξέπεηαη ζε νκνθιηληθή ζύλδεζε. Πεξαηηέξσ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ 

Fn νδεγεί ζηελ θαηαζηξνθή ηεο νκνθιηληθήο ζύλδεζεο. Kάζε αξρηθή ζπλζήθε 

νδεγείηαη πιένλ ζην επζηαζέο ζεκείν-ειθπζηή, δειαδή ζε surf-riding, ηνκή (d).  

 

Σρήκα 3.4: Πνηνηηθή πεξηγξαθή ηεο εμαθάληζεο ηεο πεξηνδηθήο θίλεζεο [3] 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη θαζώο ν νξηαθόο θύθινο πιεζηάδεη ην αζηαζέο ζεκείν θαη 

ιόγσ ηνπ όηη κηα νπνηαδήπνηε αξρηθή ζπλζήθε ε νπνία εθθηλεί από ηνλ επζηαζή 

θιάδν πνπ θαηεπζύλεηαη πξνο απηό πιεζηάδεη ην ζηάζηκν ζεκείν ζε άπεηξν ρξόλν, ε 

απόθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εκθαλίδεη ρακειόζπρλα ραξαθηεξηζηηθά. Η δηέιεπζε 

κάιηζηα από ηελ πεξηνρή ηεο θνξπθήο ηνπ θύκαηνο δηαξθεί δπζαλάινγα κεγάιν 

ρξνληθό δηάζηεκα ζε ζρέζε κε ην πέξαζκα από ηελ πεξηνρή ηεο θνηιάδαο. Απηή 

αθξηβώο ε ζπκπεξηθνξά πεξηγξάθεηαη από ηνπο όξνπο asymmetric surging θαη 

surging of large amplitude. 

Σήκεξα ν Κνληνιέθαο (2016) [7] επεθηείλεη ηελ έξεπλα ηνπ θαηλνκέλνπ surf-riding 

κε ρξήζε ζύγρξνλσλ ππνινγηζηηθώλ κεζόδσλ αλάιπζεο ηεο δπλακηθήο ελόο 

ρξνλνεμαξηώκελνπ πιένλ ζπζηήκαηνο ζαιάζζησλ θπκαηηζκώλ πνπ πεξηιακβάλεη 

πνιιέο ζπρλόηεηεο. 
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4. ΣΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

 

4.1 ΣΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΚΑΣΑ 

ΣΟ ΓΗΑΜΖΚΔ 

Η δηαθνξηθή εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ θίλεζε ηνπ πινίνπ θαηά ην δηάκεθεο ζηελ 

πεξίπησζε αθνινπζνύλησλ θπκαηηζκώλ, θπκαηηζκώλ ησλ νπνίσλ ε θαηεύζπλζε 

δηάδνζεο ηαπηίδεηαη κε ηελ θαηεύζπλζε ηνπ δηαλύζκαηνο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ πινίνπ, 

ιακβάλεηαη απεπζείαο από ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα (Σπύξνπ 2006) [8] 

  𝑚 − 𝑋𝑢  𝜉 = 𝑇 − 𝑅 + 𝑋𝑤  (4.1) 

όπνπ  

m ε κάδα ηνπ πινίνπ,  

Xu  ε πξόζζεηε κάδα θαηά ηε δηακήθε δηεύζπλζε,  

μ ε δηακήθεο ζέζε ηνπ πινίνπ σο πξνο έλα αθίλεην ζύζηεκα πάλσ ζηε γε 

Τ ε ώζε ηεο πξνπέιαο,  

R ε αληίζηαζε 

𝑋𝑤  ε δηεγείξνπζα ιόγσ ησλ θπκαηηζκώλ δύλακε θαηά ηε δηακήθε δηεύζπλζε. 

 

Σρήκα 4.1: Κύξηεο δπλάκεηο ζηε δηακήθε δηεύζπλζε [8] 

Η πξόζζεηε κάδα κπνξεί, δεδνκέλσλ ησλ κηθξώλ ηηκώλ ηεο ζπρλόηεηαο ζπλάληεζεο, 

λα ζεσξεζεί ζηαζεξή θαη λα αληηθαηαζηαζεί από ηελ αζπκπησηηθή ηηκή ηεο. 

Δπηπιένλ, ιόγσ ησλ κεγάισλ ηηκώλ ηνπ ιόγνπ ι/L, όπνπ L ην κήθνο ηνπ πινίνπ, 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε ππέξζεζε ησλ όξσλ ηεο ώζεο θαη ηεο αληίζηαζεο, ζηε κνξθή 

πνπ απηνί απνθηνύλ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ πινίνπ ζε ήξεκν λεξό, κε ηηο 

δηεγείξνπζεο δπλάκεηο.  
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Σύκθσλα ινηπόλ κε ηα παξαπάλσ, ε ώζε εθθξάδεηαη ζπλαξηήζεη ηεο ηαρύηεηαο U 

ηνπ πινίνπ θαη ησλ ζηξνθώλ ηεο έιηθαο n σο εμήο 

 𝑇 = 𝜏0𝑛
2 + 𝜏1𝑛𝑈 + 𝜏2𝑈

2 (4.2) 

όπνπ 

𝑛 νη ζηξνθέο ηεο έιηθαο 

𝑈 ε ηαρύηεηα ζην δηάκεθεο 

θαη 𝜏𝑖  , 𝑖 = 0, 1, 2 νη ζπληειεζηέο νη νπνίνη ππνινγίδνληαη κέζσ ησλ παξαθάησ 

εθθξάζεσλ 

𝜏0 = 𝜅0 1 − 𝑡𝑝 𝜌𝐷4 (4.3.α) 

𝜏1 = 𝜅1 1 − 𝑡𝑝  1 − 𝑤𝑝 𝜌𝐷3 (4.3.β) 

𝜏2 = 𝜅2 1 − 𝑡𝑝  1 − 𝑤𝑝 
2
𝜌𝐷2 (4.3.γ) 

όπνπ ν ζπληειεζηήο κείσζεο ώζεο 𝑡𝑝  θαη θαη ν ζπληειεζηήο νκόξξνπ 𝑤𝑝  

αλαθέξνληαη ζε ήξεκν λεξό, ξ είλαη ε ππθλόηεηα ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ θαη D ε 

δηάκεηξνο ηεο έιηθαο. 

Οη ηηκέο ησλ ζπληειεζηώλ 𝜅𝑖 , 𝑖 = 0, 1, 2 επηιέγνληαη έηζη, ώζηε ν ζπληειεζηήο ώζεο 

𝛫𝛵λα πξνζεγγίδεηαη από ην αθόινπζν πνιπώλπκν δεπηέξνπ βαζκνύ σο πξνο ηνλ 

ζπληειεζηή πξνρώξεζεο  𝐽, 

 𝛫𝛵 = 𝜅0 + 𝜅1𝐽 + 𝜅2𝐽
2 (4.4) 

κε  

 𝐽 =
𝑈(1−𝑤𝑝 )

𝑛𝐷
 (4.5) 

Η αληίζηαζε ηνπ πινίνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί ζαλ ζπλάξηεζε κόλν ηεο ηαρύηεηαο U 

θαη λα πξνζεγγηζζεί κέζσ ελόο πνιπσλύκνπ ηξίηνπ βαζκνύ, 

 𝑅 = 𝑟1𝑈 + 𝑟2𝑈
2 + 𝑟3𝑈3 (4.6) 

όπνπ 𝑟𝑖 , 𝑖 = 0, 1, 2  θαηάιιεινη ζπληειεζηέο. 
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Τέινο, ε επαγόκελε από ην πεδίν ησλ θπκαηηζκώλ δύλακε Froude-Krylov, ε νπνία 

εμαξηάηαη από ην κήθνο θύκαηνο ι, ην βάζνο ηεο ζάιαζζαο θαη ηελ νξηδόληηα ζέζε 

ηνπ κέζνπ ηνπ πινίνπ ζρεηηθά κε ην θύκα, πξνθύπηεη  

𝑋𝑤 =  𝑓𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑖𝜉 − 𝜔𝑖𝑡 + 휀𝑖 + 휀𝑖
 𝑟 

 𝛮
𝑖=1  (4.7) 

όπνπ 

Ν ν αξηζκόο ησλ θπκαηηθώλ ζπληζησζώλ (Ν=1 γηα κνλνρξσκαηηθό θύκα, Ν=2 γηα 

δηρξσκαηηθό θιπ) 

𝜔𝑖  ε ζπρλόηεηα ηνπ θύκαηνο 

𝑘𝑖  =  2𝜋 𝜆𝑖  ν θπκαηαξηζκόο  

𝑓𝑖 = 𝛢𝑖𝑅𝐴𝑂𝑖 κε Αi ηνπιάηνο θαη RAOη ν response-amplitude-operator 

휀𝑖  ε δηαθνξά θάζεο κεηαμύ θύκαηνο θαη δηέγεξζεο 

휀𝑖
 𝑟 

 ε θάζε ηνπ i-νζηνύ θύκαηνο ζην δηάζηεκα   0,2𝜋  , έλαο όξνο πνπ εηζάγεη ηελ 

ηπραηόηεηα ζηελ θπκαηηθή δηέγεξζε(όξνο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 

πεξίπησζή καο). 

Αληηθαζηζηώληαο  ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο ζηελ (4.1.1) πξνθύπηεη [7] 

 𝑚 − 𝑋𝑢  𝜉 =  𝜏0𝑛
2 + 𝜏1𝑛𝜉 + 𝜏2𝜉 

2 −  𝑟1𝜉 + 𝑟2𝜉 
2 + 𝑟3𝜉 

3 +  𝑓𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑖𝜉 −𝛮
𝑖=1

𝜔𝑖𝑡 + 휀𝑖  (4.8) 

 

Θέησληαο 𝑥1  =  𝜉 θαη  𝑥2 = 𝜉  ε παξαπάλσ εμίζσζε γξάθεηαη σο 

𝑥 1 = 𝑥2 

𝑥 2 =  𝑚 − 𝑋𝑢  
−1  𝜏0𝑛2 +   𝑓𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑖𝑥1 − 𝜔𝑖𝑡 + 휀𝑖 

𝛮

𝑖=1

 −  𝑟1 − 𝜏1𝑛 𝑥2

−  𝑟2 − 𝜏2 𝑥2
2 − 𝑟3𝑥2

3  

 (4.9) 
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Σηελ παξνύζα εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ηειεπηαία ζρέζε (4.1.8) ζέηνληαο 

όπνπ Ν=1 θαη Ν=2 γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο θίλεζεο ηνπ πινίνπ ζην δηάκεθεο ζε 

αθνινπζνύληεο θπκαηηζκνύο κίαο θαη δύν ζπληζησζώλ. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ αξκνληθνύ θύκαηνο εμεηάδνπκε ηελ εμίζσζε  

𝑥 1 = 𝑥2 

𝑥 2 =  𝑚 − 𝑋𝑢  
−1 𝜏0𝑛2 + 𝑓 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑥1 − 𝜔𝑡 + 휀 −  𝑟1 − 𝜏1𝑛 𝑥2 −  𝑟2 − 𝜏2 𝑥2

2 −

𝑟3𝑥2
3   

 (4.10) 

θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ δηρξσκαηηθνύ θύκαηνο εμεηάδνπκε ηελ εμίζσζε  

𝑥 1 = 𝑥2 

𝑥 2 =  𝑚 − 𝑋𝑢  
−1 𝜏0𝑛2 +  𝑓1 𝑠𝑖𝑛 𝑘1𝑥1 − 𝜔1𝑡 + 휀1 + 𝑓2𝑠𝑖𝑛 𝑘2𝑥1 − 𝜔2𝑡 + 휀2  

−  𝑟1 − 𝜏1𝑛 𝑥2 −  𝑟2 − 𝜏2 𝑥2
2 − 𝑟3𝑥2

3  

 (4.11) 

όπνπ 𝑥1 ε ζέζε  𝑚  ηνπ πινίνπ θαη 𝑥2 ε ηαρύηεηα (𝑚 𝑠 ) απηνύ 

 

 

H κειέηε πξαγκαηνπνηείηαη γηα ην πινίν ONR tumblehome (topside series) κε θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά 𝐿 = 154 𝑚 (κήθνο), 𝐵 = 18.8 𝑚 (πιάηνο), 𝑇 = 5.5 𝑚 (βύζηζκα), 

ελώ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη νη ππόινηπεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηεο 

εμίζσζεο 
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Πίλαθαο 4.1: Χαξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ 

Παράμεηροι Σιμή Μονάδες 

m 8.747 x10
6 

Kg 

𝑿𝒖  -4.373 x 10
5 

Kg 

r1 7.705 x 10
3 

Kg/s 

r2 2.511 x 10
3 

Kg/m 

r3 1.540 x 10
2 

Kg s/m
2

 

ην 9.626 x 10
4 

Kg m 

η1 -9.947 x 10
3 

kg 

η2 8.690 x 10
2 

Kg/m 

 

 

Πίλαθαο 4.2: Κπκαηηθνί παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ 

Αρμονικό κύμα (Ν=1) Γιτρωμαηικό κύμα (Ν=2) 

Μήθνο θύκαηνο 𝜆 Μήθνο θύκαηνο 𝜆1 

Ομύηεηα θύκαηνο 𝑠 = 𝐻 𝜆  Ομύηεηα πξώηνπ 

θύκαηνο 
𝑠1 = 𝐻1 𝜆1  

 
 Λόγνο νμύηεηαο 

θπκάησλ 

𝑠2

𝑠1
=

𝐻2 𝜆2 

𝛨1 𝜆1 
 

 
 

Λόγνο ζπρλνηήησλ 𝜔2 𝜔1  
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4.2 ΛΑΓΚΡΑΝΕΗΑΝΔ ΤΝΔΚΣΗΚΔ ΓΟΜΔ 

Η ηδέα ησλ Λαγθξαλδηαλώλ Σπλεθηηθώλ Γνκώλ (Lagrangian Coherent Structures) 

εκθαλίζηεθε σο απνηέιεζκα κηαο γόληκεο αληαιιαγήο ηδεώλ πνπ πξνέξρνληαλ από ηα 

πεδία ηεο ζεσξίαο ησλ δπλακηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο δπλακηθήο ησλ ξεπζηώλ. Ο  

όξνο απηόο εηζήρζεθε γηα πξώηε θνξά από ηνπο Haller θαη Yuan (2000) [9] θαη ζηε 

ζπλέρεηα πνιινί ζπλεηζέθεξαλ ζηελ αλάπηπμε ππνινγηζηηθώλ εξγαιείσλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπο - κηα ζύληνκε ζρεηηθή αλαζθόπεζε παξαηίζεηαη από ηνλ Shadden 

(2011) [13] - ελώ κία γεληθή αλαζθόπεζε ηεο βαζηθήο ηδέαο ησλ LCSs, ησλ 

ππνινγηζηηθώλ εξγαιείσλ εμαγσγήο απηώλ θαη ησλ βαζηθώλ εθαξκνγώλ ζηελ 

πξόβιεςε ηεο καθξνπξόζεζκεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δπλακηθώλ ζπζηεκάησλ 

παξαηίζεηαη από ηνπο Peacock θαη Haller (2013) [14] 

 

Σρήκα 4.2: Επζηαζείο θαη αζηαζείο ππεξβνιηθέο πνιιαπιόηεηεο. Οκάδα ζσκαηηδίσλ 

πιεζηάδεη ην ζαγκαηηθό ζεκείν θηλνύκελν πέξημ ηεο επζηαζνύο πνιιαπιόηεηαο - κπιε 

θακπύιε) απσζνύληαη θαη πεξλώληαο ην ζαγκαηηθό ζεκείν δηαηάζζνληαη κε βάζε ηελ 

άιιε πιηθή γξακκή (αζηαζή πνιιαπιόηεηα - θόθθηλε θακπύιε) [14] 

Σην ζρήκα 4.2 απεηθνλίδνληαη νη επζηαζείο θαη αζηαζείο ππεξβνιηθέο πνιιαπιόηεηεο 

γηα έλα απηόλνκν ζύζηεκα. Σπγθεθξηκέλα απεηθνλίδεηαη νκάδα ζσκαηηδίσλ λα 

πιεζηάδεη ην ζαγκαηηθό ζεκείν θηλνύκελν πέξημ πιηθήο γξακκήο, ηελ επζηαζή 

πνιιαπιόηεηα - κπιε θακπύιε, θαη ζηε ζπλέρεηα, πεξλώληαο απόην ζαγκαηηθό 

ζεκείν, δηαηάζζνληαη κε βάζε ηελ άιιε πιηθή γξακκή, ηελ αζηαζή πνιιαπιόηεηα - 
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θόθθηλε θακπύιε. Η αζηαζήο πνιιαπιόηεηα, παξά ην ραξαθηεξηζκό ηεο σο 

"αζηαζήο", είλαη ππεύζπλε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δνκήο ζηε γεηηνληά ηνπ ζαγκαηηθνύ 

ζεκείνπ, έιθνληαο όια ηα γεηηνληθά ζσκαηίδηα ηα νπνία δηαηάζζνληαη έηζη ώζηε λα 

πάξνπλ ηε κνξθή ηεο. 

Τν ζρήκα 4.3 αλαθέξεηαη ζε έλα κε απηόλνκν ζύζηεκα όπνπ απεηθνλίδνληαη ηα LCSs 

ζε πεπεξαζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα  𝑡0 , 𝑡1 . Τα LCSs ζεσξνύληαη πιηθέο γξακκέο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γεηηνληθώλ κεηαμύ ηνπο ξντθώλ ζσκαηηδίσλ ζε κία 

δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν.  Δμ νξηζκνύ ηα repelling (attracting) LCSs απσζνύλ 

(έιθνπλ) ηηο γεηηνληθέο ηξνρηέο ζην κεγαιύηεξν ηνπηθό ξπζκό ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο 

γεηηνληθέο πιηθέο γξακκέο. Σην ζρήκα 4.3(i) έλα attracting LCS είλαη κία πιηθή 

γξακκή (κπιε ρξώκα) πνπ έιθεη ην ζσκαηίδην πεξηζζόηεξν από νπνηαδήπνηε άιιε 

γεηηνληθή πιηθή γξακκή (γθξη). Τν ζσκαηίδην επηκεθύλεηαη παξάιιεια ζην attracting 

LCS παίξλνληαο ηειηθά ηε κνξθή ηνπ. Σην ζρήκα 4.3(ii) έλα repelling LCS είλαη κία 

πιηθή γξακκή (θόθθηλν ρξώκα) πνπ απσζεί ην ζσκαηίδην πεξηζζόηεξν από 

νπνηαδήπνηε άιιε γεηηνληθή πιηθή γξακκή (γθξη ρξώκα), κε απνηέιεζκα ην 

ζσκαηίδην λα επηκεθύλεηαη θάζεηαη πάλσ ζην repelling LCS θαη ηειηθά ζε δεδνκέλε 

κεηέπεηηα ρξνληθή ζηηγκή λα ζπάεη. Τέινο, ζην ζρήκα 4.3(iii) έλα repelling LCS 

ζπκπεξηθέξεηαη σο όξην κεηαμύ δύν πεξηνρώλ ειθπζκνύ γηα έλα attracting LCS. 

Δπεηδή ηα LCSs δελ δύλαηαη λα ηα δηαπεξάζεη θαλέλα ζσκαηίδην, νξίδνπλ θαη 

δηακνξθώλνπλ ηηο πεξηνρέο 1-4 θαηεπζύλνληαο ηα ζσκαηίδηα ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο ησλ attracting LCSs.  

Από ηα παξαπάλσ παξαηεξνύκε κία αλαινγία ζηε ζπκπεξηθνξάησλ LCSs κε απηή 

ησλ ππεξβνιηθώλ πνιιαπινηήησλ ζηα απηόλνκα δπλακηθά ζπζηήκαηα. Δπεηδή ηα 

ζηάζηκα ζεκεία (κε ηελ απζηεξή έλλνηα) δελ νξίδνληαη ζηα κε απηόλνκα ζπζηήκαηα, 

ε κειέηε απηώλ γίλεηαη κέζσ ησλ LCSs. 
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Σρήκα 4.3: Λαγθξαλδηαλέο ζπλεθηηθέο δνκέο ζε πεπεξαζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα  𝑡0, 𝑡1 . 

(i) Έλα attracting LCS είλαη κία πιηθή γξακκή (κπιε) πνπ έιθεη ην ζσκαηίδην 

πεξηζζόηεξν από νπνηαδήπνηε άιιε γεηηνληθή πιηθή γξακκή (γθξη).(ii) Οκνίσο έλα 

repelling LCS είλαη κία πιηθή γξακκή (κπιε) πνπ απσζεί ην ζσκαηίδην πεξηζζόηεξν 

από νπνηαδήπνηε άιιε γεηηνληθή πιηθή γξακκή (γθξη). (iii) Έλα repelling LCS 

ζπκπεξηθέξεηαη σο όξην κεηαμύ δύν πεξηνρώλ ειθπζκνύ γηα έλα attracting LCS. Επεηδή 

ηα LCSs δελ δύλαηαη λα ηα δηαπεξάζεη θαλέλα ζσκαηίδην, νξίδνπλ θαη δηακνξθώλνπλ 

ηηο πεξηνρέο 1-4. [14] 

 

Οη Kontolefas θαη Spyrou (2016) [7] επηβεβαηώλνπλ ηελ αλαινγία ησλ LCSs κε ηηο 

πνιιαπιόηεηεο ζην δπλακηθό ζύζηεκα πνπ πεξηγξάθεη ηελ θίλεζε ηνπ πινίνπ ζην 

δηάκεθεο. Γηα δεδνκέλεο ηηκέο παξακέηξσλ έγηλε αξρηθά εμαγσγή ησλ ππεξβνιηθώλ 

πνιιαπινηήησλ κέζσ επίιπζεο ηεο απηόλνκεο εμίζσζεο θίλεζεο ηνπ πινίνπ ζην 

δηάκεθεο (ζρήκα 4.4(i) θαη (ii)), ελώ κε ρξήζε ηεο κεζόδνπ FTLE (αλαιύεηαη ζηε 

ζπλέρεηα) έγηλε ε εμαγσγή ησλ attracting LCSs (κπιε θακπύιε) θαη ησλ repelling 
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LCSs (θόθθηλε θακπύιε) γηα ην κε απηόλνκν αληίζηνηρν ζύζηεκα (ζρήκα 4.4(iii) θαη 

(iv)), όζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ηνπ αξκνληθνύ θύκαηνο.  

 

Σρήκα 4.4: (i) θαη (ii) ππεξβνιηθέο πνιιαπιόηεηεο γηα ηελ απηόλνκε εμίζσζε θίλεζεο 

ηνπ πινίνπ ζην δηάκεθεο, (iii) θαη (iv) ηα attracting LCSs (κπιε θακπύιεο) θαη repelling 

LCSs (θόθθηλεο θακπύιεο) κε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ FTLE ζηε κε απηόλνκε εμίζσζε 

θίλεζεο πινίνπ ζην δηάκεθεο. [7] 

Tα LCSs ρξεζηκνπνηνύληαη εθηελώο ηα ηειεπηαία ρξόληα ζε κία επξεία θιίκαθα 

εθαξκνγώλ ζρεηηθώλ κε θπζηθέο θαη βηνινγηθέο ξνέο (έιεγρνο ξύπαλζεο, 

αηκνζθαηξηθήο θπθινθνξίαο, θπθινθνξία αίκαηνο ζηηο αξηεξίεο) [13], ελώ 

ηαπηόρξνλα αλαπηύζζνληαη, ηόζν ε ζεσξία όζν θαη κηα ζεηξά απνηειεζκαηηθώλ 

ππνινγηζηηθώλ κεζόδσλ (κέζνδνο FTLE [15], κέζνδνο FSLE [16], [17], κεηαβνιηθή 

ζεσξία [18], [19]) γηα ηελ εμαγσγή ηέηνησλ δνκώλ κε ζθνπό ηελ πξόβιεςε ηεο 

καθξνπξόζεζκεο ζπκπεξηθνξάο ελόο κε απηόλνκνπ γξακκηθνύ ζπζηήκαηνο. 
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4.2 Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΔΚΘΔΣΧΝ LYAPUNOV ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

(FINITE-TIME LYAPUNOV EXPONENTS - FTLE) 

Έζησ έλα δπλακηθό ζύζηεκα πνπ πεξηγξάθεη κία ξνή ζην επίπεδν 

𝑥 = 𝑓 𝑥, 𝑡 ,   𝑥 ∈ 𝐷 ⊂ ℝ2, 𝑡 ∈  𝑡−, 𝑡+ ⊂ ℝ (4.1) 

Η ηξνρηά ηνπ ζπζηήκαηνο (4.1) ηε ρξνληθή ζηηγκή 𝑡, μεθηλώληαο από κία αξρηθή 

ζπλζήθε 𝑥0 ηε ζηηγκή 𝑡0, δίλεηαη σο  𝑥 𝑡;  𝑡0 , 𝑥0  

Γηα ην ράξηε ξνήο 𝐹𝑡0

𝑡  𝑥0  ηνπ (4.1) κπνξεί λα γξαθηεί 

𝐹𝑡0

𝑡 ∶  𝐷 → 𝐷 

𝑥0 ↦ 𝑥 𝑡;  𝑡0, 𝑥0  (4.2) 

Μέζσ ηεο (4.2) ην θαζηθό ζσκαηίδην πνπ δηέξρεηαη από ηε ζέζε 𝑥0 ηε ρξνληθή 

ζηηγκή 𝑡0 ζπλδέεηαη κε ηε ζέζε ηνπ 𝑥 ηε ζηηγκή 𝑡.  

Δπηπιένλ, έζησ δύν απεηξνζηά θνληηλά θαζηθά ζσκαηίδηα ζηηο ζέζεηο 𝑥0 θαη 𝑥0 + 𝛿0  

ηε ρξνληθή ζηηγκή 𝑡0. Η απνκάθξπλζε 𝛿 κεηαμύ ηνπο κεηά από ρξόλν 𝜏 είλαη 

𝛿 = 𝐹𝑡0

𝑡0+𝜏 𝑥0 + 𝛿0 − 𝐹𝑡0

𝑡0+𝜏 𝑥0 =  𝜕𝐹𝑡0

𝑡0+𝜏

𝜕𝑥
 
𝑥=𝑥0

𝛿0 + 𝒪 𝛿0 
2 (4.3) 

Άξα ην κέηξν ηεο γξακκηθνπνηεκέλεο δηαηαξαρήο ηε ζηηγκή 𝑡0 + 𝜏 δίλεηαη από 

(Shadden 2011) [13] 

 𝛿 =  𝛻𝐹𝑡0

𝑡0+𝜏 𝑥0 𝛿0 =   𝛿0  𝑒0
𝑇  𝛻𝐹𝑡0

𝑡0+𝜏 𝑥0  
𝛵

𝛻𝐹𝑡0

𝑡0+𝜏 𝑥0 𝑒0 (4.4) 

όπνπ  

𝑒0 ην κνλαδηαίν δηάλπζκα θαηά ηελ δηεύζπλζε ηνπ 𝛿0 

𝛢𝛵  δειώλεη ηε κεηάζεζε ηνπ 𝛢 

𝛻𝐹𝑡0

𝑡0+𝜏 𝑥0  ε βαζκίδα παξακόξθσζεο ζηε ζέζε 𝑥0 

𝐶𝑡0

𝑡0+𝜏 𝑥0 =  𝛻𝐹𝑡0

𝑡0+𝜏 𝑥0  
𝛵
𝛻𝐹𝑡0

𝑡0+𝜏 𝑥0  ν δεμηόο ηαλπζηήο παξακόξθσζεο Cauchy-

Green ζηε ζέζε 𝑥0. Δίλαη πξαγκαηηθόο, ζπκκεηξηθόο θαη ζεηηθά νξηζκέλνο, άξα έρεη 
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ζεηηθέο ηδηνηηκέο 𝜆𝑖 ,𝑖 = 1,2. Τα αληίζηνηρα ηδηναλύζκαηα 𝑒𝑖 ,𝑖 = 1,2 ζπληζηνύλ κία 

νξζνθαλνληθή βάζε. Ο ηαλπζηήο παξακόξθσζεο Cauchy-Green παξέρεη έλα κέηξν 

ηνπ πώο παξακνξθώλνληαη γξακκηθά ζηνηρεία ζηε γεηηνληά ηνπ 𝑥0 εμαηηίαο ηεο ξνήο. 

Άξα ζπληειεζηήο επηκήθπλζεο κεηαμύ δύν θνληηλώλ θαζηθώλ ζσκαηηδίσλ ζα δίλεηαη 

𝑙𝑖𝑚 𝛿0 →0
 𝛿 

 𝛿0 
=  𝑒0

𝑇  𝛻𝐹𝑡0

𝑡0+𝜏 𝑥0  
𝛵

𝛻𝐹𝑡0

𝑡0+𝜏 𝑥0 𝑒0 ⟹ 𝑙𝑖𝑚 𝛿0 →0
 𝛿 

 𝛿0 
=  𝜆𝑖  (4.5) 

Οη εθζέηεο Lyapunov πεπεξαζκέλνπ ρξόλνπ νξίδνληαη σο 

𝛬𝑖 =
1

 𝜏 
𝑙𝑛  𝜆𝑖 , 𝑖 = 1,2 (4.6) 

Ο κεγαιύηεξνο FTLE, 𝛬2, αλαθέξεηαη ζπλήζσο απιά σο "FTLE". Λόγσ ηεο (4.6) ν 

𝛬2 κπνξεί λα ζεσξεζείσο ε ρξνληθά ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή ηνπ κέηξνπ επηκήθπλζεο 

κεηαμύ δύν γεηηνληθώλ αξρηθώλ ζπλζεθώλ νη νπνίεο εμειίζζνληαη ζύκθσλα κε ηε 

ξνήπνπ επάγεη ην δηαλπζκαηηθό πεδίν (4.1). Απηό όκσο ζύκθσλα κε ηνλ Shadden 

(2011) [13] δελ ηζρύεη γεληθά.  

Μέζσ ηνπ ππνινγηζκνύ ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ηνπ FTLE είλαη δπλαηόο ν 

πξνζδηνξηζκόο ησλ ππεξβνιηθώλ LCSs. Τα LCSs ζα εκθαληζηνύλ ηειηθά σο νη 

θακπύιεο θαηά κήθνο ησλ νπνίσλ κεγηζηνπνηείηαη ηνπηθά ην πεδίν FTLE. Δθαξκνγή 

ηεο κεζόδνπ γηα αξλεηηθνύο ρξόλνπο νινθιήξσζεο ζεκαίλεη απόθιηζε πίζσ ζην 

ρξόλν, δειαδή ζύγθιηζε κπξνζηά ζην ρξόλν. Σύκθσλα κε ηνλ Haller (2000) [6] ηα 

attracting LCSs εμάγνληαη κέζσ ηεο νινθιήξσζεο πίζσ ζην ρξόλν (αξλεηηθόο  

ρξόλνο η) θαη ηα repelling LCSs κέζσ ηεο νινθιήξσζεο κπξνζηά ζην ρξόλν (ζεηηθόο 

ρξόλνο η). Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ρξόλνπ νινθιήξσζεο θαζίζηαηαη θξίζηκε ζηελ 

ζσζηή εμαγσγή όισλ ησλ LCSs ζην πεδίν FTLE. Τα LCSs ηνπ πεδίνπ FTLE δύλαηαη 

λα κελ εκθαληζηνύλ όια γηα κηθξή ηηκή ηνπ ρξόλνπ νινθιήξσζεο, ελώ απμάλνληαο 

ηελ ηηκή η νη θνξπθνγξακκέο ηνπ πεδίνπ γίλνληαη πην νμείεο.  

Τππηθά ν ππνινγηζκόο ηνπ πεδίνπ FTLE γίλεηαη σο εμήο [12] 

1. Θεσξνύκε έλα πιέγκα 𝛮 × 𝑁 αξρηθώλ ζπλζεθώλ  𝑥0, 𝑢0 𝑖=1,…,𝑁2  ζε έλα ρσξίν 

𝑥1 − 𝑥2 κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή 𝑡0.  
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2. Τν πιέγκα νινθιεξώλεηαη πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα 

𝜏 = 𝑡 − 𝑡0 ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ αξηζκεηηθό αιγόξηζκν νινθιήξσζεο θαη 

ππνινγίδεηαη ε ηειηθή ζέζε θάζε ζεκείνπ ηνπ πιέγκαηνο 

3. Δθαξκόδεηαη έλα ζρήκα πεπεξαζκέλσλ δηαθνξώλ ζηνπο θόκβνπο ηνπ αξρηθνύ 

πιέγκαηνο θαη ιακβάλεηαη ε βαζκίδα παξακόξθσζεο.  

4. Τέινο, ππνινγίδεηαη ε κεγαιύηεξε ηδηνηηκή ηνπ ηαλπζηή Cauchy-Green θαη 

ππνινγίδεηαη ην πεδίν FTLE κέζσ ηεο ζρέζεο Λ =
1

 τ 
𝑙𝑛  λ. 

 

Τα repelling (attracting) LCSs πξνζδηνξίδνληαη σο νη θνξπθνγξακκέο ηνπ πεδίνπ 

FTLE κέζσ κπξνο (πίζσ) νινθιήξσζεο ζην ρξόλν επηιέγνληαο λα εκθαληζηνύλ κόλν 

νη κεγαιύηεξεο ηηκέο ηνπ πεδίνπ. Δπαλαιακβάλνληαο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία γηα 

έλα δεδνκέλν ρξνληθό δηάζηεκα βιέπνπκε ηελ εμέιημε ησλ LCSs ζην ρξόλν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[32] 
 

4.3 Ζ ΜΔΘΟΓΟ CLUSTERING 

Έζησ 𝑛 ηξνρηέο 𝑥𝑖 𝑡 ∈ ℝ𝑑 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 δηαθξηηνπνηεκέλεο ζε Ν+1 ζεκεία ti, 

i=0,1,..,N. Θεσξνύκε θάζε ηξνρηά ζαλ έλα ζεκείν 𝑋𝑖 =  𝑥𝑖 𝑡0 , 𝑥𝑖 𝑡1 , … , 𝑥𝑖 𝑡𝛮  ∈

ℝ𝑑 𝑁+1 , ην νπνίν αλαθέξεηαη σο ηξνρηά (γηαηί απνηειεί κηα δηαθξηηνπνηεκέλε 

εθδνρή ηεο ηξνρηάο 𝑥𝑖  ). Έζησ επίζεο ε κεηξηθή 

𝛭  𝑥𝑖 𝑡0 , 𝑥𝑗  𝑡0  =   𝑥𝑖 𝑡𝑘 − 𝑥𝑗  𝑡𝑘  
2𝑁

𝑘=0 =  𝑋𝑖 − 𝑋𝑗  
2
 (4.7) 

Θεσξνύκε ην ℝ𝑑 𝑁+1  σο  ℝ𝑑𝑁
𝑡=0 , όπνπ ην γηλόκελν ησλ αληηγξάθσλ ηνπ ρώξνπ 

θάζεσλ ℝ𝑑  δηαηάζζεηαη θαηά αύμνληα ρξόλν 𝑡.  

Ο αιγόξηζκνο fuzzy c-means clustering απνζθνπεί (αξρηθά) ζην δηακεξηζκό ελόο 

ζπλόινπ ηξνρηώλ ζε ππνζύλνια, θάζε έλα από ηα νπνία θαηαιακβάλεη κηα 

(εμειηζζόκελε) ζπκπαγή, θαηά πξνζέγγηζε, πεξηνρή ηνπ ρώξνπ θάζεσλ θαηά κήθνο 

ελόο δηαζηήκαηνο πεπεξαζκέλνπ ρξόλνπ (finite-time coherent sets). Κάζε ηξνρηά 

ζπλδέεηαη κε κία πηζαλόηεηα 0 ≤ 𝑢𝑘 ,𝑖 ≤ 1 λα αλήθεη ζηελ νκάδα 𝐶𝑘 ∈ ℝ𝑑 𝑁+1 , 𝑘 =

1,2, … , 𝐾 

Eπηζπκνύκε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  

  𝑢𝑘 ,𝑖
𝑚  𝛸𝜄 − 𝐶𝑘 2 =   𝑢𝑘 ,𝑖

𝑚𝑛
𝑖=1

𝐾
𝑘=1   𝑥𝑖 𝑡 − 𝑐𝑖 𝑡  

2𝑁
𝑖=0

𝑛
𝑖=1

𝐾
𝑘=1  (4.8) 

θάησ από ηνπο πεξηνξηζκνύο 

 𝑢𝑘 ,𝑖 = 1, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛

𝛫

𝑘=1

  𝜅𝛼𝜄   𝑢𝑘 ,𝑖 ≥ 0, 𝑘 = 1,2, … , 𝐾, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

όπνπ  

𝑚 ν εθζέηεο αζάθεηαο κε 𝑚 > 1 

𝑢𝑘 ,𝑖 , 𝑘 = 1,2, … , 𝐾, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 νη πηζαλόηεηεο έληαμεο 

Η αύμεζε ηνπ εθζέηε αζάθεηαο αληηζηνηρεί ζε softer clusters, ελώ θαζώο ην 𝑚 → 1 νη 

πηζαλόηεηεο έληαμεο ζπγθιίλνπλ ή πξνο ην 0 ή πξνο ην 1, δίλνληαο έλα hard 

clustering. 

Τα ππνινγηζηηθά βήκαηα είλαη ηα εμήο: 
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1. Γίλνληαη αξρηθέο ηηκέο έληαμεο (είηε ηπραία είηε κεηά από ππνινγηζκό κέζσ ηνπ 

ηξίηνπ βήκαηνο, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζε αξρηθέο επηινγέο Κ θέληξσλ) 

2. Υπνινγηζκόο ησλ θέληξσλ  

𝐶𝑘 =
 𝑢𝑘 ,𝑖𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

 𝑢𝑘 ,𝑖
𝑚𝑛

𝑖=1

, 𝑘 = 1,2, … , 𝐾. 

3. Αλαλέσζε ησλ ηηκώλ έληαμεο 

𝑢𝑘 ,𝑖 =
1  𝛸𝜄 − 𝐶𝑘 2  𝑚−1   

  1  𝛸𝜄 − 𝐶𝑗  
2  𝑚−1  

  𝐾
𝑗 =1

, 𝑘 = 1,2, … , 𝐾, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

4.. Δθηίκεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο 

  𝑢𝑘 ,𝑖
𝑚  𝛸𝜄 − 𝐶𝑘 2

𝑛

𝑖=1

𝐾

𝑘=1

 

Δάλ ε βειηίσζε ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε είλαη θάησ από έλα δνζκέλν όξην 

πξνρώξα ζην βήκα 5, δηαθνξεηηθά επηζηξνθή ζην βήκα 2. 

5. Δμαγσγή ησλ cluster θέληξσλ 𝐶𝑘 ∈ ℝ𝑑 𝑇+1 , 𝑘 = 1,2, … , 𝐾 θαη ησλ πηζαλνηήησλ 

έληαμεο 𝑢𝑘 ,𝑖 ∈  0,1 , 𝑘 = 1,2, … , 𝐾, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

 

Έλα κέηξν ηεο βεβαηόηεηαο ηεο ζπζρέηηζεο θάζε ηξνρηάο ζηελ αληίζηνηρε νκάδα 

απνηειεί ε εληξνπία, ε νπνία νξίδεηαη σο 

𝑖 ∶=
 𝑢𝑘 ,𝑖 𝑙𝑜𝑔 𝑢𝑘 ,𝑖

𝐾
𝑘=1

𝑙𝑜𝑔 𝛫
 

παίξλνληαο ηηκέο κεηαμύ 0-1. Σπγθεθξηκέλα γηα 𝑖 = 1 επηθξαηεί πιήξεο 

αβεβαηόηεηα ζηελ νκαδνπνίεζε ηεο ηξνρηάο i ζε θάπνηα νκάδα Κ, ελώ γηα ηηκή 

𝑖 = 0 ε νκαδνπνίεζε έρεη γίλεη κε επηηπρία. Δπνκέλσο, ε ρσξηθή απεηθόληζε ηνπ 

πεδίνπ ηεο εληξνπίαο ζην ρώξν θάζεσλ είλαη ρξήζηκε ζηελ εθηίκεζε ηνπ θαηά πόζν 

νη επηιεγκέλεο ηξνρηέο έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζσζηά. 

Τα παξαπάλσ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηνπο Froyland θαη Padberg-Gehle (2015) [20] 
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5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ 

 

Η κειέηε αθνξά ην πινίν ONR tumblehome (topside series) κε θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά 𝐿 = 154 𝑚 (κήθνο), 𝐵 = 18.8 𝑚 (πιάηνο), 𝑇 = 5.5 𝑚 (βύζηζκα) 

ππνζέηνληαο πεξηνρή βαζέσο λεξνύ. Αξρηθά ζα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο FTLE ζηελ 

πεξίπησζε αξκνληθώλ θπκαηηζκώλ 𝛮 = 1 θαη ζηε ζπλέρεηα ζε δηρξσκαηηθνύο 

θπκαηηζκνύο 𝛮 = 2. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ κνλνρξσκαηηθνύ θύκαηνο εμεηάδνπκε ην κνληέιν 

𝑥 1 = 𝑥2 

𝑥 2 =  𝑚 − 𝑋𝑢  
−1 𝜏0𝑛2 + 𝑓 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑥1 − 𝜔𝑡 + 휀 −  𝑟1 − 𝜏1𝑛 𝑥2 −  𝑟2 − 𝜏2 𝑥2

2 −

𝑟3𝑥2
3   

 (4.10) 

θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ δηρξσκαηηθνύ θύκαηνο  

𝑥 1 = 𝑥2 

𝑥 2 =  𝑚 − 𝑋𝑢  
−1 𝜏0𝑛2 +  𝑓1 𝑠𝑖𝑛 𝑘1𝑥1 − 𝜔1𝑡 + 휀1 + 𝑓2𝑠𝑖𝑛 𝑘2𝑥1 − 𝜔2𝑡 + 휀2  

−  𝑟1 − 𝜏1𝑛 𝑥2 −  𝑟2 − 𝜏2 𝑥2
2 − 𝑟3𝑥2

3  

 (4.11) 

όπνπ 𝑥1 ε ζέζε  𝑚  ηνπ πινίνπ θαη 𝑥2 ε ηαρύηεηα (𝑚 𝑠 ) απηνύ, ελώ νη ηηκέο ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ βξίζθνληαη ζηνλ πίλαθα 4.1. 

 

5.1 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ FTLE 

5.1.1 Αρμονικό κύμα 

Γηα ην κήθνο θαη ηελ νμύηεηα ηνπ θύκαηνο επηιέγνληαη νη ηηκέο 𝜆 = 𝐿 = 154 𝑚 θαη 

𝑠 = 𝐻 𝜆 = 0.02 αληίζηνηρα, όπνπ ην 𝛨 αλαθέξεηαη ζην ύςνο ηνπ θύκαηνο. Ο ξπζκόο 

πεξηζηξνθήο ηεο έιηθαο (𝑛) ξπζκίδεηαη έηζη ώζηε λα αληηζηνηρεί ζε ηαρύηεηα πινίνπ 

ίζε κε 𝑢𝑛𝑜𝑚 = 12 𝑚 𝑠 .  
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Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πεδίνπ FTLE δηαθξηηνπνηείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή 𝑡0 = 50 𝑠 

έλα νξζνγσληθό ρσξίo  −𝐿, 𝐿 𝑚𝑥[5, 25] 𝑚 𝑠  ηνπ θαζηθνύ επηπέδνπ 𝑥1 − 𝑥2 κε ηε 

βνήζεηα πιέγκαηνο 500𝑥500 ζεκείσλ κε θέληξν πιέγκαηνο ζην 𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 = 0 ∗ 𝐿. Ο 

αξηζκόο ησλ ζεκείσλ πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πιέγκαηνο ζπκβάιεη 

ζηελ πνηόηεηα ηεο απεηθόληζεο ησλ LCSs. Όζν ππθλόηεξν είλαη ην πιέγκα ηόζν 

θαζαξόηεξε απεηθόληζε έρνπκε, αιιά ηαπηόρξνλα απμάλεηαη ην ππνινγηζηηθό 

θόζηνο. 

Τε ρξνληθή ζηηγκή 𝑡0 = 50 𝑠 θαη γηα δεδνκέλν ρξόλν νινθιήξσζεο η 

πξαγκαηνπνηείηαη ε εμαγσγή ηνπ πεδίνπ FTLE. Γηα ην ρξόλν νινθιήξσζεο 

επηιέρζεθαλ νη ηηκέο 𝜏+ = 300𝑠 γηα κπξνζηά ζην ρξόλν όπνπ έγηλε εμαγσγή ησλ 

repelling LCSs θαη  𝜏− =  −240𝑠 γηα πίζσ ζην ρξόλν όπνπ έγηλε εμαγσγή ησλ 

attracting LCSs. Η ηειηθή απηή επηινγή ηνπ ρξόλνπ νινθιήξσζεο έγηλε ύζηεξα από 

πνιιαπιέο δνθηκέο. Όζν απμάλεηαη ν ρξόλνο νινθιήξσζεο 𝜏, νη θνξπθνγξακκέο ησλ 

LCSs γίλνληαη πην έληνλεο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί δίλνπκε ρξόλν ζην ζύζηεκα λα 

εμειηρζεί θη έηζη εμάγνπκε πεξηζζόηεξε πιεξνθνξία, δειαδή απνθαιύπηεηαη 

κεγαιύηεξν ηκήκα ησλ LCSs. Η νινθιήξσζε ηνπ FTLE πεδίνπ κπξνζηά ζην ρξόλν 

παξέρεη ηελ πξόβιεςε ηεο επηκήθπλζεο ησλ αξρηθώλ ζπλζεθώλ κεηά από ρξόλν 𝜏, 

ελώ ην πεδίν FTLE γηα νινθιήξσζε πίζσ ζην ρξόλν παξέρεη ηε ζύγθιηζε ησλ 

αξρηθώλ ζπλζεθώλ. 

Δπίζεο, θαηαζθεπάδνπκε κηα 3D απεηθόληζε ηνπ βαζκσηνύ πεδίνπ FTLE, έηζη ώζηε 

λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηε δνκή απηνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δνκή ησλ 

θακπύισλ, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ ηνπηθά κέγηζηε επηκήθπλζε,κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 

εμάγνπκε ελ ηέιεη ηα LCSs. Μέζσ ησλ 3D απεηθνλίζεσλ δειαδή αλαγλσξίδνπκε ηηο 

θνξπθνγξακκέο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηα attracting θαη repelling 

LCS, ε εμαγσγή ησλ νπνίσλ γίλεηαη επηιέγνληαο εθείλεο κόλν ηηο ηηκέο ηνπ πεδίνπ 

FTLE πνπ είλαη κεγαιύηεξεο από 0.85 ∗ 𝐹𝑇𝐿𝐸𝑚𝑎𝑥 . Με απηόλ ηνλ ηξόπν παίξλνπκε 

έλα 2D πιαίζην ζην ρώξν θάζεσλ 𝑥1 − 𝑥2 απνθαιύπηνληαο ηα repelling θαη attracting 

LCSs σο θακπύιεο ζην ρσξίν ελόο ρώξνπ θάζεσλ.  

Τα απνηειέζκαηα γηα ηα repelling LCSs είλαη ζην ζρήκα 5.1 θαη γηα ηα attracting 

LCSs ζην ζρήκα 5.2, ζηα νπνία παξνπζηάδνπκε επίζεο ην απνηέιεζκα πνπ έρνπκε αλ 

ζεσξήζνπκε κηθξόηεξν ρξόλν νινθιήξσζεο. Σην ζρήκα 5.1(i) κε 𝜏+ = 50𝑠 

παξαηεξνύκε όηη παίξλνπκε ιηγόηεξε πιεξνθνξία από όηη ζηελ πεξίπησζε (ii) κε 
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𝜏+ = 300𝑠, αθνύ δελ δίλνπκε ηνλ απαξαίηεην ρξόλν ζην ζύζηεκα λα εμειηρζεί, ελώ 

επίζεο,νη θακπύιεο είλαη πην ιείεο. Απηό νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηνλ αξηζκό ησλ 

ζεκείσλ ηνπ πιέγκαηνο πνπ έρνπλ επηιερζεί θαη θαηά δεύηεξν ιόγν ζην ζθάικα 

νινθιήξσζεο ην νπνίν απμάλεη όζν απμάλεη ν ρξόλνο νινθιήξσζεο. Δπηπιένλ, αμίδεη 

λα ζεκεησζεί όηη νη θακπύιεο ζηηο ρακειόηεξεο ηαρύηεηεο δελ έρνπλ θπξίαξρν ξόιν 

ζηελ νξγάλσζε ηεο θαζηθήο ξνήο (όπσο ζα θαλεί θαη ζηε ζπλέρεηα) ώζηε λα 

ζεσξεζνύλ σο LCSs επηιέγνληαο έλα πνιύ ρακειόηεξν θαηώθιη. Οκνίσο, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ attracting LCSs ζην ζρήκα 5.2 ν κηθξόηεξνο θαηά απόιπην ρξόλνο 

νινθιήξσζεο νδεγεί ζε απνθάιπςε κηθξόηεξνπ ηκήκαηνο ησλ attracting LCS. 

 𝑖 𝜏+ = 50𝑠 

 

 𝑖𝑖 𝜏+ = 300𝑠 

 

Σρήκα 5.1: Repelling LCS γηα  𝑖 𝜏+ = 50𝑠 θαη γηα  𝑖𝑖 𝜏+ = 300𝑠. Σε θάζε 

πεξίπησζε βιέπνπκε αξηζηεξά - 3D απεηθόληζε ηνπ πεδίνπ FTLE, θέληξν - Κάηνςε ηνπ 

πεδίνπ FTLE, δεμηά - 2D απεηθόληζε ησλ repelling LCS ζέηνληαο σο θαηώθιη ηελ ηηκή 

0.85 θαη άλσ ηνπ πεδίνπ FTLE. 
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 𝑖 𝜏− = −150𝑠 

 

 𝑖𝑖 𝜏− = −240𝑠 

 

Σρήκα5.2: Αttracting LCS γηα  𝑖  𝜏− = −150𝑠 θαη γηα  𝑖𝑖 𝜏− = −240𝑠. αξηζηεξά - 

3D απεηθόληζε ηνπ πεδίνπ FTLE, θέληξν - Κάηνςε ηνπ πεδίνπ FTLE, δεμηά - attracting 

LCS ζέησληαο σο θαηώθιη ηελ ηηκή 0.85 ηνπ πεδίνπ FTLE 

Απνηππώλνπκε ζην ίδην ζρήκα ηα repelling LCS θαη attracting LCS (ζρήκα 5.3-iii). 

Παξαηεξνύκε δύν δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ειθπζκνύ ζηηο νπνίεο ην πινίν κπνξεί λα 

εγθισβηζηεί αλαιόγσο ησλ αξρηθώλ ζπλζεθώλ. Έρνπκε δειαδή ζπλύπαξμε δύν 

δηαθνξεηηθώλ δπλακηθώλ ζπκπεξηθνξώλ. Όηαλ ην πινίν βξεζεί κέζα ζηε ιεθάλε 

ειθπζκνύ, δειαδή πάλσ από ην repelling LCS (θόθθηλε θακπύιε) ζα θηλεζεί θαη ζα 

θαηαιήμεη ζηνλ ειθπζηή surf-riding, ελώ αλ βξεζεί νπνπδήπνηε έμσ από ηε ιεθάλε 

απηή θαη θάησ από ην repelling LCS ζα θηλεζεί θαη ζα θαηαιήμεη ζηνλ surging 

ειθπζηή. Απηό πξαθηηθά ππνδειώλεη ηελ επαηζζεζία ηεο θίλεζεο ηνπ πινίνπ ζηηο 

αξρηθέο ζπλζήθεο. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηα LCSs νξγαλώλνπλ ηε θαζηθή ξνή ζα 

γίλεη ζηε ζπλέρεηα πην μεθάζαξνο κε ηελ νινθιήξσζε ελόο "παθέηνπ" ζσκαηηδίσλ 

θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαηά ηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 
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 𝑖   𝑖𝑖   𝑖𝑖𝑖  

Σρήκα 5.3: (i) - repelling LCS (θόθθηλε θακπύιε), (ii) - attracting LCS (κπιε 

θακπύιε), (iii) - ζπλδηαζκέλε απεηθόληζε ησλ repelling θαη attracting LCS. 

Μεηαβνιή ηεο νμύηεηαο ηνπ θύκαηνο s 

Σηε ζπλέρεηα κεηαβάιινπκε ηελ ηηκή ηεο νμύηεηαο ηνπ θύκαηνο θξαηώληαο ίδηεο ηηο 

ππόινηπεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ. (ζρήκα 5.4) Παξαηεξνύκε όηη γηα κηθξέο ηηκέο ηεο 

νμύηεηαο ζηα ζηηγκηόηππα  𝑖, 𝑖𝑖, 𝑖𝑖𝑖  ηα repelling LCSs (θόθθηλε θακπύιε) ρσξίδνπλ 

δύν πεξηνρέο δηαθνξεηηθήο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δκθαλίδνληαη δύν δηαθνξεηηθά 

είδε ειθπζηώλ (δύν επζηαζείο ιύζεηο), ε κία εθ ησλ νπνίσλ (surf-riding ειθπζηήο) 

βξίζθεηαη ζηηο πεξηνρέο κεζαίσλ ηαρπηήησλ (πεξίπνπ ~15 𝑚 𝑠 ) πάλσ από ην 

repelling LCSs θαη ε άιιε (surging ειθπζηήο) βξίζθεηαη ζε πεξηνρή ρακειόηεξσλ 

ηαρπηήησλ (πεξίπνπ ~11 − 14 𝑚 𝑠 ) θάησ από ηα repelling LCSs. Δπίζεο, ππάξρεη 

κία αζηαζήο ιύζε πνπ απνηειεί ην ζεκείν ηνκήο ησλ attracting θαη repelling LCS 

(ζπκπεξηθνξά αληίζηνηρε κε ην saddle point ησλ απηόλνκσλ ζπζηεκάησλ). 

Απμάλνληαο ζηαδηαθά ηελ ηηκή ηεο νμύηεηαο ηνπ θύκαηνο ε ιεθάλε ειθπζκνύ πάλσ 

από ην repelling LCSs ζπλερώο κεγαιώλεη, ελώ ζηελ ηηκή 1 30  ην repelling LCSs 

θαη ην attracting LCSs ρακειώλ ηαρπηήησλ πξνζεγγίδνπλ ην έλα ην άιιν θαη ηειηθά 

ζπκπίπηνπλ. Η ηάζε γηα απηή ηελ ζύγθξνπζε ησλ LCSs ζπκβαίλεη θαηά ηελ 

νκνθιηληθή ζύλδεζε. Η ζύγθξνπζε είλαη απνηέιεζκα ηνπ global bifurcation 

θαηλνκέλνπ κεηά από ην νπνίν, απμάλνληαο ηελ ηηκή ηεο νμύηεηαο (δύν ηειεπηαία 

ζηηγκηόηππα 𝑣, 𝑖𝑣), ην surf-riding απνηειεί ηε κνλαδηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

δειαδή όιεο νη αξρηθέο ζπλζήθεο νδεγνύληαη ελ ηέιεη ζηελ επζηαζή θαηάζηαζε surf-

riding. Η εκθάληζε ησλ repelling LCSs (θόθθηλν) ζηηο ρακειέο ηαρύηεηεο ζην ρώξν 

θάζεσλ θαη ε ηαπηόρξνλε απνπζία ηνπ surging ειθπζηή (κπιε) ππνλνεί ηελ ύπαξμε 
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ελόο θαη κόλν ειθπζηή, ηνπ surf-riding, ζε ηαρύηεηεο θνληά ζηελ ηαρύηεηα ηνπ 

πινίνπ (πεξίπνπ ~15 𝑚 𝑠 ).  

Η επίδξαζε ησλ LCSs ζηελ ηειηθή θίλεζε ηνπ πινίνπ θαη ε νκνηόηεηα απηώλ κε ηηο 

επζηαζείο θαη αζηαζείο πνιιαπιόηεηεο θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα όπνπ απεηθνλίδεηαη ε 

εμέιημε ησλ LCSs ηαπηόρξνλα κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζσκαηηδίσλ ζην ρώξν 

θάζεσλ. 

   

 𝑖  𝑠 = 1 60   𝑖𝑖  𝑠 = 1 50   𝑖𝑖𝑖  𝑠 = 1 40  

   

 𝑖𝑣  𝑠 = 1 30   𝑣  𝑠 = 1 25   𝑣𝑖  𝑠 = 1 20  

Σρήκα 5.4: Απεηθόληζε ησλ repelling (θόθθηλε θακπύιε) θαη attracting (κπιε θακπύιε) 

LCSs εμαγόκελα από ην πεδίν FTLE κεηαβάιινληαο ηελ ηηκή νμύηεηαο ηνπ θύκαηνο s. 

Σπλδπαζκόο FTLE κε εμέιημε ζσκαηηδίσλ 

Γηα ηελ ίδηα επηινγή παξακέηξσλ ζεσξνύκε έλα ζύλνιν ζσκαηηδίσλ (αξρηθώλ 

ζπλζεθώλ) ηε ρξνληθή ζηηγκή 𝑡0 = 50 𝑠 ησλ νπνίσλ κειεηάκε ηε ζπκπεξηθνξά 

θαζώο εμειίζζεηαη ην ζύζηεκα. Σπγθεθξηκέλα επηιέγνπκε έλα ζύλνιν 10,400 

αξρηθώλ ζπλζεθώλ (κνβ) κέζα ζηε ιεθάλε ειθπζκνύ πάλσ από ην repelling LCS, νη 

νπνίεο αλακέλεηαη λα θαηαιήμνπλ ζηνλ ειθπζηή surf-riding, θαη έλα ζύλνιν 5,700 

αξρηθώλ ζπλζεθώλ (πξάζηλν), νη νπνίεο ζα θαηαιήμνπλ ζηνλ ειθπζηή surging.  
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Σρήκα 5.5: Οινθιήξσζε πεξίπνπ 10,400 αξρηθώλ ζπλζεθώλ (κνβ) θαη 5,700 αξρηθώλ 

ζπλζεθώλ (πξάζηλν) 

 

 

Σρήκα 5.6: Η εμέιημε ησλ LCS ζην ρξόλν ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εμέιημε 10,400 (κνβ) 

θαη 5,700 (πξάζηλν) αξρηθώλ ζπλζεθώλ  𝜆, 𝑠, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 = (154, 0.02, 12, 50) 
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Σην ζρήκα 5.5 θαίλεηαη ε εμέιημε ησλ ζσκαηηδίσλ θαη ν δηαθνξεηηθόο ηξόπνο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Τν θάζε παθέην ζσκαηηδίσλ νδεγείηαη ζηαδηαθά ζε δηαθνξεηηθό 

ειθπζηή ρσξίο απηά λα αλακεηγλύνληαη κεηαμύ ηνπο. Tν κνβ παθέην νδεγείηαη ζε 

surf-riding ειθπζηή, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη σο ζεκείν θαη ην πξάζηλν ζηνλ surging 

ειθπζηή, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη σο ζπλερήο πιηθή γξακκή. Σην ζρήκα 5.6 

απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ησλ ηξνρηώλ ησλ ζσκαηηδίσλ (κνβ θαη πξάζηλν παθέην) καδί 

κε ηελ εμέιημε ησλ LCSs ζε δηάθνξα ρξνληθά ζηηγκηόηππα. Παξαηεξνύκε όηη ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο κε αλάκεημεο νθείιεηαη ζηα repelling LCSs (θόθθηλν) ηα νπνία 

ιεηηνπξγνύλ σο εκπόδην δηέιεπζεο ηεο θαζηθήο ξνήο δηαρσξίδνληαο πεξηνρέο 

δηαθνξεηηθήο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο. Τν κνβ παθέην ζσκαηηδίσλ ζπγθεληξώλεηαη 

κέζα ζηε ιεθάλε ειθπζκνύ θαη ύζηεξα από θάπνην ρξόλν νδεγείηαη ζηελ επζηαζή 

θαηάζηαζε ηνπ surf-riding θαη ζα παξακείλεη εθεί, ελώ ην πξάζηλν παθέην νδεγείηαη 

ζηαδηαθά ζηελ επζηαζή θαηάζηαζε ηνπ surging ειθπζηή. Τα repelling LCSs 

ιεηηνπξγνύλ αλάινγα πξνο ηηο επζηαζείο πνιιαπιόηεηεο, ελώ ηα attracting LCS 

αλάινγα πξνο ηηο αζηαζείο πνιιαπιόηεηεο. Τν ζεκείν ηνκήο ησλ repelling θαη 

attracting LCSs ιεηηνπξγεί σο αλάινγν ηνπ ζαγκαηηθνύ ζεκείνπ ησλ απηόλνκσλ 

ζπζηεκάησλ. Τέινο, ηα LCSs γηα ην αξκνληθό θύκα δηαηεξνύλ ηε δνκή ηνπο θαζώο 

ην ζύζηεκα εμειίζζεηαη ζην ρξόλν. Απηό όκσο δελ ηζρύεη γηα ζπληζηώζεο θπκάησλ 

𝛮 ≥ 2. 
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5.1.2 Γιτρωμαηικό κύμα 

Πεξίπησζε 1 (ζπλύπαξμε surf-riding θαη surging) 

Γηα ην κήθνο θαη ηελ νμύηεηα ηεο πξώηεο ζπληζηώζαο (θύκα αλαθνξάο) επηιέγνληαη 

νη ηηκέο 𝜆1 = 𝐿 θαη 𝑠1 = 0.02 αληίζηνηρα. Η δεύηεξε ζπληζηώζα πξνζδηνξίδεηαη κέζσ 

ησλ ιόγσλ 
𝜔2

𝜔1
 = 0.8 θαη 

𝑠2
𝑠1

 = 0.65. Η ηαρύηεηα ηνπ πινίνπ ξπζκίδεηαη ζηελ 

ηηκή 𝑢𝑛𝑜𝑚 = 12 𝑚 𝑠 . Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πεδίνπ FTLE δηαθξηηνπνηείηαη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή 𝑡0 = 50 𝑠 έλα νξζνγσληθό ρσξίo −𝐿, 𝐿 𝑚𝑥[5, 25] 𝑚 𝑠  ηνπ θαζηθνύ 

επηπέδνπ 𝑥1 − 𝑥2 κε ηε βνήζεηα πιέγκαηνο 500𝑥500 ζεκείσλ κε θέληξν πιέγκαηνο 

ζην 𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 = 0 ∗ 𝐿. Γηα ηνπο ρξόλνπο νινθιήξσζεο επηιέγνληαη νη ηηκέο 𝜏 = −240 𝑠 

(backward) θαη 𝜏 = 300 𝑠 (forward FTLE field). Ο ρώξνο θάζεσλ γηα απηήλ ηελ 

πεξίπησζε θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

Σρήκα 5.7:Δηρξσκαηηθό θύκα. Attracting θαη repelling LCS (κπιε θαη θόθθηλεο 

θακπύιεο αληίζηνηρα)  𝜆1, 𝑠1, 𝜔2 𝜔1, 𝑠2 𝑠1, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.02, 0.8, 0.65, 12, 50  

Παξαηεξνύκε όηη έρεη ήδε ζπκβεί ην νκνθιηληθό γεγνλόο θαη ζηε ζπλέρεηα πνιιαπιά 

εηεξνθιηληθά γεγνλόηα ιόγσ ησλ νπνίσλ εκθαλίδνληαη νη αιιεπάιιειεο 

αλαδηπιώζεηο ησλ repelling LCSs, ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ κεγάιν κέξνο ζην ρώξν 

θάζεσλ ζε ηαρύηεηεο 12 𝑚 𝑠  θαη άλσ, θαη ησλ attracting LCSs. Σηελ πεξηνρή 

ηαρπηήησλ 10 − 15 𝑚 𝑠  θαίλεηαη ην attracting LCS (θπκαηνεηδήο κπιε θακπύιε) 

πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ surging ειθπζηή. 
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 𝑖  𝑠2 𝑠1 = 0.20  𝑖𝜄  𝑠2 𝑠1 = 0.35  𝑖𝜄𝜄  𝑠2 𝑠1 = 0.45 

   

 𝑖𝑣  𝑠2 𝑠1 = 0.55  𝑣  𝑠2 𝑠1 = 0.65  𝑣𝑖  𝑠2 𝑠1 = 0.75 

Σρήκα 5.8: Ο ρώξνο θάζεσλ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ δηρξσκαηηθνύ θύκαηνο 

 𝜆1, 𝑠1, 𝜔2 𝜔1, 𝑠2 𝑠1, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.02, 0.8, 𝑠2 𝑠1, 12, 50  γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ 

ιόγνπ 𝑠2 𝑠1  

Μεηαβάιινληαο ηηο ηηκέο ηνπ ιόγνπ νμύηεηαο παίξλνπκε απνηειέζκαηα ηνπ ζρήκαηνο 

5.8. Σηελ πεξίπησζε (i) παξαηεξνύκε ηελ νκνηόηεηα ησλ δνκώλ κε εθείλσλ ηνπ 

αξκνληθνύ θύκαηνο. Σηελ (ii) παξαηεξνύκε όηη έρεη επέιζεη ην νκνθιηληθό θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην εηεξνθιηληθό γεγνλόο. Σηηο επόκελεο πεξηπηώζεηο εκθαλίδνληαη ζπλερείο 

αλαδηπιώζεηο ησλ LCSs ελώ ηα repelling LCSs αξρίδνπλ λα θαηαιακβάλνπλ ζρεδόλ 

όιν ην ρώξν θάζεσλ ζηηο ηαρύηεηεο 12 𝑚 𝑠  θαη άλσ. 

Σπλερίδνπκε κε ηε δπλακηθή κειέηε ηεο πεξίπησζεο (v). Γηα ηελ ίδηα επηινγή 

παξακέηξσλ ζεσξνύκε έλα ζύλνιν ζσκαηηδίσλ / αξρηθώλ ζπλζεθώλ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή 𝑡0 = 50 𝑠 ησλ νπνίσλ κειεηάκε ηε ζπκπεξηθνξά θαζώο εμειίζζεηαη ην 

ζύζηεκα. Σθνπόο καο ηώξα είλαη λα δηεξεπλήζνπκε αλ ην ζύζηεκα καο έρεη δύν 

δηαθνξεηηθνύο ειθπζηέο - δύν δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο δπλακηθήο επζηάζεηαο. 

Αξρηθά επηιέγνπκε έλα ζύλνιν 17,000 (καύξν) θαη 12,600 (θόθθηλν) αξρηθώλ 

ζπλζεθώλ κέζα ζηηο δύν πηζαλέο ιεθάλεο ειθπζκνύ. Σηα ζηηγκηόηππα ηνπ ζρήκαηνο 
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5.9 δηαθξίλνληαη νη ζέζεηο ησλ ζσκαηηδίσλ ζε δηαθνξεηθνύο ρξόλνπο. Κάζε παθέην 

ζσκαηηδίσλ ζπγθιίλεη θαη νδεγείηαη ζηαδηαθά ζε πεξηνρέο πςειώλ ηαρπηήησλ. Σην 

ζρήκα 5.10 απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ησλ ηξνρηώλ ηoπ ελόο κόλν παθέηνπ ζσκαηηδίσλ 

(καύξν) καδί κε ηελ εμέιημε ησλ LCSs ζε δηάθνξα ρξνληθά ζηηγκηόηππα. 

Παξαηεξνύκε όηη ην παθέην ζσκαηηδίσλ ζπγθεληξώλεηαη κέζα ζηε ιεθάλε ειθπζκνύ 

θαη νδεγείηαη πάλσ ζην attracting LCS, όπνπ παξακέλεη ζε απηό, δειαδή ζηε 

θαηάζηαζε ηνπ surf-riding, ζε πεξηνρή ηαρπηήησλ 15 − 20 𝑚 𝑠  πεξίπνπ. 

Σηε ζπλέρεηα, επηιέγνπκε έλα ζύλνιν από πεξίπνπ 17,500 (καύξν) θαη 13,200 

(πξάζηλν) αξρηθώλ ζπλζεθώλ, έμσ από ηα repelling LCSs, ην πξώην ζε ρακειέο θαη 

ην δεύηεξν ζε πςειέο ηαρύηεηεο. Σην ζρήκα 5.11 παξαηεξνύκε ηελ εμέιημή ηνπο ζε 

δηάθνξα ζηηγκηόηππα, όπνπ θαίλεηαη λα θαηαιήγνπλ θαη ηα δύν καδί ζηνλ surging 

ειθπζηή. Σην ζρήκα 5.12 θαίλεηαη μεθάζαξα όηη ηα δύν παθέηα νδεγνύληαη πξνο ην 

attracting LCS, ελώλνληαη κεηαμύ ηνπο θαη ζπλερίδνπλ λα βξίζθνληαη πάλσ ζε απηό, 

δειαδή πάλσ ζηνλ surging ειθπζηή, ζηελ πεξηνρή ηαρπηήησλ 10 − 15 𝑚 𝑠 . 

Σεκαληηθό επίζεο, είλαη λα πξνζέμνπκε όηη ηα LCS, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε 

ηνπ αξκνληθνύ θύκαηνο, κεηαβάιινπλ ηε δνκή ηνπο θαζώο ην ζύζηεκα εμειίζζεηαη 

ζην ρξόλν. Απηό ζπκβαίλεη θαη ζηηο επόκελεο πεξηπηώζεηο δηρξσκαηηθνύ θύκαηνο πνπ 

κειεηάκε. 

Καηαιήγνπκε ινηπόλ ζην ζπκπέξαζκα όηη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ δηρξσκαηηθνύ 

θύκαηνο  𝜆1, 𝑠1, 𝜔2 𝜔1, 𝑠2 𝑠1, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.02, 0.8, 0.65, 12, 50  έρνπκε 

ζπλύπαξμε δύν δπλακηθώλ θαηαζηάζεσλ, surf-riding θαη surging, αλαιόγσο ησλ 

αξρηθώλ ζπλζεθώλ. 
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Σρήκα 5.9: Οινθιήξσζε πεξίπνπ 17,000 (καύξν) θαη 12,600 (θόθθηλν) αξρηθώλ 

ζπλζεθώλ 

 

Σρήκα 5.10: Η εμέιημε ησλ LCSs ζην ρξόλν ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εμέιημε ελόο παθέηνπ 

17,000 πεξίπνπ αξρηθώλ ζπλζεθώλ 
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Σρήκα 5.11: Οινθιήξσζε πεξίπνπ 17,500 (καύξν) θαη 13,200 (πξάζηλν) αξρηθώλ 

ζπλζεθώλ 

 

Σρήκα 5.12: Η εμέιημε ησλ LCSs ζην ρξόλν ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εμέιημε 17,500 

(καύξν) θαη 13,200 (πξάζηλν) αξρηθώλ ζπλζεθώλ 
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Πεξίπησζε 2 (global surf-riding) 

Γηα ην κήθνο θαη ηελ νμύηεηα ηεο πξώηεο ζπληζηώζαο (θύκα αλαθνξάο) επηιέγνληαη 

νη ηηκέο 𝜆1 = 𝐿 θαη 𝑠1 = 0.04 αληίζηνηρα. Η δεύηεξε ζπληζηώζα πξνζδηνξίδεηαη κέζσ 

ησλ ιόγσλ 
𝜔2

𝜔1
 = 0.8 θαη 

𝑠2
𝑠1

 = 0.65. Η ηαρύηεηα ηνπ πινίνπ ξπζκίδεηαη ζηελ 

ηηκή 𝑢𝑛𝑜𝑚 = 12 𝑚 𝑠  . Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πεδίνπ FTLE δηαθξηηνπνηείηαη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή 𝑡0 = 50 𝑠 έλα νξζνγσληθό ρσξίo −𝐿, 𝐿 𝑚𝑥[5, 25] 𝑚 𝑠  ηνπ θαζηθνύ 

επηπέδνπ 𝑥1 − 𝑥2 κε ηε βνήζεηα πιέγκαηνο 500𝑥500 ζεκείσλ κε θέληξν πιέγκαηνο 

ζην 𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 = 0 ∗ 𝐿. Γηα ηνπο ρξόλνπο νινθιήξσζεο επηιέγνληαη νη ηηκέο 𝜏 = −240 𝑠 

(backward) θαη 𝜏 = 500 𝑠 (forward FTLE field).  

 

Σρήκα 5.13: Δηρξσκαηηθό θύκα. Attracting θαη repelling LCS (κπιε θαη θόθθηλεο 

θακπύιεο αληίζηνηρα.  𝜆1, 𝑠1, 𝜔2 𝜔1, 𝑠2 𝑠1, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.04, 0.8, 0.65, 12, 50  

Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απμήζεθε ν ρξόλνο γηα νινθιήξσζε ηνπ πεδίνπ 

κπξνζηά από 𝜏 = 300 𝑠 ζε 𝜏 = 500 𝑠, ώζηε λα εκθαληζηνύλ όια ηα LCSs. Όπσο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.15 απμάλνληαο ην ρξόλν εκθαλίζηεθαλ λέα repelling LCSs 

θπξίσο ζηελ πεξηνρή ρακειώλ ηαρπηήησλ.  

Παξαηεξνύκε όηη ηα repelling LCSs θαιύπηνπλ ζρεδόλ όιν ην θαζηθό ρώξν 

παξνπζηάδνληαο ζπλερείο αλαδηπιώζεηο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ attracting LCSs. Οη αλαδηπιώζεηο απηέο νθείινληαη ζε νκνθιηληθά/εηεξνθιηληθά 

γεγνλόηα. Σπγθεθξηκέλα ζην ζρήκα 5.14 παξαηεξνύκε όηη κεηά ηηο ζπγθξνύζεηο 

(κεηά ηελ πεξίπησζε ii) ηα repelling LCSs θαηαιακβάλνπλ όιν ην ρώξν θάζεσλ. 

Δπηιέμακε ινηπόλ ηε δπλακηθή κειέηε ηεο πεξίπησζεο (v) θαζώο ππάξρεη δηαζέζηκνο 

ρώξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζσκαηηδίσλ. Η έληνλε παξνπζία ησλ repelling LCSs ζηηο 
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ρακειέο ηαρύηεηεο θαη ε απνπζία ηνπ surging ειθπζηή νδεγεί ζηελ ππνςία ύπαξμεο 

κόλν ελόο ειθπζηή, ηνπ surf-riding. 

   

 𝑖  𝑠2 𝑠1 = 0.15  𝑖𝜄  𝑠2 𝑠1 = 0.20  𝑖𝜄𝜄  𝑠2 𝑠1 = 0.35 

   

 𝑖𝑣  𝑠2 𝑠1 = 0.45  𝑣  𝑠2 𝑠1 = 0.65  𝑣𝑖  𝑠2 𝑠1 = 0.75 

Σρήκα 5.14: Ο ρώξνο θάζεσλ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ δηρξσκαηηθνύ θύκαηνο 

 𝜆1, 𝑠1, 𝜔2 𝜔1, 𝑠2 𝑠1, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.04, 0.8, 𝑠2 𝑠1 , 12, 50  γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ 

ιόγνπ 𝑠2 𝑠1  

   

 𝑖  𝜏 = 300 𝑠  𝑖𝑖  𝜏 = 500 𝑠  𝑖𝑖𝑖  𝜏 = 800 𝑠 

Σρήκα 5.15: Δηρξσκαηηθό θύκα. Attracting θαη repelling LCS (κπιε θαη θόθθηλεο 

θακπύιεο αληίζηνηρα.  𝜆1, 𝑠1, 𝜔2 𝜔1, 𝑠2 𝑠1, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.04, 0.8, 0.65, 12, 50  
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Θεσξνύκε έλα ζύλνιν ζσκαηηδίσλ / αξρηθώλ ζπλζεθώλ ηε ρξνληθή ζηηγκή 𝑡0 = 50 𝑠 

ησλ νπνίσλ κειεηάκε ηε ζπκπεξηθνξά θαζώο εμειίζζεηαη ην ζύζηεκα. Σθνπόο καο 

ηώξα είλαη λα δηεξεπλήζνπκε αλ όλησο ην ζύζηεκα καο έρεη έλα κόλν ειθπζηή, απηόλ 

ηνπ surf-riding. Δπηιέγνπκε πεξίπνπ 16,700 (καύξν), 3,300 (πξάζηλν) θαη 1,300 

(κπιε) αξρηθώλ ζπλζεθώλ. Σην ζρήκα 5.16 θαίλεηαη ε εμέιημε ησλ ζσκαηηδίσλ, ηα 

νπνία καθξνπξόζεζκα θαηαιήγνπλ σο κεκνλσκέλα ζεκεία. Σην ζρήκα 5.17 

απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ησλ ηξνρηώλ ηoπο (κε έκθαζε ζην έλα κόλν παθέην 

ζσκαηηδίσλ - καύξν) καδί κε ηελ εμέιημε ησλ LCSs ζε δηάθνξα ρξνληθά ζηηγκηόηππα. 

Παξαηεξνύκε όηη ην παθέην ζσκαηηδίσλ εγθισβίδεηαη κέζα ζε κία ιεθάλε θαη 

νδεγείηαη πάλσ ζην attracting LCS (κπιε θακπύιε), όπνπ παξακέλεη πάλσ ζε απηό 

θαη θαηαιήγεη ζηελ επζηαζή θαηάζηαζε ηνπ surf-riding σο ζεκείν.  

Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε κεγάιε ζε πιάηνο έθηαζε ζην ρώξν θάζεσλ ησλ 

attracting LCSs νδεγεί ηα ζσκαηίδηα λα απνθηνύλ νπνηαδήπνηε ηαρύηεηα αλαιόγσο 

ζε πνην από απηά εγθισβίδνληαη. Γηα παξάδεηγκα ην κπιε παθέην θαίλεηαη λα 

θηλείηαη ζε έλα κεγάιν εύξνο ηαρπηήησλ, από ρακειέο 6 − 12 𝑚 𝑠 ζηα πξώηα 

ζηηγκηόηππα κέρξη πνιύ πςειέο 18 − 25 𝑚 𝑠  ζηα δύν ηειεπηαία.  

Τέινο, έγηλε έιεγρνο ύπαξμεο πηζαλήο θαηάζηαζεο surging ζεσξώληαο 400 αξρηθέο 

ζπλζήθεο, από ηνλ νπνίν έιεγρν δελ θαηέζηε δπλαηή ε αλαγλώξηζε ηέηνηαο 

θαηάζηαζεο. Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηρξσκαηηθνύ θύκαηνο κε παξακέηξνπο  

 𝜆1, 𝑠1, 𝜔2 𝜔1, 𝑠2 𝑠1, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.04, 0.8, 0.65, 12, 50  όιεο νη αξρηθέο 

ζπλζήθεο θαηαιήγνπλ ζε θαηάζηαζε surf-riding. 
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Σρήκα 5.16: Οινθιήξσζε πεξίπνπ 16,700 (καύξν), 3,300 (πξάζηλν) θαη 1,300 (κπιε) 

αξρηθώλ ζπλζεθώλ 

 

Σρήκα 5.17: Η εμέιημε ησλ LCSs ζην ρξόλν ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εμέιημε 16,700 

(καύξν), 3,300 (πξάζηλν) θαη 1,700 (κπιε) πεξίπνπ αξρηθώλ ζπλζεθώλ 
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Πεξίπησζε 3 (ζπλύπαξμε surf-riding θαη surging) 

Γηα ην κήθνο θαη ηελ νμύηεηα ηεο πξώηεο ζπληζηώζαο (θύκα αλαθνξάο) επηιέγνληαη 

νη ηηκέο 𝜆1 = 𝐿 θαη 𝑠1 = 0.02 αληίζηνηρα. Η δεύηεξε ζπληζηώζα πξνζδηνξίδεηαη κέζσ 

ησλ ιόγσλ 
𝜔2

𝜔1
 = 1.3 θαη 

𝑠2
𝑠1

 = 0.75. Η ηαρύηεηα ηνπ πινίνπ ξπζκίδεηαη ζηελ 

ηηκή 𝑢𝑛𝑜𝑚 = 12 𝑚 𝑠 . Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πεδίνπ FTLE δηαθξηηνπνηείηαη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή 𝑡0 = 50 𝑠 έλα νξζνγσληθό ρσξίo  −𝐿, 𝐿 𝑚𝑥[5, 25] 𝑚 𝑠  ηνπ θαζηθνύ 

επηπέδνπ 𝑥1 − 𝑥2 κε ηε βνήζεηα πιέγκαηνο 500𝑥500 ζεκείσλ κε θέληξν πιέγκαηνο 

ζην 𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 = 0 ∗ 𝐿. Γηα ηνπο ρξόλνπο νινθιήξσζεο επηιέγνληαη νη ηηκέο 𝜏 = −240 𝑠 

(backward) θαη 𝜏 = 300 𝑠 (forward FTLE field). Ο αληίζηνηρνο ρώξνο θάζεσλ 

βξίζθεηαη ζην ζρήκα 5.18 

 

Σρήκα 5.18: Δηρξσκαηηθό θύκα. Attracting θαη repelling LCS (κπιε θαη θόθθηλεο 

θακπύιεο αληίζηνηρα.  𝜆1, 𝑠1, 𝜔2 𝜔1, 𝑠2 𝑠1, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.02, 1.3, 0.75,12, 50  

Παξαηεξνύκε όηη ηα repelling LCSs εκθαλίδνπλ αλαδηπιώζεηο, νη νπνίεο νθείινληαη 

ζε εηεξνθιηληθά γεγνλόηα, ελώ surging ειθπζηήο (attracting LCS) θάησ από ηηο 

ιεθάλεο ειθπζκνύ εκθαλίδεηαη σο ζεκείν. Η παξνπζία επνκέλσο ησλ attracting LCSs 

ζηελ πεξηνρή ρακειώλ ηαρπηήησλ νδεγεί ζηελ ππνςία θαηά πόζν έρνπλ θπξίαξρν 

ξόιν ζηε θαζηθή ξνή έλαληη ηνπ surging ειθπζηή. 

Σην ζρήκα 5.19 παξαηεξνύκε όηη θαζώο απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ ιόγνπ νμύηεηαο ησλ 

θπκάησλ γίλεηαη πην έληνλν ην γεγνλόο όηη ν surging ειθπζηήο δελ εκθαλίδεηαη πιένλ 

σο ζπλερήο πιηθή γξακκή αιιά σο ζεκείν. 
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 𝑖  𝑠2 𝑠1 = 0.35  𝑖𝜄  𝑠2 𝑠1 = 0.55  𝑖𝜄𝜄  𝑠2 𝑠1 = 0.75 

Σρήκα 5.19: Ο ρώξνο θάζεσλ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ δηρξσκαηηθνύ θύκαηνο 

 𝜆1, 𝑠1, 𝜔2 𝜔1, 𝑠2 𝑠1, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.02, 1.3, 𝑠2 𝑠1 , 12, 50  γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ 

ιόγνπ 𝑠2 𝑠1  

Θεσξνύκε έλα ζύλνιν ζσκαηηδίσλ / αξρηθώλ ζπλζεθώλ ηε ρξνληθή ζηηγκή 𝑡0 =

50 𝑠. Αξρηθά επηιέγνπκε έλα ζύλνιν 26,000 (κνβ) θαη 30,000 (θόθθηλν) αξρηθώλ 

ζπλζεθώλ κέζα ζηηο δύν ιεθάλεο ειθπζκνύ. Σην ζρήκα 5.20 θαίλεηαη ε εμέιημε ησλ 

ζσκαηηδίσλ, όπνπ ην θάζε παθέην ζπγθιίλεη θαη νδεγείηαη σο ζεκείν ζε πεξηνρή 

ηαρπηήησλ πεξίπνπ 15 𝑚 𝑠 . Σην ζρήκα 5.21 απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ησλ ηξνρηώλ ηoπ 

ελόο κόλν παθέηνπ ζσκαηηδίσλ (καύξν) καδί κε ηελ εμέιημε ησλ LCS ζε δηάθνξα 

ρξνληθά ζηηγκηόηππα. Παξαηεξνύκε όηη ην παθέην ζσκαηηδίσλ ζπγθεληξώλεηαη κέζα 

ζηε ιεθάλε ειθπζκνύ θαη νδεγείηαη πάλσ ζην attracting LCS (κπιε θακπύιε) όπνπ 

παξακέλνληαο πάλσ ζε απηό θαηαιήγεη πξάγκαηη σο ζεκείν ζηελ επζηαζή 

θαηάζηαζε ηνπ surf-riding.  
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Σρήκα 5.20: Οινθιήξσζε πεξίπνπ 26,000 (κνβ) θαη 30,000 (θόθθηλν) αξρηθώλ 

ζπλζεθώλ 

 

Σρήκα 5.21: Η εμέιημε ησλ LCS ζην ρξόλν ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εμέιημε ελόο παθέηνπ 

26,000 πεξίπνπ αξρηθώλ ζπλζεθώλ 
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Σρήκα 5.22: Οινθιήξσζε πεξίπνπ 9,300 (πξάζηλν), 8,800 (καύξν) θαη 7,800 (κνβ) 

αξρηθώλ ζπλζεθώλ. 

 

Σρήκα 5.23: Η εμέιημε ησλ LCS ζην ρξόλν ζε ζπλδπαζκό κε πεξίπνπ 9,300 (πξάζηλν), 

8,800 (καύξν) θαη 7,800 (κνβ) αξρηθώλ ζπλζεθώλ. 
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Σηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε έλα ζύλνιν από πεξίπνπ 9,300 (πξάζηλν), 8,800 (καύξν) 

θαη 7,800 (κνβ) αξρηθώλ ζπλζεθώλ θαη ζην ζρήκα 5.22 παξαηεξνύκε ηελ εμέιημή 

ηνπο ζε δηάθνξα ζηηγκηόηππα, όπνπ θαίλεηαη λα θαηαιήγνπλ ζηνλ surging ειθπζηή σο 

ζεκεία, όπσο επηβεβαηώλεηαη θαη ζην ζρήκα 5.23 παξαηεξώληαο ηηο ηξνρηέο ησλ 

ζσκαηηδίσλ καδί κε ηελ εμέιημε ησλ LCSs. Τα ζσκαηίδηα θαηαιήγνπλ όια ζηελ 

πεξηνρή ηαρπηήησλ 12 − 15 𝑚 𝑠  πάλσ ζηνλ surging ειθπζηή, ν νπνίνο δελ 

εκθαλίδεηαη πιένλ σο ζπλερήο πιηθή γξακκή αιιά σο ζεκείν. Παξόιε ηελ ύπαξμε 

ησλ repelling LCSs ζηηο ρακειέο ηαρύηεηεο, απηά δελ έρνπλ θπξίαξρν ξόιν ζηε 

θαζηθή ξνή. 

Καηαιήγνπκε ινηπόλ ζην ζπκπέξαζκα όηη γηα ηελ πεξίπησζε 

 𝜆1, 𝑠1, 𝜔2 𝜔1, 𝑠2 𝑠1, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.02, 1.3, 0.75, 12, 50  έρνπκε ζπλύπαξμε δύν 

δπλακηθώλ θαηαζηάζεσλ, surf-riding θαη surging, αλαιόγσο ησλ αξρηθώλ ζπλζεθώλ. 

 

Πεξίπησζε 4 (global surf-riding) 

Γηα ην κήθνο θαη ηελ νμύηεηα ηεο πξώηεο ζπληζηώζαο (θύκα αλαθνξάο) επηιέγνληαη 

νη ηηκέο 𝜆1 = 𝐿 θαη 𝑠1 = 0.04 αληίζηνηρα. Η δεύηεξε ζπληζηώζα πξνζδηνξίδεηαη κέζσ 

ησλ ιόγσλ 
𝜔2

𝜔1
 = 1.3 θαη 

𝑠2
𝑠1

 = 0.75. Η ηαρύηεηα ηνπ πινίνπ ξπζκίδεηαη ζηελ 

ηηκή 𝑢𝑛𝑜𝑚 = 12 𝑚 𝑠  . Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πεδίνπ FTLE δηαθξηηνπνηείηαη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή 𝑡0 = 50 𝑠 έλα νξζνγσληθό ρσξίo −𝐿, 𝐿 𝑚𝑥[5, 25] 𝑚 𝑠  ηνπ θαζηθνύ 

επηπέδνπ 𝑥1 − 𝑥2 κε ηε βνήζεηα πιέγκαηνο 500𝑥500 ζεκείσλ κε θέληξν πιέγκαηνο 

ζην 𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 = 0 ∗ 𝐿. Γηα ηνπο ρξόλνπο νινθιήξσζεο επηιέγνληαη νη ηηκέο 𝜏 = −240 𝑠 

(backward) θαη 𝜏 = 300 𝑠 (forward FTLE field). ( ζρήκα 5.24) 

 



[56] 
 

Σρήκα 5.24:. Attracting θαη repelling LCS (κπιε θαη θόθθηλεο θακπύιεο αληίζηνηρα 

Δηρξσκαηηθό θύκα.  𝜆1, 𝑠1, 𝜔2 𝜔1, 𝑠2 𝑠1, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.04, 1.3, 0.75, 12, 50  

Παξαηεξνύκε όηη ηα repelling LCSs εκθαλίδνπλ αλαδηπιώζεηο, νη νπνίεο νθείινληαη 

ζε εηεξνθιηληθά γεγνλόηα. Η έληνλε παξνπζία ησλ repelling LCSs ζηηο ρακειέο 

ηαρύηεηεο θαη ε απνπζία ηνπ surging ειθπζηή νδεγεί ζηελ ππνςία ύπαξμεο κόλν ελόο 

ειθπζηή, ηνπ surf-riding. 

Θεσξνύκε έλα ζύλνιν ζσκαηηδίσλ / αξρηθώλ ζπλζεθώλ ηε ρξνληθή ζηηγκή 𝑡0 =

50 𝑠. Σπγθεθξηκέλα επηιέγνπκε έλα ζύλνιν από πεξίπνπ 22,000 (πξάζηλν) θαη 21,800 

(κνβ) αξρηθώλ ζπλζεθώλ κέζα ζηελ θάζε ιεθάλε ειθπζκνύ. Σην ζρήκα 5.25 

θαίλεηαη ε εμέιημε ησλ ζσκαηηδίσλ, όπνπ ην θάζε παθέην θαίλεηαη λα νδεγείηαη 

ζηαδηαθά ζηνλ ειθπζηή surf-riding. Σην ζρήκα 5.26 δίλνληαο έκθαζε ζην έλα κόλν 

παθέην ζσκαηηδίσλ (πξάζηλν) καδί κε ηελ εμέιημε ησλ LCS ζε δηάθνξα ρξνληθά 

ζηηγκηόηππα. Παξαηεξνύκε όηη ην παθέην ζσκαηηδίσλ ζπγθιίλεη θαη νδεγείηαη πάλσ 

ζην attracting LCS (κπιε θακπύιε) θαηαιήγνληαο σο ζεκείν ζηελ θαηάζηαζε ηνπ 

surf-riding.  

Δπηιέγνπκε έλα ζύλνιν πεξίπνπ 6,400 (πξάζηλν), 6,300 (γθξη), 6,300 (κνβ) θαη 6,400 

(καύξν) αξρηθώλ ζπλζεθώλ Σην ζρήκα 5.27 ζηα ηξία πξώηα ρξνληθά ζηηγκηόηππα 

βιέπνπκε ηα ζσκαηίδηα λα ζπγθιίλνπλ κεηαμύ ηνπο δείρλνληαο όηη ζα αθνινπζήζνπλ 

θνηλή πνξεία εθηειώληαο surging, ελώ παξακέλνπλ ζε ρακειέο ηαρύηεηεο 8 −

12 𝑚 𝑠 . Σηα ακέζσο επόκελα όκσο ζηηγκηόηππα ην θαζέλα νδεγείηαη ζε δηαθνξεηηθή 

ζέζε ζην ρώξν θάζεσλ θαη όια ζε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα απηή ησλ 15 𝑚 𝑠  

νδεγώληαο καο ζηελ ππνςία όηη θαηαιήγνπλ ζηελ θαηάζηαζε surf-riding. Πξάγκαηη 

ζην ζρήκα 5.28 όπνπ απεηθνλίδνληαη καδί κε ηελ εμέιημε ησλ LCS ζην ρξόλν 

βιέπνπκε όηη όια έιθνληαη από ηνλ surf-riding ειθπζηή (attracting LCS). 

Τέινο, έγηλε έιεγρνο ύπαξμεο πηζαλήο θαηάζηαζεο surging ζεσξώληαο 900 αξρηθέο 

ζπλζήθεο, από ηνλ νπνίν έιεγρν δελ θαηέζηε δπλαηή ε αλαγλώξηζε ηέηνηαο 

απόθξηζεο. Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε δηρξσκαηηθνύ θύκαηνο κε παξακέηξνπο  

 𝜆1, 𝑠1, 𝜔2 𝜔1, 𝑠2 𝑠1, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.04, 1.3, 0.75, 12, 50  όιεο νη αξρηθέο 

ζπλζήθεο θαηαιήγνπλ ζε θαηάζηαζε surf-riding. 
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Σρήκα 5.25: Οινθιήξσζε πεξίπνπ 22,000 (πξάζηλν) θαη 21,800 (κνβ) αξρηθώλ 

ζπλζεθώλ. 

 

Σρήκα 5.26: Η εμέιημε ησλ LCS ζην ρξόλν ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εμέιημε πεξίπνπ 

22,000 αξρηθώλ ζπλζεθώλ 
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Σρήκα 5.27: Οινθιήξσζε πεξίπνπ 6,400 (πξάζηλν), 6,300 (γθξη), 6,300 (κνβ) θαη 

6,400 (καύξν) αξρηθώλ ζπλζεθώλ. 

 

Σρήκα 5.28: Η εμέιημε ησλ LCS ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εμέιημε πεξίπνπ 6,400 (πξάζηλν), 

6,300 (γθξη), 6,300 (κνβ) θαη 6,400 (καύξν) αξρηθώλ ζπλζεθώλ. 
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Πεξίπησζε 5 (ζπλύπαξμε surf-riding θαη surging) 

Γηα ην κήθνο θαη ηελ νμύηεηα ηεο πξώηεο ζπληζηώζαο (θύκα αλαθνξάο) επηιέγνληαη 

νη ηηκέο 𝜆1 = 𝐿 θαη 𝑠1 = 0.01 αληίζηνηρα. Η δεύηεξε ζπληζηώζα πξνζδηνξίδεηαη κέζσ 

ησλ ιόγσλ 
𝜔2

𝜔1
 = 1.4 θαη 

𝑠2
𝑠1

 = 1.5. Η ηαρύηεηα ηνπ πινίνπ ξπζκίδεηαη ζηελ 

ηηκή 𝑢𝑛𝑜𝑚 = 12 𝑚 𝑠 . Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πεδίνπ FTLE δηαθξηηνπνηείηαη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή 𝑡0 = 60 𝑠 έλα νξζνγσληθό ρσξίo  −𝐿, 𝐿 𝑚𝑥[5, 25] 𝑚 𝑠  ηνπ θαζηθνύ 

επηπέδνπ 𝑥1 − 𝑥2 κε ηε βνήζεηα πιέγκαηνο 500𝑥500 ζεκείσλ κε θέληξν πιέγκαηνο 

ζην 𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 = 0 ∗ 𝐿. Γηα ηνπο ρξόλνπο νινθιήξσζεο επηιέγνληαη νη ηηκέο 𝜏 = −240 𝑠 

(backward) θαη 𝜏 = 400 𝑠 (forward FTLE field). Ο ρώξνο θάζεσλ γηα απηήλ ηελ 

πεξίπησζε θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απμήζεθε ν 

ρξόλνο γηα νινθιήξσζε ηνπ πεδίνπ κπξνζηά από 𝜏 = 300 𝑠 ζε 𝜏 = 400 𝑠, ώζηε λα 

εκθαληζηνύλ όια repelling LCSs, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζπλερείο αλαδηπιώζεηο 

ιόγσ ησλ εηεξνθιηληθώλ γεγνλόησλ. 

  

 𝑖  𝜏 = 300 𝑠  𝑖𝑖  𝜏 = 400 𝑠 

Σρήκα 5.29:Attracting θαη repelling LCS (κπιε θαη θόθθηλεο θακπύιεο αληίζηνηρα 

Δηρξσκαηηθό θύκα.  𝜆1, 𝑠1, 𝜔2 𝜔1, 𝑠2 𝑠1, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.01, 1.5, 1.4, 12, 60  

Αμηνζεκείσην απνηειεί ην γεγνλόο όηη εκθαλίδνληαη δύν surf-riding ειθπζηέο, έλαο 

ζε ηαρύηεηα 15 𝑚 𝑠  θαη ν άιινο ζε ηαρύηεηα 12 𝑚 𝑠 . Δπίζεο, αλάκεζα ππάξρεη 

έλαο ειθπζηήο surging. Από ηελ νινθιήξσζε ησλ αξρηθώλ ζπλζεθώλ θαη ηε 

ζπλδπαζκέλε απεηθόληζε απηώλ κε ηελ εμέιημε ηνπ πεδίνπ FTLE ζην ρξόλν 

(ζρήκαηα 5.30 θαη 5.31) παξαηεξνύκε όηη πξάγκαηη ηα κνβ θαη πνξηνθαιί παθέηα 

ζσκαηηδίσλ νδεγνύληαη ζηαδηαθά ζηελ θαηάζηαζε surf-riding, ελώ ηα ελδηάκεζα, 

καύξν θαη πξάζηλν παθέην ζσκαηηδίσλ, νδεγνύληαη ζηνλ surging ειθπζηή. 
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Σρήκα 5.30: Οινθιήξσζε πεξίπνπ 4,800 (κνβ), 2,000 (πνξηνθαιί), 1300 (καύξν) θαη 

1,100 (πξάζηλν) αξρηθώλ ζπλζεθώλ 

 

Σρήκα 5.31: Η εμέιημε ησλ LCSs ζην ρξόλν ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εμέιημε 4,800 (κνβ), 

2,000 (πνξηνθαιί), 1300 (καύξν) θαη 1,100 (πξάζηλν) αξρηθώλ ζπλζεθώλ 
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σγκενηρωηικά 

Πίλαθαο 5.1: Παξάκεηξνη ησλ ππό κειέηε δηρξσκαηηθώλ πεξηπηώζεσλ 

ζτήμα 𝝀𝟏 = 𝑳 𝒔𝟏 𝒔𝟐
𝒔𝟏

  
𝝎𝟐

𝝎𝟏
  𝒖𝒏𝒐𝒎 𝒕𝟎 𝝉− 𝝉+ ζσμπεριθορά 

5.32(i) 154 0.02 0.65 0.8 12 50 -240 300 Surging θαη surf-

riding 

5.32(ii) 154 0.04 0.65 0.8 12 50 -240 500 Global surf-riding 

5.32(iii) 154 0.02 0.75 1.3 12 50 -240 300 Surging θαη surf-

riding 

5.32(iv) 154 0.04 0.75 1.3 12 50 -240 300 Global surf-riding 

5.32(v) 154 0.01 1.5 1.4 12 60 -240 400 Surging θαη surf-

riding 

Γηα ηηο (ii) θαη (iv) πεξηπηώζεηο έγηλε έιεγρνο ύπαξμεο πηζαλήο θαηάζηαζεο surging 

ζεσξώληαο 400 θαη 900 αληίζηνηρα αξρηθέο ζπλζήθεο, από ηνλ νπνίν έιεγρν δελ 

θαηέζηε δπλαηή ε αλαγλώξηζε ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο 

Σηελ πεξίπησζε (v) εκθαλίδνληαη δύν θαηαζηάζεηο surf-riding. 

   

(i) (ii) (iii) 

 

  

(iv) (v) 

Σρήκα 5.32: Χώξνο θάζεσλ ησλ ππό κειέηε δηρξσκαηηθώλ πεξηπηώζεσλ 
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5.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ CLUSTERING 

Δθαξκόδνπκε ηε κέζνδν clustering γηα ηηο πεξηπηώζεηο κε ην αξκνληθό θύκα 

 𝜆, 𝑠, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.02, 12, 50  θαη ηα δηρξσκαηηθά θύκαηα 

 𝜆1, 𝑠1, 𝜔2 𝜔1, 𝑠2 𝑠1, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.02, 0.8, 0.65, 12, 50  θαη 

 𝜆1, 𝑠1, 𝜔2 𝜔1, 𝑠2 𝑠1, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.02, 1.3, 0.75, 12, 50 , ησλ νπνίσλ ε δπλακηθή 

ζπκπεξηθνξά κειεηήζεθε πξνεγνπκέλσο κε ρξήζε ηεο κεζόδνπ FTLE.  Σηηο ηξεηο 

απηέο πεξηπηώζεηο ζπλππάξρνπλ θαη νη δύν δπλακηθέο θαηαζηάζεηο (surf-riding θαη 

surging). Άξα επηιέγνπκε k = 2 ηνλ αξηζκό ησλ νκάδσλ. 

Γηα θάζε παξαπάλσ πεξίπησζε δηαθξηηνπνηείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή 𝑡0 = 50 𝑠 έλα 

νξζνγσληθό ρσξίo  −𝐿, 𝐿 , [𝑢1, 𝑢2] (όπνπ u1 = 5 m/s θαη u2 = 25 m/s) ηνπ θαζηθνύ 

επηπέδνπ 𝑥1 − 𝑥2 κε ηε βνήζεηα πιέγκαηνο 300𝑥300 ζεκείσλ γηα ην αξκνληθό θαη 

500𝑥500 ζεκείσλ γηα ηα δηρξσκαηηθά κε θέληξν πιέγκαηνο ζην 𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 = 0 ∗ 𝐿.  

Ύζηεξα από δηεμνδηθή δηεξεύλεζε επηιέγνληαη γηα ην αξκνληθό θύκα 35 δείγκαηα κε 

ην θαζέλα λα απέρεη πεξίνδν 20𝑠 θαη γηα ηα δύν δηρξσκαηηθά θύκαηα επηιέγνληαη 40 

δείγκαηα κε απόζηαζε νκνίσο 20𝑠, ελώ ζε όια επηιέγνπκε ην δείθηε αζάθεηαο 

𝑚 = 1.1 γηα hard clustering απεηθόληζε. Η νκαδνπνίεζε γίλεηαη σο εμήο. Τξνρηέο πνπ 

αθνινπζνύλ ηε surf-riding ζπκπεξηθνξά ηνπνζεηνύληαη ζηελ ίδηα νκάδα θαη 

εκθαλίδνληαη κε καύξν (ζρήκαηα 5.35(i), 5.36(i), 5.37(i)).  

Δπηπιένλ, ε κεδεληθή ηηκή γηα ηελ εληξνπία (ζρήκαηα 5.35(ii), 5.36(ii), 5.37(ii)) 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ε νκαδνπνίεζε ησλ ηξνρηώλ ζε θάζε νκάδα είλαη 

πεηπρεκέλε. Παξάδεηγκα κε πεηπρεκέλεο νκαδνπνίεζεο απνηεινύλ ηα ζρήκαηα 5.33 

γηα ην αξκνληθό θύκα  𝜆, 𝑠, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.02, 12, 50  θαη 5.34 γηα ην δηρξσκαηηθό 

 𝜆1, 𝑠1, 𝜔2 𝜔1, 𝑠2 𝑠1, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.02, 0.8, 0.65, 12, 50 , ζηα νπνία 

απεηθνλίδεηαη ε εληξνπία ελδεηθηηθά γηα θάπνηεο ηηκέο παξακέηξσλ ζε πιέγκα 

200x200 ζεκείσλ. 

Τέινο, έγηλε ν ππνινγηζκόο ηνπ ιόγνπ ησλ ηξνρηώλ πνπ νδεγνύληαη ζε surf-riding (ή 

surging) πξνο ην ζπλνιηθό αξηζκό ηξνρηώλ ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Έζησ Ι1 νη ηξνρηέο κε 

πηζαλόηεηα έληαμεο άλσ ηνπ 0.98, δειαδή νη ηξνρηέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε surf-

riding ζπκπεξηθνξά,  θαη Ι2 νη ηξνρηέο κε πηζαλόηεηα έληαμεο θάησ από 0.02, δειαδή 

νη ηξνρηέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε surging ζπκπεξηθνξά γηα άλσ ηνπ 0.98. Τν άζξνηζκα 

απηώλ ησλ δύν δείρλεη πόζεο ηξνρηέο από ηηο αξρηθά επηιεγκέλεο γηα ηε 
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δεηγκαηνιεςία έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζύκθσλα κε ην θξηηήξην πνπ ηέζεθε. Τα 

απνηειέζκαηα βξίζθνληαη ζηνλ πίλαθα 5.2. Παξαηεξνύκε όηη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο 

πεξηζζόηεξν από 90% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ ηξνρηώλ πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί 

ζηε δεηγκαηνιεςία έρνπλ νκαδνπνηεζεί είηε ζηελ θαηάζηαζε surf-riding είηε ζηελ 

θαηάζηαζε surging. Δλώ ν ιόγνο ηνπ surf-riding πξνο ην ζπλνιηθό αξηζκό 

δεηγκαηνιεςηώλ είλαη πεξίπνπ 1 πξνο 2, κε ιίγν ιηγόηεξν (0.44) γηα ηε πεξίπησζε ηνπ 

ζρήκαηνο 5.36(ii), ινγηθό αθνύ ζην ρώξν θάζεσλ βιέπνπκε όηη πεξηζζόηεξν ρώξν 

θαηαιακβάλεη ε surging πεξηνρή. 

    

 (i)  

δείγκαηα 40, 

Τ = 2s, m = 1.5 

(ii)  

δείγκαηα 80, 

Τ = 5s, m = 1.5 

(iii)  

δείγκαηα 80, 

Τ = 5s, m = 1.1 

Σρήκα 5.33: Δηεξεύλεζε γηα ηελ εληξνπία γηα ην αξκνληθό θύκα  𝜆, 𝑠, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =

 𝐿, 0.02, 12, 50 . 

 

    

 (i)  

δείγκαηα 40, 

Τ = 5s, m = 2 

(ii)  

δείγκαηα 60, 

Τ = 5s, m = 2 

(iii)  

δείγκαηα 60, 

Τ = 5s, m = 1.5 

Σρήκα 5.34: Δηεξεύλεζε γηα ηελ εληξνπία γηα ην δηρξσκαηηθό θύκα 

 𝜆1, 𝑠1, 𝜔2 𝜔1, 𝑠2 𝑠1, 𝑢𝑛𝑜𝑚  =  𝐿, 0.02,0.8,0.65,12 . 
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  𝑖   𝑖𝑖  

Σρήκα 5.35: Αξκνληθό θύκα  𝜆, 𝑠, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.02, 12, 50 . Με καύξν 

απεηθνλίδεηαη ζην   𝑖  ε surf-riding ζπκπεξηθνξά. Σην  𝑖𝑖  απεηθνλίδεηαη ε εληξνπία.Οη 

παξάκεηξνη πνπ ζέζακε είλαη Τ=20s, δείγκαηα 35, m=1.1 

   

  𝑖   𝑖𝑖  

Σρήκα 5.36: Δηρξσκαηηθό θύκα  𝜆1, 𝑠1, 𝜔2 𝜔1, 𝑠2 𝑠1, 𝑢𝑛𝑜𝑚  =  𝐿, 0.02,0.8,0.65,12 . 

Με καύξν απεηθνλίδεηαη ζην   𝑖  ε surf-riding ζπκπεξηθνξά. Σην  𝑖𝑖  απεηθνλίδεηαη ε 

εληξνπία.Οη παξάκεηξνη πνπ ζέζακε είλαη Τ=20s, δείγκαηα 40, m=1.1 

   

  𝑖   𝑖𝑖  

Σρήκα 5.37: Δηρξσκαηηθό θύκα  𝜆1, 𝑠1, 𝜔2 𝜔1, 𝑠2 𝑠1, 𝑢𝑛𝑜𝑚  =  𝐿, 0.02,1.3,0.75,12 . 

Με καύξν απεηθνλίδεηαη ζην   𝑖  ε surf-riding ζπκπεξηθνξά. Σην  𝑖𝑖  απεηθνλίδεηαη ε 

εληξνπία.Οη παξάκεηξνη πνπ ζέζακε είλαη Τ=20s, δείγκαηα 40, m=1.1 
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Πίλαθαο 5.2: Απνηειέζκαηα ππνινγηζκνύ ηνπ ιόγνπ ησλ ηξνρηώλ πνπ νδεγνύληαη ζε 

surf-riding (ή surging) πξνο ην ζπλνιηθό αξηζκό ηξνρηώλ ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

σχήμα 𝜤𝟏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍  𝜤𝟐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍  𝑰𝟏 + 𝑰𝟐 total 

Αξκνληθό θύκα 

Σρήκα 5.35 
0.49 0.51 89961 90000 

Γηρξσκαηηθό θύκα 

Σρήκα 5.36 

0.44 0.56 249595 250000 

Γηρξσκαηηθό θύκα 

Σρήκα 5.37 
0.49 0.50 249400 250000 

* όπνπ 𝛪1νη ηξνρηέο πνπ θαηαιήγνπλ ζε surf-riding κε πηζαλόηεηα έληαμεο ≥ 0.98. 𝐼2 νη 

ηξνρηέο πνπ θαηαιήγνπλ ζε surf-riding κε πηζαλόηεηα έληαμεο ≤ 0.02 (δειαδή >0.98 ζε 

surging), 𝛪1 + 𝛪2 ν αξηζκόο ησλ ηξνρηώλ πνπ νκαδνπνηήζεθαλ, total ν ζπλνιηθόο 

αξηζκώλ ησλ ηξνρηώλ πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηε δεηγκαηνιεςία.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη έλα πιενλέθηεκα ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ clustering είλαη 

όηη δύλαηαη λα απνθαιπθζεί ε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζε όιν ην εύξνο ηνπ ρώξνπ θάζεσλ αθόκα θαη ησλ πνιύ 

ζηελώλ πεξηνρώλ, ιόγσ ησλ αλαδηπιώζεσλ. Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ην 

ζρήκα 5.36(i) όπνπ παξαηεξνύκε surf-riding ζε ζηελέο πεξηνρέο αλάκεζα ζηηο 

αλαδηπιώζεηο, όπνπ κε ηε κέζνδν FTLE ήηαλ αδύλαην λα ηνπνζεηήζνπκε ζσκαηίδηα, 

ώζηε λα κειεηήζνπκε ηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά.  

Ωζηόζν, γλσξίδνληαο από πξηλ ηε δνκή ησλ (repelling) LCSs ζην ρώξν θάζεσλ κε ηε 

κέζνδν FTLE, εληζρύεηαη ην αλακελόκελν απνηέιεζκα κε ηε κέζνδν clustering. Με 

απηόλ ηνλ ηξόπν κεηώλεηαη ν ρξόλνο δηεξεύλεζεο ησλ ζσζηώλ παξακέηξσλ (αξηζκόο 

δηεγκάησλ θαη πεξίνδνο) γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ clustering, εθόζνλ ζα έρνπκε 

ήδε κία πηζαλή εηθόλα ηνπ ρώξνπ θάζεσλ. Σην ζρήκα 5.38 απεηθνλίδεηαη αξηζηεξά ν 

ρώξνο θάζεσλ κε ηα repelling LCSs (απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ FTLE) 

θαη δεμηά ν ρώξνο θάζεσλ κε ηα finite-time coherent sets (απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο 

ηεο κεζόδνπ clustering) γηα ηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο πνπ κειεηήζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

Μέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο απηήο απεηθόληζεο παξαηεξνύκε ηελ νκνηόηεηα κεηαμύ ησλ 

δνκώλ ησλ δύν κεζόδσλ. 
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(i)  𝜆, 𝑠, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.02, 12, 50  

 

(ii)  𝜆1, 𝑠1, 𝜔2 𝜔1, 𝑠2 𝑠1, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.02, 0.8, 0.65, 12, 50  

 

(iii)  𝜆1, 𝑠1, 𝜔2 𝜔1, 𝑠2 𝑠1, 𝑢𝑛𝑜𝑚 , 𝑡0 =  𝐿, 0.02, 1.3, 0.75, 12, 50  

Σρήκα 5.38: Σύγθξηζε ηνπ ρώξνπ θάζεσλ κεηαμύ ηεο εθαξκνγήο ησλ κεζόδσλ FTLE 

(αξηζηεξά) θαη clustering (δεμηά) γηα ηελ εμαγσγή ησλ Lagrangian Coherent 

Structures (repelling) θαη ησλ Finite-time Coherent Sets αληίζηνηρα. 
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Σηελ παξνύζα εξγαζία κειεηήζεθε ε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θίλεζεο ηνπ πινίνπ 

ζην δηάκεθεο, κε ζθνπό ηελ θαηαλόεζε ησλ κε γξακκηθώλ θαηλνκέλσλ, ζε 

πεξηβάιινλ κίαο θαη δύν θπκαηηθώλ ζπληζησζώλ κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ ρώξνπ 

θάζεσλ. Γηα ηελ αλάιπζε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ησλ εθζεηώλ Lyapunov 

πεπεξαζκέλνπ ρξόλνπ (FTLE) θαη ε κέζνδνο clustering (αιγόξηζκνο fuzzy c-means) 

κέζσ ησλ νπνίσλ έγηλε ε εμαγσγή ησλ ππεξβνιηθώλ Λαγθξαλδηαλώλ Σπλεθηηθώλ 

Γνκώλ (LCSs) θαη ησλ πεπεξαζκέλνπ ρξόλνπ ζπκπαγώλ δηαζηεκάησλ (Finite-time 

Coherent Sets) αληίζηνηρα 

Σηελ πεξίπησζε αξκνληθνύ θπκαηηζκνύ εμνηθεησζήθακε αξρηθά κε ηε κέζνδν FTLE 

θαη επηβεβαηώζακε όηη: 

 ηα LCSs απνηεινύλ δνκέο πνπ νξγαλώλνπλ ηε θαζηθή ξνή δξώληαο σο 

αδηαπέξαζηα όξηα 

 ηα repelling LCSs θαη ηα attracting LCSs είλαη αλάινγα ησλ επζηαζώλ θαη 

αζηαζώλ αληίζηνηρα πνιιαπινηήησλ ησλ ππεξβνιηθώλ ζηάζηκσλ ζεκείσλ 

ησλ απηόλνκσλ δπλακηθώλ ζπζηεκάησλ.  

 ηα LCSs νξηνζεηνύλ πεξηνρέο δηαθνξεηηθήο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο  

(surging θαη surf-riding) ζην ρώξν θάζεσλ. 

Πξνζδηνξίδνληαο ηα LCSs γηα δηάθνξνπο ρξόλνπο θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηξνρηώλ 

θαζηθώλ ζσκαηηδίσλ αλαδείμακε ηε δπλαηόηεηα πξόβιεςεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αλαιόγσο ησλ αξρηθώλ ζπλζεθώλ. 

Τόζν ζην πεξηβάιινλ κίαο όζν θαη ζην πεξηβάιινλ δύν θπκαηηθώλ ζπληζησζώλ 

δηαθξίλακε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο έρνπκε ζπλύπαξμε ησλ δύν δπλακηθώλ 

θαηαζηάζεσλ, δειαδή ηνπ surf-riding θαη ηνπ surging, θαη πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο 

έρνπκε επηθξάηεζε κόλν ηνπ θαηλνκέλνπ surf-riding. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ν 

ειθπζηήο surf-riding εκθαλίδεηαη σο ζεκείν, ελώ ν ειθπζηήο surging εκθαλίδεηαη σο 

ζπλερήο πιηθή γξακκή. 

Ωζηόζν, ζηελ πεξίπησζε ησλ δηρξσκαηηθώλ θπκαηηζκώλ κειεηήζακε επηπιένλ 

πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο  
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 ν ειθπζηήο surging δελ εκθαλίδεηαη πιένλ σο ζπλερήο πιηθή γξακκή αιιά σο 

ζεκείν 

 έρνπκε ζπλύπαξμε δύν θαηαζηάζεσλ surf-riding ζε δηαθνξεηηθή πεξηνρή 

ηαρπηήησλ θαη κίαο θαηάζηαζεο surging ζε ελδηάκεζε πεξηνρή ηαρπηήησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε όηη όηαλ 

 ηα δύν θύκαηα παξνπζηάδνπλ κεγάιε νμύηεηα έρνπκε θπξηαξρία ηνπ 

θαηλνκέλνπ surf-riding (πίλαθαο 5.1 πεξίπησζε (ii) θαη (iv)) 

 ηα δύν θύκαηα παξνπζηάδνπλ κηθξόηεξε νμύηεηα θαη 

α. ην πξώην θύκα είλαη νμύηεξν από ην δεύηεξν έρνπκε ζπλύπαξμε ησλ 

δύν δπλακηθώλ θαηαζηάζεσλ surf-riding θαη surging (πίλαθαο 5.1 

πεξίπησζε (i) θαη (iηη)) ελώ όηαλ 

β. ην δεύηεξν θύκα είλαη νμύηεξν από ην πξώην ζπλππάξρνπλ δύν 

θαηαζηάζεηο surf-riding ζε δηαθνξεηηθή πεξηνρή ηαρπηήησλ θαη κία 

θαηάζηαζε surging (πίλαθαο 5.1 πεξίπησζε (v)) 

Δπηπξνζζέησο, ζηελ πεξίπησζε ησλ δηρξσκαηηθώλ θπκαηηζκώλ παξαηεξήζακε όηη 

θξίζηκν ζεκείν γηα ηελ επηηπρία ηεο κεζόδνπ FTLE είλαη ε επηινγή ηνπ ζσζηνύ 

ρξόλνπ νινθιήξσζεο 𝜏, θαζώο ζηελ πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο επηινγήο απηνύ δελ 

εμαζθαιίδεηαη πάληα ε απνθάιπςε όισλ ησλ LCSs ζην ρώξν θάζεσλ.  

Τέινο, νη αλαδηπιώζεηο πνπ παξαηεξνύληαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δηρξσκαηηθώλ 

θπκαηηζκώλ ιόγσ ησλ νκνθιηληθώλ θαη εηεξνθιηληθώλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπκβαίλνπλ, 

νδεγνύλ θάπνηεο θνξέο ζηελ θάιπςε όινπ ηνπ ρώξνπ θάζεσλ από ηα LCSs (θπξίσο 

ηα repelling LCSs) κε απνηέιεζκα λα είλαη δύζθνιε ή/θαη αδύλαηε ε δπλακηθή 

κειέηε. 

Η κέζνδνο clustering κε ρξήζε ηνπ αιγόξηζκνπ fuzzy c-means, θαη ζηηο δύν 

πεξηπηώζεηο θπκαηηθώλ δηεγέξζεσλ θαη όζνλ αθνξά κόλν ηηο πεξηπηώζεηο απηώλ ζηηο 

νπνίεο ππάξρεη ζπλύπαξμε ησλ δύν δηαθνξεηηθώλ δπλακηθώλ θαηαζηάζεσλ (surf-

riding θαη surging), κπνξεί λα απνθαιύςεη άκεζα ηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζε όιν ην εύξνο ηνπ ρώξνπ θάζεσλ, 

αθόκα θαη ζε πνιύ ζηελέο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο κεηνλεθηεί ε κέζνδνο FTLE ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζσκαηηδίσλ. 
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Δπηπιένλ, γλσξίδνληαο από πξηλ ηε δνκή ησλ (repelling) LCSs ζην ρώξν θάζεσλ κε 

ηε κέζνδν FTLE, εληζρύεηαη ην αλακελόκελν απνηέιεζκα κε ηε κέζνδν clustering. 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν κεηώλεηαη ν ρξόλνο δηεξεύλεζεο ησλ ζσζηώλ παξακέηξσλ 

(αξηζκόο δεηγκάησλ θαη πεξίνδνο) γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ clustering, εθόζνλ 

ζα έρνπκε ήδε κία πηζαλή εηθόλα ηνπ ρώξνπ θάζεσλ. 

Ωζηόζν, ε κέζνδνο clustering δελ κπνξεί λα εληνπίζεη κε αμηνπηζηία ηηο πεξηπηώζεηο 

όπνπ θπξηαξρεί κόλν ε θαηάζηαζε surf-riding ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν FTLE, αθνύ 

δελ είλαη δπλαηή ε νκαδνπνίεζε. 

Καηά ζπλέπεηα, νη δύν κέζνδνη FTLE θαη clustering κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο 

ζπκπιεξσκαηηθέο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε δπλακηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. Ιδηαίηεξν εδηαθέξνλ ζα είρε ε εθαξκνγή ησλ κεζόδσλ 

ζε πεξηβάιινλ ζαιάζζησλ θπκαηηζκώλ πνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο ζπρλόηεηεο.. 
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