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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στη περούσα εργασία παρουσιάζεται το μαθηματικό μοντέλο προτυποποίησης των 

διατάξεων Josephson . 

Στο πρώτο κεφάλαιο  αναφέρονται τα δυναμικά συστήματα και η ευστάθεια τους 

καθώς και το πορτραίτο φάσεως .  

Στο δεύτερο κεφάλαιο  γίνεται μια αναφορά και επιλύεται μαθηματικά η εξίσωση 

του εκκρεμούς  . 

Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια συσχέτιση των εξισώσεων διατάξεων 

Josephson -εκκρεμούς καθώς το μαθηματικό τους μοντέλο είναι ανάλογο .Γίνεται επίσης 

παρουσίαση της εξάρτησης του φαινομένου απ΄ το πλάτος του μονωτικού υλικού των 

διατάξεων καθώς και από χαρακτηριστικά της ραδιοσυχνότητας του ρεύματος που τις 

διαρρέει. 

Τέλος αναφέρονται οι χρήσεις και οι εφαρμογές των διατάξεων. 

Για τις γραφικές παραστάσεις έγινε χρήση του mathematica 8.0  

 

ABSTRACT 

 

In this paper we present the mathematical model of standardization provisions 

Josephson. 

In the first chapter the dynamic systems and their stability and the phase portrait. 

The second chapter is a reference and solved mathematical equation of the 

pendulum . 

Finally, in the third chapter is a correlation equations provisions Josephson- 

pendulum as the mathematical model is analogous . Presentation is also the dependence of 

the phenomenon disappeared from width of the insulating material provisions and 

characteristics of the radio frequency of the current leaking . 

Finally the uses and applications of the devices. 

For graphs made using mathematica 8.0 
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§ 1.1 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

 

Ο όρος δυναμικό σύστημα δηλώνει κάθε σύστημα, φυσικό, χημικό, βιολογικό,  

οικονομικό, οικολογικό, κλπ, που εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. 

Η κατάσταση ενός δυναμικού συστήματος χαρακτηρίζεται, κάθε χρονική στιγμή, 

από ένα πεπερασμένο ή άπειρο πλήθος παραμέτρων και το σύνολο των εφικτών 

καταστάσεων ορίζει τον πεπερασμένης ή άπειρης διάστασης χώρο καταστάσεων.  

Π.χ. Η διάδοση των κυμάτων στην ακουστική και την οπτική, οι κινήσεις των 

ρευστών, οι ταλαντώσεις μιας χορδής ή μιας μεμβράνης, έχουν απειροδιάστατους χώρους 

καταστάσεων, αφού δεν αρκεί ένα πεπερασμένο πλήθος παραμέτρων για την περιγραφή 

κάθε στιγμιαίας κατάστασής τους.  

Αν σε κάποια χρονική στιγμή, π.χ. την αρχική στιγμή της παρατήρησης, η 

κατάσταση ενός δυναμικού συστήματος ορίζει μονοσήμαντα την εξέλιξή του στο χώρο των 

καταστάσεων, μελλοντική και παρελθούσα, λέμε ότι πρόκειται για ντετερμινιστικό 

σύστημα.  

Στην Κλασική Μηχανική, η αρχή του ντετερμινισμού του Νεύτωνα δηλώνει ότι η 

κατάσταση ενός συστήματος ορίζεται, κάθε χρονική στιγμή, από τη θέση και την ταχύτητά 

του. Έτσι, ο χώρος των καταστάσεων είναι το σύνολο των εφικτών θέσεων και ταχυτήτων 

του συστήματος και η παρούσα κατάστασή του ορίζει μονοσήμαντα το μέλλον και το 

παρελθόν της εξέλιξής του. Στη Θερμοδυναμική, η παρούσα κατάσταση ενός συστήματος 

ορίζει μονοσήμαντα το μέλλον αλλά όχι το παρελθόν της θερμοδυναμικής του εξέλιξης. 

Στην Κβαντική Μηχανική, σύμφωνα με την αρχή της απροσδιοριστίας του Heisenberg, η 

παρούσα κατάσταση δεν ορίζει μονοσήμαντα ούτε το μέλλον ούτε το παρελθόν της 

εξέλιξης . [1] 

 

 

 

 

[1] ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  : ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  Σ. Ν. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ  2010 
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§ 1.2  ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ  

 

Η μαθηματική μοντελοποίηση πολλών σημαντικών φαινομένων της φυσικής  ή 

φαινομένων που αποτελούν αντικείμενο μελέτης και άλλων επιστημών, όπως  η 

πληθυσμιακή δυναμική, τα βιολογικά συστήματα, οι χημικές αντιδράσεις, έχει πολύ συχνά 

ως αποτέλεσμα, την παραγωγή συστημάτων διαφορικών εξισώσεων. Για την μελέτη των 

συστημάτων αυτών η έννοια της ευστάθειας είναι καθοριστικής σημασίας. 

O Aleksandr Lyapunov (1857-1918) έθεσε τις βάσεις της μαθηματικής θεωρίας της 

ευστάθειας που φέρει το όνομά του εμπνευσμένος από μια απλή φυσική διαπίστωση 

σύμφωνα με την οποία, αν με την πάροδο του χρόνου η ολική ενέργεια ενός συστήματος 

φθίνει συνεχώς τότε το σύστημα οδηγείται σε κατάσταση  ισορροπίας. Αν οι τροχιές 

εξελίσσονται εξολοκλήρου στην περιοχή της κατάστασης ισορροπίας είναι θεμιτό να 

σκεφτούμε ότι πρόκειται για ευσταθή ισορροπία και αν με την πάροδο του χρόνου οι 

τροχιές τείνουν να καταλήξουν σε αυτήν τότε πρόκειται για ασυμπτωτικά ευσταθή 

ισορροπία. [2] 

Το σκεπτικό του Lyapunov υπαγορεύει ότι προκειμένου να αποφανθούμε για την 

ευστάθεια μιας κατάστασης ισορροπίας, αναζητούμε μια θετικά ορισμένη συνάρτηση 

ενεργητικού τύπου που μηδενίζεται στην κατάσταση ισορροπίας της οποίας η χρονική 

παράγωγος κατά μήκος των τροχιών είναι αρνητική στην περιοχή της κατάστασης 

ισορροπίας. Αν μια τέτοια συνάρτηση υπάρχει τότε λέμε ότι πρόκειται για συνάρτηση 

Lyapunov . Αλλά δεν είμαστε σίγουροι για την ύπαρξή της και έτσι η αναζήτηση αρχίζει με 

τη θεώρηση υποψήφιων συναρτήσεων Lyapunov των οποίων ελέγχουμε τη  χρονικά 

φθίνουσα συμπεριφορά κατά μήκος των τροχιών στην περιοχή της κατάστασης ισορροπίας. 

Καλές υποψήφιες συναρτήσεις Lyapunov είναι οι τετραγωνικές μορφές (quadratic forms) 

και συγκεκριμένα οι θετικά ορισμένες συναρτήσεις που αποτελούν πρώτα ολοκληρώματα 

ενός ιδεατού συστήματος που κατά την εξέλιξή του  διατηρεί σταθερή την ενέργειά του. [2] 

 

Θεωρούμε ένα σύστημα διαφορικών εξισώσεων :  

 

                          ( , ,u f u)t t I     και Ι φραγμένο,                                    (1.1) 

[2] ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ   Σ. Ν. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  2010 
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όπου 1 2( , , , )nf f ff  είναι μια διανυσματική συνάρτηση ορισμένη στο nI και 

1 2( , , )nu u uu , είναι η άγνωστη συνάρτηση με 1 2, , nu u u  να αντιπροσωπεύουν φυσικές 

ποσότητες όπως θέση , ταχύτητα , θερμοκρασία , πίεση,  αλλά και μεγέθη από άλλους 

επιστημονικούς κλάδους , όπως χημικές συγκεντρώσεις και πληθυσμοί ειδών κλπ. Ο n  

λέγεται χώρος φάσεων η χώρος καταστάσεων. 

 

Το σύστημα (1.1), είναι δυνατό να έχει μοναδική λύση ( ) ,t t Iu , για κάθε αρχική 

τιμή 0( )tu =
n

0u , 0t I .   Συχνά στην πράξη τίθεται το εξής ερώτημα :  

 

Μια μικρή μεταβολή της αρχικής τιμής 0u  θα επιφέρει μικρή ή μεγάλη μεταβολή στη 

λύση ( )tu ;  

 

Το παραπάνω ερώτημα είναι πολύ σημαντικό, διότι αν το σύστημα περιγράφει ένα 

φυσικό φαινόμενο, η αρχική τιμή 0u  είναι συνήθως αποτέλεσμα μέτρησης. Είναι λοιπόν 

καθοριστικής σημασίας το ερώτημα, για το κατά πόσον ένα μικρό σφάλμα μέτρησης του 

0u , μπορεί να επιφέρει μικρές ή μεγάλες αποκλίσεις στον υπολογισμό της λύσεως ( )tu  για 

όλα τα t I . Λογικά ελπίζουμε ότι, όσο πιο μικρό είναι το σφάλμα μέτρησης του 0u , τόσο 

πιο μικρό θα είναι και το σφάλμα που θα προκύψει στον υπολογισμό της λύσεως ( )tu . 

 

Ο ορισμός της ευστάθειας κατά Liapunov, έχει ως εξής . 

 

Έστω ( )tu , 0t t , μια λύση του συστήματος  ( , ,t t Iu f u) , που ικανοποιεί την 

αρχική συνθήκη 0( )t 0u u . Θα λέμε ότι η ( )tu  είναι ευσταθής, όταν για κάθε 0  υπάρχει 

( ) 0  τέτοιο, ώστε για κάθε λύση ( )tv  με 0 0|| ( ) ( ) ||t tu v ,   να ισχύει   

|| ( ) ( ) ||t tu v  για κάθε 0t t . Αν επιπλέον ισχύει : 

 

                                      lim || ( ) ( ) || 0,
t

t tu v  
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τότε η λύση ( )tu  ονομάζεται ασυμπτωτικά ευσταθής. Τέλος μια λύση που δεν είναι ευσταθής 

ονομάζεται ασταθής 

 

§ 1.3 ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ   

 

Θα διατυπώσουμε σε αυτή την παράγραφο,  ορισμένα βασικά αποτελέσματα, 

έννοιες και ορισμούς, οι οποίες είναι κεντρικής σημασίας για την ποιοτική θεωρία των 

διαφορικών εξισώσεων.  Θεωρούμε το σύστημα διαφορικών εξισώσεων  (1.1)  

 

                       ( , ,u f u)t t I     και  Ι φραγμένο,                                         

 

και δύο λύσεις ( ), ( )t tu v , που ικανοποιούν τις αρχικές συνθήκες 0( )t 0u u  και 0( )t 0v v  

αντίστοιχα. 

 

Θεώρημα: Αν η συνάρτηση ( ,tf u)  είναι συνεχής και ικανοποιεί μια συνθήκη 

Lipschitz ως προς u , (δηλαδή όταν υπάρχει σταθερά κ>0 έτσι ώστε για κάθε ( , 1u )t και 

( , 2u )t να ισχύει ( , ( , κ1 2 1 2f u ) - f u ) u ut t ), στο φραγμένο διάστημα [ , ]I  και 0t I , 

τότε για κάθε 0 , υπάρχει  : ( ) 0  τέτοιο, ώστε για κάθε ζεύγος λύσεων ( ), ( )t tu v , 

του συστήματος ( ,tu f u)  με 0 0|| || || ( ) ( ) || ( ),t t0 0u v u v  να ισχύει || ( ) ( ) ||t tu v  

για κάθε t I . 

 

Αυτό δηλώνει ότι για αρκετά μικρή διαφορά αρχικών τιμών || ||0 0u v  η διαφορά 

των λύσεων || ( , ) ( , ) ||t t0 0u u v v  φράσσεται ομοιόμορφα (δηλαδή για κάθε t ) από δοσμένο . 

Από το Θεώρημα, προκύπτει το ακόλουθο σημαντικό πόρισμα για τη συνέχεια της 

λύσης του συστήματος (1), ως προς τις αρχικές συνθήκες.  

Πόρισμα: Έστω μια συνάρτηση ( ,tf u) , που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του 

παραπάνω θεωρήματος, όπου το διάστημα I δεν είναι απαραίτητα φραγμένο. Αν ( , )t 0u u είναι 
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η λύση του συστήματος ( ,tu f u)  που ικανοποιεί την αρχική συνθήκη 0( , )t 0 0u u u , τότε η 

συνάρτηση ( , )t 0u u , 
n

0u , είναι συνεχής ως προς 0u  για κάθε t I . 

 

Το προηγούμενο Θεώρημα και το Πόρισμα  δηλώνουν τη λεγόμενη συνεχή εξάρτηση 

της  λύσης του συστήματος (1.1), από τις αρχικές συνθήκες. 

    

Κατά τη μελέτη ενός συστήματος διαφορικών εξισώσεων, είναι δυνατόν να 

παρουσιαστούν δύο ειδών δυσκολίες. Οι δυσκολίες αυτές είναι δυνατόν να παρουσιαστούν 

ακόμα και στην περίπτωση όπου το διανυσματικό πεδίο ( ,tf u)  έχει «απλή» μορφή.    

 

 Η μία αφορά την περίπτωση που η εύρεση λύσης (αναλυτικά) είναι ιδιαίτερα δύσκολη, 

αν όχι αδύνατη. 

 

 η άλλη αναφέρεται στα προβλήματα εκείνα, όπου υπολογίζεται μεν η λύση, αλλά ή 

δίδεται σε πεπλεγμένη μορφή ή είναι αρκετά περίπλοκη, ώστε να προσφέρεται για 

περαιτέρω μελέτη.  

   

 Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδήγησαν, στο τέλος του δέκατου ένατου αιώνα, 

ανεξάρτητα τους Liapunov και Poincaré, στην προσπάθεια να διατυπώσουν μια νέα θεωρία 

για τη μελέτη των διαφορικών εξισώσεων,  η οποία να επιτρέπει την εξαγωγή 

συμπερασμάτων για την συμπεριφορά των λύσεων τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η 

αναλυτική έκφραση της λύσης  τους. Είναι η λεγόμενη θεωρία ευστάθειας, και αποτελεί 

τμήμα της ποιοτικής θεωρίας των διαφορικών εξισώσεων. 

 

Τα βασικά ερωτήματα με τα οποία ασχολείται η ποιοτική θεωρία των διαφορικών 

εξισώσεων, είναι τα εξής: 

  

α) Προϋποθέσεις για την ύπαρξη λύσης μιας διαφορικής εξίσωσης. 

 

β) Προϋποθέσεις για την  μοναδικότητα της λύσης του προβλήματος  

 αρχικών συνθηκών. 
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γ) Ασυμπτωτική συμπεριφορά της λύσης ως προς το χρόνο και συνεχής  

εξάρτηση αυτής, από τις αρχικές συνθήκες. 

 

§ 1.4 ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ  

 

Ένα σύστημα διαφορικών εξισώσεων της μορφής : 

                                                   

                                                        u' = f(u)                                                       

 

στο οποίο η συνάρτηση f(u)  δεν εξαρτάται από την ανεξάρτητη μεταβλητή t, ονομάζεται 

αυτόνομο, δηλαδή το διανυσματικό πεδίο f(t,u) , δεν εξαρτάται άμεσα από τον χρόνο και 

είναι f(t,u) f(u) .  Για συστήματα αυτά, θα συζητήσουμε μια πολύ σημαντική ιδιότητα, το 

αναλλοίωτο των συστημάτων αυτών ως προς χρονικές μεταφορές. 

 

       Συγκεκριμένα, ας θεωρήσουμε το πρόβλημα αρχικών τιμών για ένα αυτόνομο σύστημα  

 

                                                           
0 0

u'=f(u),

u(t )=u .
                                                                (Π.Α.Τ) 

 

Υποθέτουμε ότι η f είναι τέτοια ώστε το πρόβλημα αρχικών τιμών, να έχει μοναδική λύση u(t)  

η οποία ορίζεται για κάθε 0[ , ).t t  Θεωρούμε στη συνέχεια τη συνάρτηση : 

                                                                 

0v(t) = u(t - t ). 

Παρατηρούμε ότι : 

 

                                                     0 0v'(t) = u'(t - t ) = f(u(t - t )),   

 

αφού η u(t)  είναι λύση της διαφορικής εξίσωσης για κάθε 0t [t ,+ ).  Επιπλέον, παρατηρούμε 

ότι για t = 0  και για αρχικό χρόνο 0t = 0 , 

                                                             

                                                         0 0 0v(0) = u(-t ) = u(t ) = u .  

 

Άρα η 0v(t) = u(t - t ),  είναι λύση του προβλήματος αρχικών τιμών (Π.Α.Τ). Έτσι προκύπτει ότι: 
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Για τα αυτόνομα συστήματα ο αρχικός χρόνος 0t  δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία 

και μπορούμε να θεωρούμε χωρίς βλάβη της γενικότητας ότι, 0t = 0 . 

 

Για τη μελέτη της ευστάθειας μιας λύσης v(t) , με 0 0v(t ) = v , του συστήματος 

u = f(t, u) , t I , μπορούμε να εφαρμόσουμε την αλλαγή μεταβλητής  u(t) = v(t) + x(t) και 

να μελετήσουμε την ευστάθεια της μηδενικής λύσης ενός άλλου συστήματος. Ισχύει η 

ακόλουθη πρόταση :  

 

Πρόταση: Η λύση v(t) του συστήματος u = f(t, u) , t I , με 0 0v(t ) = v , είναι 

ευσταθής (αντίστοιχα ασυμπτωτικά ευσταθής, ασταθής), όταν, και μόνο όταν, η μηδενική 

λύση του συστήματος  

x = g(t,x)  , 0t t , 

 

όπου      g(t,x):=f(t,v+x)-v (t)    είναι ευσταθής (αντίστοιχα ασυμπτωτικά ευσταθής,  

ασταθής).   

 

Ειδικότερα, αν το σύστημα u =f(t,u) , t I , είναι γραμμικό η f(t,u)  έχει τη μορφή                                                                                                                                   

                                                                 

                                                          f(t,u)=A(t)u+φ(t)                                                    (1.2)                                                                                                             

 

όπου A(t)  είναι ένας πίνακας, οπότε : g(t,x)=A(t)(v+x)+φ(t)-v (t)=A(t)x . Επομένως το 

σύστημα  x =g(t,x)  είναι το αντίστοιχο μη ομογενές του συστήματος   x = A ( t ) x

Εφαρμόζοντας την Πρόταση στα συστήματα της μορφής (2), προκύπτει το ακόλουθο 

πόρισμα  

 

Πόρισμα: (α) Η οποιαδήποτε λύση ενός γραμμικού συστήματος, είναι ευσταθής 

(αντίστοιχα ασυμπτωτικά ευσταθής ,ασταθής), όταν, και μόνο όταν, η μηδενική λύση του 

αντίστοιχου ομογενούς συστήματος είναι ευσταθής (αντίστοιχα ασυμπτωτικά ευσταθής, 
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ασταθής) (β) Σε ένα γραμμικό σύστημα διαφορικών εξισώσεων οι λύσεις είναι ή όλες 

ευσταθείς (αντίστοιχα ασυμπτωτικά ευσταθείς) ή όλες ασταθείς. 

 

§ 1.5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟΥ ΦΑΣΕΩΝ 

 

Ένα δυναμικό σύστημα διαφορικών εξισώσεων λέγεται γραμμικό όταν το   

διανυσματικό πεδίο F είναι γραμμικός συνδυασμός των μεταβλητών  xi (i=1,...,n) και  

γράφεται στη διανυσματική μορφή ως x Ax . 

 

Η μελέτη των γραμμικών συστημάτων, είναι δομικό στοιχείο της θεωρίας 

ευστάθειας διότι πέραν του ότι και τα γραμμικά συστήματα συναντώνται σε πολλές 

εφαρμογές (π.χ. περιγραφή ηλεκτρικών κυκλωμάτων), το πρώτο βήμα στη μελέτη ενός μη-

γραμμικού συστήματος είναι μια διαδικασία γραμμικοποίησης, η οποία οδηγεί σε κάποιο 

γραμμικό σύστημα.  

 

Παρουσιάζεται ενδιαφέρον για τη μελέτη του πορτραίτου φάσεων γραμμικών 

συστημάτων  στο επίπεδο και μάλιστα σε περιοχή ενός  μεμονωμένου κρίσιμου σημείου. 

 

Έστω το σύστημα  

 

                                                    
x'=ax+by

 
y'=cx+dy

                                                      (1.3) 

όπου a,b,c,d σταθερές.   Στη διανυσματική μορφή,  ο πίνακας
a b

=
c d

A  ,  έχει 

ορίζουσα detA=
a b

=ad-cb
c d

 και άθροισμα στοιχείων κύριας διαγωνίου trA=a+d .  

Τα σημεία ισορροπίας  του παραπάνω συστήματος προκύπτουν από τη λύση του 

αλγεβρικού συστήματος :  

                                                        
ax+by=0

 
cx+dy=0

,                                                   (1.4) 
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Υποθέτουμε ότι το σύστημα έχει ορίζουσα detA≠0, διότι αν detA=0 τότε υπάρχουν 

άπειρες μη μηδενικές λύσεις και το (0,0) δεν είναι μεμονωμένο κρίσιμο σημείο.  

 

Το γραμμικό σύστημα λύνεται αναλυτικά με τη μέθοδο ιδιοτιμών – 

ιδιοδιανυσμάτων.  Για λόγους πληρότητας, υπενθυμίζουμε τα βασικά στοιχεία της μεθόδου. 

Αναζητούμε λύσεις της μορφής :  

                                   

                                                           λtx=ce   ,                                                      (1.5)  

 

όπου c  διάνυσμα και λ παράμετρος. Με αντικατάσταση της λύσης αυτής στο γραμμικό 

σύστημα (1.3), προκύπτει ότι  

 

                                                             0cA ,                                                            (1.6) 

 

δηλαδή το c  είναι ιδιοδιάνυσμα και λ η αντίστοιχη ιδιοτιμή του πίνακα Α . Για να έχει το 

αλγεβρικό σύστημα (1.6) μη τετριμμένες λύσεις θα πρέπει  det(A-λΙ)=0 , η οποία δίνει τις 

ιδιοτιμές του πίνακα Α σαν λύσεις του χαρακτηριστικού πολυωνύμου. 

 

2

2

a-λ b
φ(λ)=det( -λI)= =(a-λ)(d-λ)-cd=

c d-λ

=λ -(a+d) λ+ad-bc

φ(λ)=λ -tr λ+det               

A

A A

 

 

Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο φ(λ) έχει ρίζες : 

 

                                   

2

1,2

tr ± tr -4det
λ =

2

A A A
                                                  (1.7) 

 

Η μορφή των λύσεων της (1.5) καθορίζεται από τον τύπο και την πολλαπλότητα των 

ιδιοτιμών της (1.7).  Θα συζητήσουμε τη μορφή αυτή στην επόμενη παράγραφο, δίνοντας 

έμφαση στα  συμπεράσματα για την ευστάθεια της μηδενικής λύσης, που προκύπτουν. 



15 

 

§ 1.6 ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Το επόμενο θεώρημα εξετάζει την ευστάθεια της μηδενικής λύσης (και επομένως 

όλων των λύσεων) του ομογενούς γραμμικού συστήματος. 

 

Θεώρημα :  Θεωρούμε το  γραμμικό σύστημα (1.3).  

(α) Αν όλες οι ιδιοτιμές του πίνακα Α έχουν αρνητικό πραγματικό μέρος, τότε η 

μηδενική λύση του συστήματος είναι ασυμπτωτικά ευσταθής. 

(β) Αν μια τουλάχιστον ιδιοτιμή του Α έχει θετικό πραγματικό μέρος, τότε η μηδενική 

λύση του συστήματος είναι ασταθής. 

(γ) Αν όλες οι ιδιοτιμές του Α έχουν πραγματικό μέρος αρνητικό ή μηδέν, τότε η 

μηδενική λύση του συστήματος είναι ευσταθής, όταν, και μόνο όταν, για κάθε ιδιοτιμή λ, με 

Reλ=0 , η διάσταση του αντίστοιχου ιδιόχωρου είναι ίση με την πολλαπλότητα της ρίζας λ. 

Διαφορετικά, η μηδενική λύση είναι ασταθής. 

 

Το βασικό επιχείρημα για την απόδειξη του Θεωρήματος, βασίζεται στην γενική 

έκφραση της λύσης (1.5) του συστήματος (1.3).  Αν για παράδειγμα οι ιδιοτιμές (1.7) είναι 

αρνητικές (θετικές) (ή έχουν αρνητικό (θετικό) πραγματικό μέρος) συμπεραίνουμε την 

σύγκλιση (απόκλιση) προς (από) τη μηδενική λύση, καθώς t + .   Επιπλέον, έχουμε  τις 

ακόλουθες γενικές παρατηρήσεις: 

 

 Αν οι ιδιοτιμές είναι ετερόσημες, είναι φανερό ότι κάποιες λύσεις συγκλίνουν στη 

μηδενική, ενώ άλλες αποκλίνουν και κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να έχουμε ευστάθεια 

της μηδενικής λύσης.  

 

 Στην περίπτωση που οι ιδιοτιμές είναι καθαρά φανταστικές 1,2λ = ±iω , τότε καθώς 

iωte = cosωt +isinωt , είναι φανερό ότι οι λύσεις είναι περιοδικές (ταλαντώσεις γύρω από 

τη μηδενική λύση) και άρα ευσταθείς.  



16 

 Απ΄ τη σχέση (1.7) προκύπτει ότι το πλήθος και το είδος ριζών εξαρτάται απ΄ τη διακρίνουσα 

του Δ=
2 2 2

trA - 4detA = a + d - 4 ad - bc = a -d + 4bc  , απ΄ το άθροισμα των ριζών του 

S= trA =a+d και το γινόμενο των ριζών του P=detA = ad -bc . 

 

Επιπλέον, για την εξήγηση του διαγράμματος φάσης , είναι ιδιαίτερα βολικό  να γίνει  χρήση 

της κανονικοποίησης του πίνακα Α η οποία έχει συγκεκριμένη μορφή, ανάλογα με τον τύπο 

των ιδιοτιμών της (1.7).  Ας θεωρήσουμε δυο βασικά παραδείγματα, αυτό της περίπτωσης των 

διακεκριμένων ομόσημων ιδιοτιμών και αυτό της περίπτωσης των μιγαδικών ιδιοτιμών. 

 

Για διακεκριμένες ιδιοτιμές ο πίνακας Α διαγωνιοποιείται και η κανονική μορφή είναι ο 

πίνακας  

                                  
1-1

2

λ 0

0 λ
PAP J  

 

Θέτοντας x= yP  το σύστημα x = xA γίνεται  

 

1

2

y = y y = y y = y

λ 0
y = y y = y y = y                                1.8

0 λ

-1 -1

-1 -1 -1

P AP P AP P P P AP

P P P AP P AP

                                    

     Είναι ξεκάθαρο ότι είναι απλούστερη η κατανόηση και ο σχεδιασμός του πορτραίτου φάσεων 

από το σύστημα (1.8).  Πράγματι από το (1.8),  παρατηρούμε ότι στην περίπτωση ομόσημων 

ιδιοτιμών 
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2

1

2

1

1

1 1

1 1 1 1 1 1 2 12

2 2 2 2 1 12
2 2 2

2 2

λ

2 λ
2 1 2 1

1

λ

2λ
2 1

1

dy t
=λ y t

d ty =λ y dy t λ y t dy t dy tλ
= =

dy t λ y t y t λ y tdy ty =λ y =λ y t
d t

λ
και ln y t .ln y t lnc ln y t ln y t .c

λ

λ
y t c y t ,    με 0  και c σταθερα.

λ

 

 

Στη περίπτωση μιγαδικών ιδιοτιμών, ο κανονικός πίνακας είναι ο πίνακας  

a b

-b a

-1
P AP = J =  

 όπου a bi  είναι οι ιδιοτιμές του πίνακα Α . Τότε η κανονική μορφή του συστήματος είναι η   

 

                                 
a b

y .y
-b a

=   η ισοδύναμα 
1 1 2

2 1 2

y a y b y
  

y -b y a y

=

=

                                      (1.9) 

 

Το σύστημα (1.9)  μπορεί να γραφεί σε πολικές συντεταγμένες  
1

2

y r cosθ
  

y r sinθ

=

=
, και η πολική του 

έκφραση είναι η ακόλουθη:   Για την ακτινική μεταβλητή, 

 

2 2

2 2

r  cosθ-r sinθ  θ a r cosθ+b r sinθ  cosθ
 

r  sinθ+r cosθ  θ -b r cosθ+a r sinθ sinθ

r  cos θ-r cosθ sinθ  θ a r cos θ+b r cosθ sinθ
+  

r  sin θ+r cosθ sinθ  θ -b r sinθ cosθ+a r sin θ

=

=

=

=

atr =a r     Αρα r t =r 0  e                                                          1.10

                                 

 

Αντίστοιχα, για την γωνιακή μεταβλητή, με  παρόμοιους υπολογισμούς, 
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2 2

2 2

r  cosθ-r sinθ  θ a r cosθ+b r sinθ  sinθ
 

r  sinθ+r cosθ  θ -b r cosθ+a r sinθ  cosθ

r  cosθ sinθ-r sin θ  θ a r cosθ sinθ+b r sin θ
-  

r  cosθ sinθ+r cos θ  θ -b r cos θ+a r cosθ sinθ

=

=

=

=

θ = b     Αρα θ t =-b t +θ 0                                         1.11

                                   

 

     Από τις σχέσεις (1.10) και (1.11) προκύπτει ότι το πρόσημο του a καθορίζει αν η  r(t) φθίνει 

(εκθετικά) στο 0 ή τείνει (εκθετικά) στο άπειρο . Επίσης βλέπουμε ότι η γωνιακή ταχύτητα είναι 

σταθερή στο χρόνο, και η τροχιά είναι  δεξιόστροφη αν b<0 και αριστερόστροφη αν b>0. 

Διαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις (1.10) και  (1.11) έχουμε, 

 

a
- .θ
b

r t =a.r t dr a dr a
: =- r =- dθ r t =ce

θ t =-b dθ b r b
. 

 

Έτσι προκύπτει ότι η τροχιά στο επίπεδο είναι ελικοειδής αν a≠0 και κυκλική αν a=0. 

Με βάση αυτές τις πρώτες βασικές παρατηρήσεις, προχωρούμε στην ταξινόμηση του πορτραίτου 

φάσεων για τα γραμμικά συστήματα, για τις διάφορες περιπτώσεις των ιδιοτιμών. 

 

A. Πραγματικές διακεκριμένες ιδιοτιμές 

1. Ομόσημες, αρνητικές: ευσταθής κόμβος (stable node)  

 

Αν 1 2λ < λ < 0  δηλαδή η εξίσωση (1.7) έχει   

2
tr > 4.det

det > 0

tr < 0

A A

A

A

 ,    τότε το (0,0) είναι 

ασυμπτωτικά ευσταθές  καθώς x t 0  όταν  y t 0 για t + .  Αν 
1

1

1

a
v =

b
 και 

2

2

2

a
v =

b
 είναι τα ιδιοδιανύσματα που αντιστοιχούν στις ιδιοτιμές λ1 και λ2 η γενική λύση του 

συστήματος είναι : 
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1 2

1 2

λ  t λ  t

1 1 2 2

λ   t λ  t

1 1 2 2

x t =c  a e +c  a e

y t =c  b e +c  b e
                                              

(1.12) ή στην ισοδύναμη έκφραση 

    

                                       

1 2

1 2

λ  t λ  t

λ  t λ  t

x t = e + e

y t = e + e

1 2

3 4

c c

c c
                                                     (1.13)                           

με 1 1 2 2= c  a , = c  a1 2c c , 3 1 1 4 2 2= c  b , = c  bc c  . Για =02c  και 01c  από την γενική λύση του 

συστήματος (13) έχουμε :   
1

1

λ  t

1 1 1 1

λ  t

1 1 1 1

y t e c  b b b
= y t x t

x t e c  a  a  a  

3 3

1 1

c c

c c
   

και παίρνουμε σαν τροχιές τις ημιευθείες 1
1

1

b
ε : y= x

a
για 01c  και 1

1

1

b
ε : y= x

a
 για 01c  

(αφού μια τροχιά δεν μπορεί να περιέχει σημείο ισορροπίας). Όμοια για 1=0c  και 2 0c , 

παίρνουμε σαν τροχιές τις ημιευθείες 2
2

2

b
ε : y= x

a
για 02c  και 2

2

2

b
ε : y= x

a
 για 02c  . 

Σημειώνουμε ότι αν 1a =0 ή 2a =0  , τότε παίρνουμε ως τροχιά την ευθεία x=0 . 

 

Για την κλίση των υπόλοιπων τροχιών, x(t),y(t) , παρατηρούμε ότι:  

                               

2 1 2
1 2

1 22 1 2

λ t (λ -λ )t (λ -λ )t
1 3 2 4 1 3 2 4

(λ -λ )tλ t (λ -λ )t
1 1 2 21 1 2 2

dy
e λ e +λ λ e +λdy y (t)dt= = =

dxdx x (t) λ e +λe λ e +λ

dt

c c c c

c cc c
   

 και θεωρώντας το όριο της παραπάνω σχέσης καθώς t + , 

                         

                         
1 2

1 2

(λ -λ )t

1 3 2 4 2 4 4 2 2 2

(λ -λ )tt + t +
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

λ e +λ λ c  b by (t)
lim = lim =

x (t) λ e +λ λ c  a a

c c c c

c c c c
 

Γεωμετρικά αυτό σημαίνει ότι οι τροχιές, όταν t + ,  «εφάπτονται» της ευθείας 2

2

b
y= x

a
. 

Επομένως το πορτραίτο φάσεων του συστήματος θα έχει τη μορφή του Σχήματος 1.1α.  Ένα 

τέτοιο σημείο ονομάζεται ευσταθής κόμβος. 

 



20 

     

Σχήμα 1.1α.   Ευσταθής κόμβος. 

              

Σχήμα 1.1β.   Ευσταθής κόμβος για το γραμμικό σύστημα ' 4 2 , ' 3x x y y x y  με 

ιδιοτιμές 1 22, 1 .  

 

    Στο σχήμα 1.1β, απεικονίζονται οι τροχιές για παράδειγμα γραμμικού συστήματος με 

χρήση του Mathematica. 

 

2. Ομόσημες, θετικές:  ασταθής κόμβος (unstable node) 

Αν 1 20 < λ < λ  δηλαδή η εξίσωση (1.7) έχει  ή

2
tr > 4.det

det > 0

tr > 0

A A

A

A

 ,        τότε  
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το (0,0) είναι ασταθές  αφού x t και  y t  καθώς t + .  

Η  περίπτωση αυτή διαφέρει από αυτή του ευσταθούς κόμβου, μόνο ως προς τον 

προσανατολισμό των τροχιών.  Με άλλα λόγια,  υπάρχει σύγκλιση στο σημείο ισορροπίας αν 

t - , δηλαδή αν κινηθούμε αντίστροφα ως προς το χρόνο. Ένα τέτοιο σημείο ονομάζεται 

ασταθής κόμβος (σχήμα 1.2α και 1.2β στο οποίο οι τροχιές έχουν σχεδιαστεί με το 

Mathematica).  

 

Σχήμα 1.2α.   Ασταθής κόμβος. 

  

Σχήμα 1.2β.   Ασταθής κόμβος για το γραμμικό σύστημα ' 4 2 , ' 3x x y y x y  με 

ιδιοτιμές 1 22, 1. 
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3. Διακεκριμένες, ετερόσημες ιδιοτιμές:  σαγματικό σημείο (saddle point ) 

Αν 1 2λ < 0 < λ  δηλαδή η εξίσωση (1.7) έχει   

2
t r > 4.det

det < 0

A A

A
 τότε οι λύσεις έχουν την 

μορφή  

1 2

1 2

λ  t λ  t

1 1 2 2

λ  t λ  t

1 1 2 2

x t =c  a e +c  a e

y t =c  b e +c  b e
.  

Για 2c 0  και 1c =0  έχουμε τη λύση :   
2

2

λ t

1 2 2

λ t

1 2 2

x (t)=c a e ,

y (t)=c b e .
. 

Επειδή 1 1
t + t +
lim x (t) = lim y (t) =+ , η αντίστοιχη τροχιά, η ημιευθεία 1ε , έχει τη φορά που 

φαίνεται στο σχήμα 1. 3α. Για 1c 0  και 2c =0  έχουμε τη λύση :   
1

1

λ t

2 1 1

λ t

2 1 1

x (t)=c a e ,

y (t)=c b e .
.  

Επειδή 1 1
t + t +
lim x (t) = lim y (t) =0 , η τροχιά, δηλαδή η  ημιευθεία 2ε , έχει τη φορά προς το 

Ο(0,0)  ( βλ. σχήμα 1.3α).  Μελετώντας την κλίση των τροχιών όπως στην περίπτωση Α1, 

βρίσκουμε ότι οι ευθείες 1ε  και 2ε  είναι ασύμπτωτες για τις υπόλοιπες τροχιές, όπως φαίνεται 

στο σχήμα 1.3α.  Στο σχήμα 1.3β, απεικονίζονται οι τροχιές  σχεδιασμένες με το Μathematica, 

για ένα παράδειγμα σαγματικού σημείου. 

 

Σχήμα 1.3α. Το πορτραίτο φάσεων για το σαγματικό σημείο. 
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Σχήμα 1.3β.   Σαγματικό σημείο για το γραμμικό σύστημα ' , ' 4x x y y x y  με 

ιδιοτιμές 1 23, 1 . 

 

Β. Ίσες πραγματικές ιδιοτιμές λ = λ = λ
1 2

 (πραγματικές και ίσες) 

Η περίπτωση αυτή προκύπτει όταν 

2
tr = 4.det

det > 0

A A

A
.  Η πολλαπλότητα d(λ) μιας ιδιοτιμής λ 

δίνεται απ΄το τύπο : d λ =Ν-rank A-λI , όπου Ν η διάσταση του ΝxΝ πίνακα (στη περίπτωσή 

μας Ν=2) και rank A-λI  είναι το πλήθος των γραμμικώς ανεξάρτητων στηλών του πίνακα Α-λΙ. 

Διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

 

1. Αν στην ιδιοτιμή λ αντιστοιχούν δύο γραμμικώς ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα, τότε η γενική 

λύση του συστήματος είναι : 

λt

1

λt

2

x(t)=c e

y(t)=c e
 

δηλαδή 2

1

c
y= x

c
. Επομένως οι τροχιές είναι ευθείες που περνούν από το (0,0).  
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                                       Σχήμα 1.4α. Αστεροειδής κόμβος 

 

    

 

Σχήμα 1.4β.   Ευσταθής αστεροειδής κόμβος για το γραμμικό σύστημα ' , 'x x y y  

με ιδιοτιμές 1 21, 1 . 

Το κρίσιμο σημείο ονομάζεται στην περίπτωση αυτή αστεροειδής κόμβος (σχήμα 1.4α) 

και  είναι  α) ευσταθές   όταν 0  β) ασταθές όταν 0 . Στο σχήμα 1.4β, απεικονίζονται 

τροχιές σχεδιασμένες με το Mathematica, για συγκεκριμένο παράδειγμα αστεροειδών 

κόμβων. 

 

2. Αν στην ιδιοτιμή λ αντιστοιχεί ένα μόνο γραμμικώς ανεξάρτητο ιδιοδιάνυσμα 
1

1

a

b
ξ ,  

τότε μια δεύτερη γραμμικά ανεξάρτητη λύση αντιστοιχεί στο γενικευμένο ιδιοδιάνυσμα το 

οποίο υπολογίζεται από την σχέση ( )Α I η ξ , και μπορεί να δειχθεί ότι η γενική λύση 

του συστήματος έχει τη μορφή  
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λt

1 1 2 2 2 1

λt

1 1 2 2 2 1

x(t) = e (c a + c a + c a t)

y(t) = e (c b + c b + c b t)
 

 

όπου 2 2a ,b  είναι οι κατάλληλες σταθερές. 

Όταν λ<0 , τότε το κρίσιμο σημείο (0,0) είναι ασυμπτωτικά ευσταθές και η λύση για 

t +  τείνει στο (0,0).   Όπως και στην  περίπτωση Α1, προκύπτει ότι η εφαπτομένη της 

τροχιάς τείνει προς την ευθεία 1

1

b
y= x

a
, οπότε το πορτραίτο φάσεων είναι όπως αυτό του 

σχήματος  1.5α. Όταν λ>0 , τότε το σχήμα είναι το ίδιο αλλά με αντίθετες τις φορές των 

τροχιών. Και στις δύο περιπτώσεις το (0,0) ονομάζεται εκφυλισμένος  (νόθος) κόμβος.   

Στο σχήμα 1.5β, δίνεται ένα παράδειγμα νόθου κόμβου, σχεδιασμένο με το Mathematica. 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Σχήμα 1.5α. Η αρχή είναι εκφυλισμένος κόμβος. 
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Σχήμα 1.5β.   Aσταθής νόθος κόμβος για το γραμμικό σύστημα ' 4 , ' 5x x y y x y  

με ιδιοτιμές 1 2 3 . 

 

Γ. Ύπαρξη Μηδενικής ιδιοτιμής.  Η περίπτωση της μηδενικής ιδιοτιμής οδηγεί σε λύσεις της 

μορφής 

 

               

2

2

λ  t

λ  t

x t = + e

y t = + e

1 2

3 4

c c

c c
 η 

1

1

λ  t

λ  t

x t = e +

y t = e +

1 2

3 4

c c

c c
 

 

και σε άπειρα, μη μεμονωμένα σημεία ισορροπίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα πορτραίτα 

φάσεων , απεικονίζονται συγκεντρωτικά στο σχήμα 1.6α. 

Στο σχήμα 1.6β, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα για την πρώτη περίπτωση  

 

 

    

 

 

 

    

Σχήμα 1.6α. Οι περιπτώσεις της μηδενικής ιδιοτιμής. 

 

1 20, 0 1 20, 0 1 20, 0 1 20, 0

1 20, 0
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Σχήμα 1.6β.   Άπειρο πλήθος (μη μεμονωμένων) ασταθών σημείων  για το γραμμικό 

σύστημα ' 0, ' 2x y y  με ιδιοτιμές 1 20, 2 . 

 

Δ. Μιγαδικές  ιδιοτιμές  (λ1,λ2 =α bi)  

 Η περίπτωση των μιγαδικών ιδιοτιμών, προκύπτει 
2

tr < 4.detA A  

  Αν οι ιδιοτιμές είναι λ1=a+bi και λ2=a-bi με b≠0 η λύση του συστήματος είναι      

 

                               

at

1 2

at

3 4

x(t) = e (k cos bt + k sin bt)
  

y(t) = e (k cos bt + k sin bt)
.                                          (1.14)     

 

Προκύπτουν 2 διαφορετικές περιπτώσεις, ανάλογα με το αν οι ιδιοτιμές είναι 

καθαρά φανταστικές ή μιγαδικές. 

 

1.  Πραγματικό μέρος μηδενικό για  σημείο κορυφής: κέντρο  (vortex point ή 

center)  

Αν a=0 (φανταστικές ιδιοτιμές ) τότε η λύση του συστήματος απλοποιείται και είναι  

 

                           
1 2

3 4

x(t) = k cos bt + k sin bt
  

y(t) = k cos bt + k sin bt
                                                     (1.15) 
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Οι δύο συνιστώσες x t και y t είναι περιοδικές με περίοδο 
2π

T =
b

 διότι

1 2 1 2 1 2

3 4 3 4 3 4

2π 2π 2π
x(t + ) = k cos b(t + ) + k sin b(t + ) = k cos (t + 2π) + k sin (t + 2π) = k cos bt + k sin bt = x t

b b b

2π 2π 2π
y(t + ) = k cos b(t + ) + k sin b(t + ) = k cos (t + 2π) + k sin (t + 2π) = k cos bt + k sin bt = y t

b b b

  

κι έτσι προκύπτει ότι οι τροχιές είναι κλειστές καμπύλες . 

Λύνοντας το παραπάνω σύστημα (1.15) με ορίζουσες έχουμε : 
1 2

3 4

k cos bt + k sin bt = x(t)

k cos bt + k sin bt = y(t)
           

1 2

1 4 2 3

3 4

2

cos bt 4 2

4

1

sin bt 1 3

3

k k
D = = k k k k

k k

x t k
D = = k x t k y t

y t k

k x t
D = = k y t k x t

k y t

. 

Επομένως, η λύση του συστήματος ως προς τους τριγωνομετρικούς όρους, είναι  

 

2

2 4 24 2

1 4 2 31 4 2 3

2

1 3 2 1 3

1 4 2 3
1 4 2 3

k x t k y tk x t k y t
cos bt =cos bt =

k k k kk k k k
  και 

k y t k x t k y t k x tsin bt = sin bt =
k k k k k k k k

 

Προσθέτοντας  κατά μέλη το τελευταίο ζεύγος σχέσεων, βρίσκουμε ότι :  

 

2 2

4 2 1 3

2

1 4 2 3

2 2 2

4 2 1 3 1 4 2 3

k x t k y t k y t k x t
1 =

k k k k

k x t k y t k y t k x t k k k k

 

 

      που είναι εξισώσεις ελλείψεων με κέντρο το Ο(0,0) . Σ΄ αυτή τη κατηγορία εντάσσεται το σύστημα 

του αρμονικού ταλαντωτή . Το Ο(0,0) ονομάζεται κέντρο και είναι ευσταθές (σχήμα 1.7α ). Στο 
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σχήμα 1.7β, παρουσιάζεται παράδειγμα κέντρου, για το οποίο οι τροχιές έχουν σχεδιαστεί με το 

Mathematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.7α. Ευσταθές κέντρο στην περίπτωση καθαρά φανταστικών ιδιοτιμών. 

 

 

   

 

Σχήμα 1.7β.   Ευσταθές κέντρο για το γραμμικό σύστημα ' , 'x y y x  με ιδιοτιμές 

1,2 i . 
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2.  Πραγματικό μέρος αρνητικό για ευσταθής εστία ( stable focus ) 

    Στην περίπτωση όπου a<0 (μιγαδικές ιδιοτιμές με αρνητικό πραγματικό μέρος). ο 

παράγοντας ate του συστήματος (1.10)  μικραίνει διαρκώς την απόσταση του σημείου 

x(t),y(t)  από την αρχή των αξόνων. Έτσι η κλειστή τροχιά της προηγούμενης περίπτωσης 

μετατρέπεται σε σπείρα. Το  (0,0) είναι ασυμπτωτικά ευσταθές και ονομάζεται ευσταθής 

εστία (σχήμα 1.8α).  Στο σχήμα 1.8β, απεικονίζονται οι τροχιές παραδείγματος ευσταθούς 

εστίας σχεδιασμένες με το Mathematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.8α. H αρχή είναι ασυμπτωτικά ευσταθής σπείρα. 

 

 

Σχήμα 1.8β.   Ευσταθής εστία για το γραμμικό σύστημα ' , ' 0.9x y y y x  με 

ιδιοτιμές 1,2 0.45 0.89i . 
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3.   Πραγματικό μέρος θετικό για ασταθή εστία ( unstable focus ) 

Αν a>0 (μιγαδικές ιδιοτιμές με θετικό πραγματικό μέρος ο παράγοντας ate  

αυξάνεται καθώς t + ,  και έτσι οι τροχιές είναι πάλι σπείρες αλλά με φορά αντίθετη 

από τη προηγούμενη. Το  (0,0) είναι ασταθές και ονομάζεται ασταθής εστία (σχήμα 1.9α). 

Στο σχήμα 1.9β, απεικονίζονται οι τροχιές παραδείγματος ευσταθούς εστίας 

σχεδιασμένες με το Mathematica. 

                   

 

 

 

  

 

 

 

 

                Σχήμα 1.9α.  H αρχή είναι ασταθής σπείρα.    

 

 

 

Σχήμα 1.9β.   Ασταθής εστία για το γραμμικό σύστημα ' , ' 0.9x y y y x  με 

ιδιοτιμές 1,2 0.45 0.89i . 
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Οι διάφορες δυνατότητες για την δομή των τροχιών στα γραμμικά συστήματα και 

την ευστάθεια της αρχής των αξόνων ως σημείου ισορροπίας, συνοψίζονται στο διάγραμμα 

του σχήματος 1.10. Οι δυνατότητες αυτές καθορίζονται από  το ίχνος trA  και την ορίζουσα 

detA  του πίνακα A , όπως προκύπτει από τον τύπο για τις ιδιοτιμές της (1.7). 

 

 

 
 

Σχήμα 1.10.  Τα διάφορα πορτραίτα φάσεων για τα γραμμικά συστήματα στο επίπεδο, 

καθορίζονται από  το ίχνος trA  (οριζόντιος άξονας) και την ορίζουσα detA (κατακόρυφος 

άξονας). 

 

      

§ 1.7 ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΦΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ  

          ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΜΕΘΟΔΟΣ    

           ΓΡΑΜΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Το πρώτο στάδιο στη μελέτη ενός μη-γραμμικού συστήματος είναι η προσέγγισή 

του από ένα γραμμικό σύστημα κοντά σε ένα σημείο ισορροπίας, μια δηλαδή τοπική 

προσέγγιση.  Το λεγόμενο γραμμικοποιημένο σύστημα υπολογίζεται μέσω των 

προσεγγίσεων Taylor   γύρω από το σημείο ισορροπίας, με τους όρους 2ης και ανώτερης 

τάξης να θεωρούνται αμελητέοι («μικρές μετατοπίσεις από το σημείο ισορροπίας).   
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Θα συζητήσουμε την ιδέα, μελετώντας ένα μη-γραμμικό σύστημα, το οποίο 

αποτελεί διαταραχή ενός γραμμικού συστήματος. Έστω το  μη-γραμμικό αυτόνομο 

σύστημα στο επίπεδο 

                                    
x = ax + by + f(x,y)

     
y = cx + dy + g(x,y)

                                                (1.15) 

 

Οι συναρτήσεις f(x, y), g(x, y)  οι οποίες δηλώνουν τη μη γραμμική εξάρτηση των 

μεταβλητών x, y . Για το σύστημα (1.15),  υποθέτουμε ότι ισχύουν οι παρακάτω υποθέσεις : 

1. det 0A , όπου  
a b

A=
c d

, έτσι ώστε το (0,0) να αποτελεί μεμονωμένο κρίσιμο 

σημείο του γραμμικού συστήματος x' = xA . 

2. Οι f,g  έχουν συνεχείς μερικές παραγώγους κάθε τάξης, και 

 

        
2 2 2 2(x,y) (0,0) (x,y) (0,0)

f(x,y) g(x,y)
lim = lim =0

x +y x +y
. 

 

 Μια φυσική ερμηνεία που μπορεί να δοθεί για τις οριακές συνθήκες 2. είναι ότι 

περιγράφουν μη-γραμμικές αλληλεπιδράσεις οι οποίες είναι μικρής έντασης, για μικρές 

μεταβολές των x, y .  

 

Όταν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, το παραπάνω σύστημα ονομάζεται σχεδόν 

γραμμικό σύστημα  γύρω από το σημείο (0,0).  Το δε γραμμικό σύστημα  

               

                                             
x =ax+by

y =cx+dy
 

 

αποτελεί τη γραμμικοποίηση του (ή το γραμμικοποιημένο σύστημα αντίστοιχο του σχεδόν 

γραμμικού), γύρω από την αρχή (0,0).  Οι παραπάνω έννοιες μπορούν να επεκταθούν και 

στην περίπτωση που το κρίσιμο σημείο είναι διαφορετικό του (0,0), με χρήση τοπικών 
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συντεταγμένων. Έστω λοιπόν (ξ,η)  ένα κρίσιμο σημείο ενός μη-γραμμικού αυτόνομου 

συστήματος στο επίπεδο. Με την  αλλαγή μεταβλητής  

                                            

                                                    
1

1

x =x-ξ

y =y-η
 

         το αρχικό σύστημα γίνεται 

           

                                      
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

x =f(x +ξ,y +η)=F(x ,y )

y =g(x +ξ,y +η)=G(x ,y )
 

 

για  το οποίο, το  (0,0) είναι κρίσιμο σημείο. Στη συνέχεια δείχνουμε τον τρόπο, με τον 

οποίο μπορούμε κατ’ ευθείαν να προσδιορίσουμε την γραμμικοποίηση ενός σχεδόν 

γραμμικού συστήματος, με την χρήση του αναπτύγματος Taylor, για τις συναρτήσεις 

f(x,y), g(x,y) . Αν οι συναρτήσεις f(x,y), g(x,y)  του συστήματος  

                                                     

                                                     
x =f(x,y)

y =g(x,y)
 

είναι ικανοποιητικά ομαλές (π.χ. κλάσης 2C ) σε μια γειτονία του κρίσιμου σημείου (ξ,η) , 

τότε γύρω απ’ αυτό το σημείο, θα ισχύει το ανάπτυγμα Taylor 

    

                  
x y 1

x y 2

f(x,y)=f(ξ,η)+(x-ξ)f (ξ,η)+(y-η)f (ξ,η)+R (x,y)

g(x,y)=g(ξ,η)+(x-ξ)g (ξ,η)+(y-η)g (ξ,η)+R (x,y)
                         (1.16) 

 

Τα υπόλοιπα iR (x,y),i=1,2  ικανοποιούν την σχέση  

             

                                             i

r 0

R (x,y)
lim =0,i=1,2,

r
                                          (1.17) 

όπου τώρα, 
1

2 2 2r= (x-ξ) +(y-η) .  Επειδή το (ξ,η)  είναι στάσιμο σημείο του συστήματος, 
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θα ισχύει f(ξ,η) = g(ξ,η) = 0 . Έτσι το αρχικό σύστημα, με την εισαγωγή του τοπικού 

συστήματος συντεταγμένων 1 1x =x-ξ, y =y-η , λαμβάνει τη μορφή  

 

                             
1 1 x 1 y 1 1 1

1 1 x 1 y 2 1 1

x =x f (ξ,η)+y f (ξ,η)+R (x +ξ,y +η)
     

y =y g (ξ,η)+y g (ξ,η)+R (x +ξ,y +η)
                         (1.18) 

 

Δηλαδή, έχουμε ένα σύστημα της μορφής (1.15) με

x y x ya=f (ξ,η), b=f (ξ,η), c=g (ξ,η), d=g (ξ,η) και 1 1 1 2f (x,y)=R (x,y), g (x,y)=R (x,y).

Επομένως γύρω από το σημείο (ξ,η) , το αντίστοιχο του αρχικού, γραμμικοποιημένο 

σύστημα θα είναι  το  

                                       
1 1

1 1

x x
=D(f,g)(ξ,η)       

y y
                                         (1.19) 

 

Ορισμός Εάν οι ιδιοτιμές του πίνακα γραμμικοποίησης D(f,g)(ξ,η)  έχουν μη μηδενικό 

πραγματικό μέρος, τότε το σημείο ισορροπίας λέγεται υπερβολικό. 

 

Θα διατυπώσουμε το θεώρημα γραμμικοποίησης. που αφορά το είδος ευστάθειας των 

υπερβολικών κρίσιμων σημείων ενός σχεδόν γραμμικού συστήματος.  

 

Θεώρημα (Γραμμικοποίησης).  Έστω ότι το (ξ,η)  αποτελεί υπερβολικό κρίσιμο σημείο 

του σχεδόν γραμμικού συστήματος x =f(x,y), y =g(x,y) .  Τότε, σε μια γειτονία του (ξ,η) , το 

σχεδόν γραμμικό και το αντίστοιχο γραμμικοποιημένο σύστημα 

  
1 1

1 1

x x
=D(f,g)(ξ,η)

y y
 

 

      έχουν ποιοτικά ισοδύναμα επίπεδα φάσεων, δηλαδή το ίδιο είδος ευστάθειας.  
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Δηλαδή, με βάση το θεώρημα, δεν μπορούμε να αποφανθούμε την ευστάθεια ή την 

αστάθεια ενός σημείου ισορροπίας ,για την περίπτωση  όπου το (ξ,η)  αποτελεί κέντρο για 

το γραμμικοποιημένο σύστημα, ή αποτελεί  σημείο που παρέχει γραμμικοποιημένο σύστημα 

με μηδενική ιδιοτιμή. 

 

Στο σχήμα 1.11, φαίνεται στην πρώτη εικόνα, ένα σημείο σάγματος σε ένα σχεδόν 

γραμμικό σύστημα και στη δεύτερη στο αντίστοιχο «γραμμικοποιημένο». 

 

 

 

 

 

                                                                  

Σχήμα 1.11 «Μη γραμμικό σαγματικό σημείο και η «γραμμικοποίηση» του. 

 

Στο ερώτημα της ευστάθειας μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση με το ακόλουθο 

θεώρημα του Liapunov, που είναι άμεση συνέπεια του θεωρήματος γραμμικοποίησης. 

 

Θεώρημα (Liapunov). Έστω ότι το (0,0) είναι κρίσιμο σημείο ενός μη-γραμμικού και 

ενός γραμμικού συστήματος με τις υποθέσεις 1. και 2., που έχουν διατυπωθεί στην αρχή της 

παραγράφου 1.7. Αν το (0,0) είναι ασυμπτωτικά ευσταθές για το γραμμικό σύστημα, τότε θα 

είναι ασυμπτωτικά ευσταθές και για το μη-γραμμικό. 

 

§ 1.8 ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

 

Ένα άλλο κεντρικό πρόβλημα της ποιοτικής  θεωρίας των μη-γραμμικών 

συστημάτων διαφορικών εξισώσεων, που είναι ο έλεγχος της ύπαρξης κλειστών τροχιών 

(αν και αυτό δεν συμβαίνει αφού ο κύκλος μικρής διαμέτρου που φαίνεται να συγκλίνουν 

οι τροχιές, δηλώνουν στην ουσία «αργή σύγκλιση») . Οι κλειστές τροχιές αντιστοιχούν σε 

περιοδικές λύσεις των διαφορικών εξισώσεων. Μια λύση x(t),y(t)  του συστήματος         
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( , )

( , )

x P x y

y Q x y
 

 

είναι περιοδική αν καμία από τις x(t),y(t)δεν είναι σταθερή και υπάρχει θετικός αριθμός Τ 

τέτοιος ώστε :    x(t+T)=x(t), y(t+T)=y(t)  για κάθε t . Το μικρότερο τέτοιο Τ ονομάζεται 

περίοδος.  

    

Για μη γραμμικά συστήματα μπορεί να μην είναι εύκολο να ελέγξουμε την ύπαρξη 

κλειστών τροχιών. Τα αποτελέσματα ύπαρξης ή μη-ύπαρξης κλειστών τροχιών, είναι 

θεμελώδους σημασίας για την ποιοτική θεωρία.  Τα αποτελέσματα που θα αναφέρουμε, 

διατυπώθηκαν από τον  Η. Poincaré (1881), και αποδείχθηκαν από τους Ι. Bendixson 

(1901) και  Μ. Η. Dulac (1923).   

 

Το πρώτο είναι αρνητικό κριτήριο, για την ύπαρξη περιοδικών λύσεων. 

 

Θεώρημα (Κριτήριο Dulac). Αν η συνάρτηση x yP +Q  έχει σταθερό πρόσημο σε μια 

απλά συνεκτική περιοχή του επιπέδου φάσεων, τότε το σύστημα  

                       
( , )

( , )

x P x y

y Q x y
 

      δεν μπορεί να έχει κλειστή τροχιά σε αυτό το χωρίο. 

   

 Το δεύτερο αποτέλεσμα περιγράφει λεπτομερέστερα τη δομή του πορτραίτου 

φάσεων, όταν υπάρχει περιοδική τροχιά.  

 

Θεώρημα (Poincaré). Μια κλειστή τροχιά του συστήματος  

 

( , )

( , )

x P x y

y Q x y
 

            

        περικλείει ένα τουλάχιστον κρίσιμο σημείο του συστήματος. 
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Τα θετικά κριτήρια, που εξασφαλίζουν την ύπαρξη κλειστών τροχιών για 

συστήματα διαφορικών εξισώσεων δεν είναι πολλά, και ειδικότερα τα κριτήρια που είναι 

εύκολο να χρησιμοποιηθούν στην πράξη.  Το ακόλουθο θεώρημα γνωστό ως θεώρημα 

Poincaré-Bendixson,  χαρακτηρίζει στην ουσία την ασυμπτωτική συμπεριφορά των λύσεων 

ενός συστήματος στο επίπεδο. 

 

Θεώρημα Poincaré-Bendixson Έστω ότι R είναι ένα κλειστό και φραγμένο χωρίο 

του επιπέδου που δεν περιέχει κρίσιμα σημεία του συστήματος 
( , )

( , )

x P x y

y Q x y
.  

Αν C είναι μία τροχιά του συστήματος, που βρίσκεται στο R για κάποιο 0t  και 

παραμένει στο R για κάθε 0t>t , τότε η C είτε είναι κλειστή τροχιά ή τείνει σπειροειδώς προς 

μια κλειστή τροχιά καθώς t . 

  

Το παραπάνω θεώρημα εξασφαλίζει ότι, σε δύο διαστάσεις, είτε μία τροχιά 

εξέρχεται από κάθε φραγμένο σύνολο καθώς t ± , είτε είναι κλειστή τροχιά, είτε 

προσεγγίζει ένα κρίσιμο σημείο ή προσεγγίζει μια κλειστή τροχιά. Συνεπώς, στο επίπεδο, οι 

μόνοι ελκυστές (δηλαδή σύνολα του πορτραίτου φάσεων τα οποία είναι «ευσταθή» και 

έλκουν τις υπόλοιπες τροχιές) είναι οι κλειστές καμπύλες ή τα κρίσιμα σημεία. Σημειώνεται 

ότι το θεώρημα Poincaré-Bendixson δεν γενικεύεται άμεσα σε περισσότερες διαστάσεις.  
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§ 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

 

'Όπως θα δούμε στο 3ο Κεφάλαιο, το βασικό μαθηματικό μοντέλο McCumber για 

την διάταξη Josephson, είναι σε απόλυτη αναλογία με το σύστημα του εκκρεμούς με ροπή. 

Για τη μελέτη του συστήματος, είναι βασικό να αναφερθούν στοιχεία της δυναμικής για το 

απλό εκκρεμές. Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει η μελέτη της εξίσωσης του απλού εκκρεμούς 

και θα παρουσιαστούν αυτά τα στοιχεία.  

 

                           

 

                    Σχήμα 2.1 Το απλό μαθηματικό εκκρεμές 

 

  

Η  εφαπτομενική, στην τροχιά,  συνιστώσα του βάρους παίζει το ρόλο της δύναμης 

επαναφοράς. Έτσι, γράφουμε την εξίσωση κίνησης στην εφαπτομενική  διεύθυνση:     

                                             
2

2

ds
F=-mg sinθ=m  

dt
                                                (2.1) 

 

Αν s η μετατόπιση πάνω στο τόξο τότε s=θ.L  όπου L το μήκος του νήματος, το 

οποίο είναι σταθερό. Επίσης  για μικρές γωνίες sinθ θ  με αποτέλεσμα  η τελευταία 

εξίσωση να γίνεται: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Pendulum.jpg
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2

2

2 m 0

2

2 sinθ θ 

2

2  s=L.θ

2

2

2

2

2

ds
-m g  sinθ=m 

dt

ds
m + m g  sinθ=0

dt

ds
 sinθ=0

dt

ds
 θ=0

dt

d Lθ
 θ 0    

dt

dθ θ
 0                                 2.2

dt L

g

g

g

g

                                                

   

Εισάγοντας την γωνιακή ταχύτητα  
g

ω =   
L

και τον αδιάστατο χρόνο τ=ω t  η εξίσωση 

κίνησης   (2.2) γίνεται: 

 

                              

2

2

τ
t=2 ω

2

2

2
2

2

2 2 ω 0
2

2

2 θ sinθ

2

2

2

dθ θ
 0 

dt L

dθ
ω  θ 0     

dt

dθ
ω  θ 0

τ
d

ω

ω dθ
ω  θ 0

dτ

dθ
θ 0

dτ

dθ
sinθ 0

dτ

θ+sinθ 0                                                   2.3              

g

                                             

 

Σαν σύστημα εξισώσεων, η εξίσωση κίνησης (2.3)  γράφεται: 

 

                                           
θ=v

v=-sinθ
                                                               (2.4) 
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όπου ν είναι η γωνιακή ταχύτητα. Το σύστημα  (2.4) έχει σημεία ισορροπίας  

                  

                       (θ
*
,ν

*
)=(κπ,0)                                                                                  (2.5) 

 

όπου κ οποιοσδήποτε ακέραιος. Επειδή δεν έχουν  φυσικό ενδιαφέρον όλες οι λύσεις 

,περιοριζόμαστε στις δύο πρώτες (0,0) και (π,0). Το πρώτο σημείο ισορροπίας (0,0) έχει 

Ιακωβιανό πίνακα: 

 

θ,v 0,0

v v

0 1 0 1θ v

-cos0 0 1 0-sinθ -sinθ

θ v

Α  

 

που σημαίνει ότι το σημείο ισορροπίας (0,0) είναι  κέντρο  γραμμικοποίησης.  Επομένως το 

συμπέρασμα για την ευστάθεια ή αστάθεια του σημείου ισορροπίας δεν μπορεί να προκύψει 

από το θεώρημα γραμμικοποίησης.  Στην περίπτωση αυτή, το η ευστάθεια του σημείου 

ισορροπίας, προκύπτει από ένα πολύ βασικό αποτέλεσμα χαρακτηρισμού ως προς την 

ευστάθεια των σημείων ισορροπίας που αφορά τα λεγόμενα συντηρητικά συστήματα 2
ης

 τάξης. 

Με βάση αυτό το αποτέλεσμα, το σημείο ισορροπίας είναι ευσταθές αν αποτελεί τοπικό 

ελάχιστο για την συνάρτηση ενέργειας του συστήματος, που είναι και η ποσότητα η οποία 

διατηρείται, δηλαδή δεν μεταβάλλεται ως προς το χρόνο.  

 

Το σύστημα του εκκρεμούς είναι πράγματι συντηρητικό. Για να το δούμε αυτό, 

Πολλαπλασιάζουμε την εξίσωση κίνησης  θ+sinθ 0  με  ,  

                                    

                                                    θ θ+sinθ 0        

και ολοκληρώνοντας, προκύπτει: 
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1 2

1 2

θ θ+sinθ dθ 0

θ θdθ+ θ sinθdθ 0

0                   

 με θ θdθ  και  θ sinθdθ                                 2.6

                                     

 

Για τα ολοκληρώματα 1I παρατηρούμε ότι 

      2 2

1 1 1

Θετω  θ=u 1 1
θ θdθ udu= u θ ,     σταθερα,

2 2και θdθ=du 
c c                         

 

και για το ολοκλήρωμα 2I , 

 

                              

2

2 2

 θ sinθdθ=

=θ sinθ- θ cosθdθ=

=θ sinθ- θ sinθ dθ=

=θ sinθ- θ sinθ- θ  sinθdθ

sinθdθ=

=-cosθ+ ,      σταθερα.c c

                                                                                                                                                

 

Επομένως, η  (2.6) γίνεται   

                                    2

1 2

1
θ cosθ=c   c=-c -c  σταθερα.

2
                                     (2.7) 

       Από την  εξίσωση (2.7) είναι φανερό ότι η συνάρτηση ενέργειας  που αντιστοιχεί στο σύστημα 

του εκκρεμούς είναι η συνάρτηση  

                                                               

                                                                   21
Ε θ,v v cosθ

2
                                                   (2.8) 

 

      Καθώς για την ευστάθεια, ενδιαφερόμαστε για μικρές μετατοπίσεις από την θέση ισορροπίας, 

παρατηρούμε ότι για  πολύ μικρή γωνία θ έχουμε : 
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2 2

2 2

θ 0
2 2

2

2

2

2
2 2 2 2

θ sin θ

θ sin θ

θ 1 cos θ

cos θ 1 θ

cosθ 1 θ

cosθ θ 1

θ
cosθ 1

2

1 1 θ 1
και Ε θ,v v cosθ= v 1 v θ 1.                           2.9

2 2 2 2

                   

Είναι φανερό από την σχέση (2.9), ότι η ενέργεια  παρουσιάζει  τοπικό ελάχιστο στο (0,0) και 

κατά συνέπεια, το σημείο ισορροπίας είναι ευσταθές κέντρο. 

 

Το δεύτερο σημείο ισορροπίας (π,0) έχει  Ιακωβιανό πίνακα  

 

                

θ,v π,0

v v

0 1 0 1θ v

-cosπ 0 1 0-sinθ -sinθ

θ v

Α  

 

με ιδιοτιμές :  λ1=-1   λ2=1. Επομένως το (π,0) είναι υπερβολικό σημείο, και ως προς την 

ευστάθεια, σαγματικό ασταθές σημείο ισορροπίας. Τα ιδιοδιανύσματα που αντιστοιχούν στις 

ιδιοτιμές του γραμμικοποιημένου συστήματος είναι τα  ν1= (1,-1) και ν2=(1,1). 

 

Το πορτραίτο φάσεων (γραμμές ροής) για το σύστημα του εκκρεμούς έχει σχεδιαστεί με το 

Mathematica στο σχήμα 2.2 με την εντολή StreamPlot.  Στο σχήμα 2.3, το πορτραίτο 

φάσεων έχει σχεδιαστεί ύστερα από αριθμητική επίλυση του συστήματος με την εντολή 

NDSolve. Παρατηρούμε τη δομή κέντρου στα ευσταθή σημεία ισορροπίας (2 ,0)n  και την 

δομή σαγματικού σημείου στα σημεία ισορροπίας ((2 1) ,0)n , n . Τα σημεία ισορροπίας 
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(2 ,0)n  αντιστοιχούν στην κάτω θέση ισορροπίας ενώ τα  ((2 1) ,0)n , αντιστοιχούν στην 

ιδεατή ασταθή κατακόρυφη άνω θέση ισορροπίας. 

 

  

        Σχήμα 2.2 Το πορτραίτο φάσεων για το εκκρεμές (γραμμές ροής). 

 

Συμπληρώνουμε το πορτραίτο για διάφορες τιμές της  ενέργειας.  Η εικόνα είναι περιοδική 

στην  θ-διεύθυνση. Το κέντρο αντιστοιχεί στην κατάσταση της σταθερής ισορροπίας,  στην 

οποία το εκκρεμές ηρεμεί. Αυτή είναι η κατάσταση της χαμηλότερης ενέργειας Ε=-1.  

Οι μικρές τροχιές γύρω από το κέντρο αντιστοιχούν σε μικρές ταλαντώσεις γύρω από τη θέση 

ισορροπίας (librations), που εμείς θα τις λέμε περιοδικές λύσεις .  

 

Kαθώς η ενέργεια αυξάνεται ,οι τροχιές μεγαλώνουν. Η κρίσιμη τιμή της ενέργειας είναι  η 

Ε=1 που αντιστοιχεί στην λεγόμενη ετεροκλινική τροχιά, που ενώνει τα σαγματικά σημεία. 

Όπως αναφέραμε τα σαγματικά σημεία αντιπροσωπεύουν την κατακόρυφη άνω θέση 

ισορροπίας. Για Ε>1 το εκκρεμές περιστρέφεται επανειλημμένα γύρω από την κορυφή. Αυτές 

οι  κινήσεις (rotations) μπορεί να θεωρηθούν περιοδικές καταστάσεις, αφού οι θέσεις θ= -π και 

θ=π  αντιστοιχούν στην ίδια φυσική κατάσταση. Αυτές τις περιοδικές καταστάσεις θα τις 

διακρίνουμε από τις ταλαντώσεις-περιοδικές λύσεις γύρω από το κέντρο και ως προς την 

ορολογία,  και θα τις λέμε  περιστροφές.    

6 4 2 0 2 4 6

4

2

0

2

4
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Σχήμα 2.3 Το πορτραίτο φάσεων στο επίπεδο για το συντηρητικό εκκρεμές .Η εικόνα είναι 

περιοδική στη θ-διεύθυνση. 

 

 

§ 2.2 ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΦΑΣΕΩΝ 

 

Είναι πολλές φορές ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση φυσικά που αυτό είναι 

δυνατό, και συγκεκριμένα όταν το πορτραίτο φάσεων παρουσιάζει περιοδικότητα, να 

θεωρούμε τις τροχιές του συστήματος στον κυλινδρικό χώρο φάσεων. Στο παράδειγμα του 

εκκρεμούς, αυτό προκύπτει, αν  ταυτίσουμε τα σημεία ισορροπίας θ=π και θ=-π . 
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Σχήμα 2.4 Το κυλινδρικό πορτραίτο φάσεων για το εκκρεμές. 

 

Στη κυλινδρική απεικόνιση οι περιστροφές  φαίνονται περιοδικές κινήσεις (είναι οι κλειστές 

τροχιές που περικυκλώνουν τον κύλινδρο για Ε>1). 

 

Επίσης γίνεται φανερό, ότι τα σαγματικά σημεία του σχήματος 2.4 είναι η ίδια φυσική 

κατάσταση (αντεστραμμένο εκκρεμές σε ισορροπία).  

 

Οι ετεροκλινικές τροχιές, που είχαμε στο προηγούμενο πορτραίτο φάσεων, τώρα στον 

κύλινδρο γίνονται ομοκλινικές, συνδέοντας το ίδιο σαγματικό σημείο. 

 

Παρατηρούμε επίσης συμμετρία στο κατώτερο με το ανώτερο μέρος του κυλίνδρου. 

Υπάρχουν για παράδειγμα,  ζεύγη ομοκλινικών τροχιών που έχουν ίδιο σχήμα και 

ενέργεια.. Για να τονίσουμε αυτή τη συμμετρία, μπορούμε να σχεδιάσουμε στον κάθετο 

άξονα την ενέργεια στη θέση της γωνιακής ταχύτητας ν που είχαμε στα προηγούμενα 

πορτραίτα φάσεων. Σε αυτή την περίπτωση οι  συμμετρικές τροχιές μένουν στο ίδιο ύψος, 

αν στον κύλινδρο δώσουμε κλίση και δημιουργήσουμε ένα σχήμα κυλινδρικού πετάλου (U-

tube). 
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          Σχήμα 2.5 Το πορτραίτο φάσεων του εκκρεμούς σε σχήμα U-tube. 

 

Στο σχήμα  φαίνεται επίσης, ότι για Ε=-1 έχουμε ισορροπία (ν=θ=0). 

 

Οι περιοδικές λύσεις, που έχουν το σημείο ισορροπίας τους (0,0) κέντρο γραμμικοποίησης, 

τελειώνουν στην Ε=1 και από Ε>1 αρχίζουν οι περιστροφές που  δεν έχουν  σημείο ισορροπίας. 

 

§ 2.3 ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

Ένα εκκρεμές χωρίς απόσβεση μπορεί να υπάρξει μόνο σε ένα εικονικό εργαστήριο. Στην 

πραγματικότητα, οι ενεργειακές απώλειες που οδηγούν στην απόσβεση, είναι 

αναπόφευκτες. Συνήθως οι ενεργειακές απώλειες περιλαμβάνονται στην εξίσωση της 

κίνησης με τον όρο του ιξώδους ή τριβής, δηλαδή έναν όρο που μας δίνει ότι η δύναμη 

απόσβεσης είναι ανάλογη της ταχύτητας του σώματος : 

                          
θ

F=-b u=-b -b θ
t

,  όπου b>0                                                 (2.10) 

Τέτοια δύναμη έχουμε για παράδειγμα όταν μια σφαίρα κινείται σε ρευστό (υγρό ή αέριο).  

Υπάρχουν  διάφοροι μηχανισμοί απόσβεσης διαφορετικής ισχύος. Υπάρχει για παράδειγμα 

η τριβή κατά την κίνηση του εκκρεμούς στον αέρα  (αεροδυναμική τριβή), αλλά και οι 
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τριβές στο σημείο ανάρτησης κλπ. Λαμβάνοντας υπόψη την τριβή,  η εξίσωση κίνησης 

γίνεται: 

                                                   (2.11)  

 

 η οποία  γράφεται ως σύστημα εξισώσεων 1
ης

 τάξης ως 

 

                                           
θ=v

                
v=-bv-sinθ

                                             (2.12)                    

 

Το σύστημα (2.12)  έχει σημεία ισορροπίας (θ,v)=(κπ,0), που είναι ίδια με τα σημεία 

ισορροπίας του εκκρεμούς  χωρίς απόσβεση. 

       Για την ευστάθεια του σημείου ισορροπίας (0,0),  ο Ιακωβιανός πίνακας είναι  

 

        

θ,v 0,0

v v

0 1 0 1θ v

-cos0 -b 1 b-sinθ -bsinθ

θ v

Α  

 

και οι ιδιοτιμές βρίσκονται από τις ρίζες της εξίσωσης 

                                                   2 2λ -tr λ+det λ +b λ+1   A A =   

         

      που έχει διακρίνουσα . Επομένως, για την ευστάθεια  του σημείου (0,0), έχουμε 

τις ακόλουθες περιπτώσεις. Στα σχετικά σχήματα 2.6α-2.6γ, παρουσιάζονται αυτές οι 

δυνατότητες με τις γραμμές ροής να έχουν σχεδιαστεί με την εντολή  StreamPlot. 

 

 Aν b<2 έχουμε μιγαδικές ιδιοτιμές με το σημείο  (0,0)  ή τα σημεία (2 ,0)n  να είναι 

ευσταθείς σπείρες-σχήμα 2.6α.  
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 Σχήμα 2.6α.  Ευσταθείς σπείρες για την περίπτωση ασθενούς τριβής b<2. Στο παράδειγμα 

έχουμε θεωρήσει b=0.2. 

 

 Αν b=2 έχουμε διπλή αρνητική ιδιοτιμή και το σημείο  (0,0)  ή τα σημεία (2 ,0)n   είναι 

ευσταθείς νόθοι κόμβοι-σχήμα 2.6β.  

 

 
 

Σχήμα 2.6β.  Ευσταθείς νόθοι κόμβοι για την περίπτωση ασθενούς τριβής b=2. 
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 Αν b>2 έχουμε διακεκριμένες αρνητικές ιδιοτιμές και το σημείο  (0,0)  ή τα σημεία 

(2 ,0)n   είναι ευσταθείς γνήσιοι κόμβοι-σχήμα 2.6γ.  

 

 

Σχήμα 2.6γ.  Ευσταθείς νόθοι κόμβοι για την περίπτωση ισχυρής τριβής b>2. Στο 

παράδειγμα έχουμε θέσει b=2.5 

 

Για το δεύτερο σημείο ισορροπίας (π,0)  ή τα σημεία  ((2 1) ,0)n ,  μπορούμε με τη μέθοδο 

γραμμικοποίησης να επιβεβαιώσουμε ότι το σημείο ισορροπίας είναι και πάλι σαγματικό 

σημείο. Στο σχήμα 2.6δ, έχουμε σχεδιάσει τις γραμμές ροής κοντά στο σημείο (π,0)-έντονα 

σχεδιασμένο σημείο, όπου απεικονίζεται η δομή του σάγματος. Οι τροχιές οι οποίες 

απομακρύνονται από αυτό οδηγούν στα ευσταθή σημεία ισορροπίας.   
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Σχήμα 2.6δ.  Το σαγματικό σημείο (π,0)  για την περίπτωση ισχυρής τριβής b>2. Στο 

παράδειγμα έχουμε θέσει b=2.5. 

 

 

Στο σχήμα 2.8, έχουν σχεδιαστεί το πορτραίτο φάσεων για το εκκρεμές με απόσβεση ύστερα 

από αριθμητική επίλυση του συστήματος με την εντολή NDSolve. 

 

Η ενέργεια για το εκκρεμές με τριβή: Όπως είναι αναμενόμενο, η ενέργεια δεν διατηρείται 

στο σύστημα με τριβή. Πράγματι παρατηρούμε ότι  

 

             (2.13) 

 

Άρα, η ενέργεια μειώνεται συνεχώς, εκτός και αν  που η ενέργεια είναι σταθερή          

( ). 

 

       Η εικόνα στο κυλινδρικό πέταλο-U-tube είναι πιο ξεκάθαρη, βλ. σχήμα 2.7. Καθώς το 

εκκρεμές χάνει ενέργεια χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να μπορέσει να περιστραφεί γύρω 

από την ανώτερη θέση. Για ενέργεια  Ε<1 ,το εκκρεμές δεν έχει αρκετή ενέργεια για να 

περιστραφεί και καταλήγει σε μια φθίνουσα ταλάντωση γύρω από την ευσταθή θέση 

ισορροπίας στην οποία το σύστημα θα καταλήξει τελικά.  
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Σχήμα 2.7 Εκκρεμές με απόσβεση σε σχήμα κυλινδρικού πετάλου U-tube. 

 

 

 

Σχήμα 2.8 Το πορτραίτο φάσεων στο επίπεδο, για το εκκρεμές με απόσβεση.  Στο παράδειγμα 

έχουμε θεωρήσει ασθενή τριβή b=0.1. 
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§ 3.1  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ [1] 

 

Την πρώτη δεκαετία του εικοστού αιώνα, το εργαστήριο του  Kammerlingh Onnes 

έχει γίνει διάσημο στην κοινότητα των φυσικών για τα επιτεύγματά του στις τεχνικές 

υγροποίησης αερίων,  τεχνικές που άνοιγαν το δρόμο για την έρευνα των ιδιοτήτων των 

στερεών στις θερμοκρασίες της περιοχής του απολύτου μηδενός. Μία από τις σχετικές 

έρευνες αφορούσε και την αγωγιμότητα των μετάλλων στις θερμοκρασιακές αυτές 

περιοχές . Τρία χρονιά μετά την υγροποίηση του ηλίου, το έτος δηλαδή 1911,  ο Onnes  

ανακάλυψε ότι σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, - τις οποίες κατάφερνε να προσεγγίζει με  

υγρό ήλιο  - η ηλεκτρική αντίσταση του υδραργύρου μηδενίζεται, η αγωγιμότητά του με 

άλλα λόγια γίνεται άπειρη. Κάτω από τη θερμοκρασία των 4, 2 Κ ο υδράργυρος εκδηλώνει 

« υπεραγωγιμότητα». 

Στα χρόνια που ακολούθησαν η εργαστηριακή εμπειρία έδειξε ότι δεν ήταν μόνο ο 

υδράργυρος. Ήταν και άλλα μέταλλα , ξαφνικά,  σε μια ορισμένη τιμή θερμοκρασίας, 

χαρακτηριστική για καθένα από αυτά -  κρίσιμη θερμοκρασία- έχαναν την ηλεκτρική 

τους αντίσταση όπως ο  μόλυβδος στους 7,2 Κ, ο κασσίτερος στους 3,7 Κ, το χρώμιο στους 

3 Κ, το αλουμίνιο σε 1,4 Κ ο ψευδάργυρος στους 0,9 Κ κλπ.  

Το εντυπωσιακό ήταν ότι η εκδήλωση της υπεραγωγιμότητας σήμαινε ότι το 

ηλεκτρικό ρεύμα που έκανε σε κάθε περίπτωση την εμφάνισή του δεν θύμιζε «ηλεκτρικό 

ρεύμα» ως προς το ότι  δεν συνέβαινε υποβάθμιση της ενέργειας, μετατροπή δηλαδή της 

ενέργειας σε θερμική ενέργεια όπως συμβαίνει στα γνωστά μας ηλεκτρικά ρεύματα. 

Ηλεκτρικά  ρεύματα που δημιουργήθηκαν σε κλειστά υπεραγώγιμα κυκλώματα 

διατηρήθηκαν επί χρόνια χωρίς απόσβεση μολονότι στο κύκλωμα δεν υπήρχε καμία 

ηλεκτρική πηγή. 

 Το δεύτερο εντυπωσιακό φαινόμενο που συνόδευε την εκδήλωση 

υπεραγωγιμότητας ανακαλύφθηκε από τον Γερμανό Walter Meissner 30 χρόνια αργότερα.  

Ένα υπεραγώγιμο υλικό σε θερμοκρασία κάτω από την κρίσιμη  εάν βρεθεί  σε μαγνητικό 

πεδίο, απωθεί  όλες τις δυναμικές γραμμές του πεδίου.  Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό 

σήμερα ως φαινόμενο Meissner. [1]  

 

[1] ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΣΕΤΑΣ  
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Η υπεραγωγιμότητα δηλαδή σχετίζεται, α) με μηδενική αντίσταση και β) με την εκδήλωση 

έντονου διαμαγνητισμού.  

Ο διαμαγνητισμός αφορά το ακόλουθο φαινόμενο: όταν  ο υπεραγωγός βρεθεί σε 

μαγνητικό πεδίο, η μαγνήτιση του είναι αντίθετη προς το μαγνητικό πεδίο με αποτέλεσμα 

να εμφανίζονται απωστικές δυνάμεις ανάμεσα στον υπεραγωγό και στον μαγνήτη.  

 

Υπάρχουν δυο είδη  υπεραγωγών: [1] 

 

Υπεραγωγοί τύπου Ι: Είναι εκείνοι που απωθούν τελείως από το εσωτερικό τους τα 

εφαρμοζόμενα μαγνητικά πεδία. Τα πιο συνηθισμένα και απλά υπεραγώγιμα υλικά, o Pb, 

Hg, Sn, Cr, Zn,  είναι τύπου Ι. Οι υπεραγωγοί τύπου Ι είναι μέταλλα που εκδηλώνουν 

αγωγιμότητα σε συνήθεις θερμοκρασίες 

H θεωρία BCS , που υποστηρίζει ότι τα ηλεκτρόνια ομαδοποιούνται σε ζεύγη 

Cooper προκειμένου να βοηθήσουν το ένα το άλλο να ξεπεράσει τα «εμπόδια» που θέτει η 

κρυσταλλική δομή στην κίνησή τους παρέχει ικανοποιητική ερμηνεία στην 

υπεραγωγιμότητα τύπου Ι . 

Υπεραγωγοί τύπου ΙΙ:  Είναι εκείνοι οι οποίοι αποβάλλουν τελείως από το 

εσωτερικό τους τα μικρής έντασης μαγνητικά πεδία, αλλά αποβάλλουν μόνον εν μέρει τα 

εφαρμοζόμενα μαγνητικά πεδία μεγάλης έντασης. Ο διαμαγνητισμός τους δεν είναι τέλειος 

αλλά μερικός στα ισχυρά μαγνητικά πεδία.  

Οι υπεραγωγοί τύπου II – που είναι και οι «σκληροί» υπεραγωγοί - είναι ενώσεις 

και κράματα μετάλλων. Διαφέρουν από τους τύπου Ι διότι η μετάβασή τους από τη φυσική 

τους κατάσταση στην κατάσταση υπεραγωγού γίνεται βαθμιαία. Με αυτούς 

επιτυγχάνονται ψηλότερες ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ, όπως η θερμοκρασία ρεκόρ των 

138 Κ για ένα υλικό με  Hg, Tl0, Ba,Ca,Cu,O.  

 

§ 3.2  Η ΘΕΩΡΙΑ BCS 

  

Η πλήρης θεωρία της υπεραγωγιμότητας δημοσιεύτηκε το 1957 από τους Bardeen, 

Cooper και Schrieffer και ήταν πολύ ικανοποιητική στην ερμηνεία των διαφόρων ιδιοτήτων 

της υπεραγωγιμότητας.  
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Η θεωρία αυτή που είναι γνωστή με τα αρχικά BCS (αρχικά των Bardeen, Cooper 

και Schrieffer)  έχει ως κεντρική ιδέα ότι ζεύγη στον υπεραγωγό σχηματίζουν δέσμιες 

καταστάσεις , γνωστές ως ζεύγη Cooper ,υπό την επίδραση μιας έλξης. Η πρώτη αντίδραση 

κάποιου θα ήταν αρνητική στην ιδέα αυτή, γιατί όπως είναι γνωστό τα ομώνυμα ηλεκτρικά 

φορτία απωθούνται. 

Όμως θα μπορούσαμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα ως έλξη, αν τα ηλεκτρόνια 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω της κίνησης του πλέγματος το οποίο παραμορφώνεται 

στιγμιαία εξαιτίας της διέλευσης ενός ηλεκτρονίου. Όπως  φαίνεται και στο σχήμα που 

ακολουθεί, το πρώτο ηλεκτρόνιο (ο μικρός δίσκος δεξιά) καθώς κινείται δημιουργεί  μία 

περίσσεια τοπικού θετικού φορτίου από τα ιόντα του πλέγματος.  'Eτσι, όταν ένα άλλο 

ηλεκτρόνιο πλησιάσει (το δεύτερο του ζεύγους Cooper), έλκεται από την περίσσεια του 

θετικού φορτίου. Κάποιος περιέγραψε την κατάσταση ως εξής: το δεύτερο ηλεκτρόνιο κάνει 

σερφινγκ στο κύμα που δημιούργησε το πέρασμα του πρώτου. 

 

Η έννοια κλειδί στη θεωρία τους ήταν το ζευγάρωμα των ηλεκτρόνιων με ενέργεια 

κοντά στη στάθμη Fermi, σε «ζεύγος Cooper» μέσα από την αλληλεπίδραση με το 

κρυσταλλικό πλέγμα. Το ζευγάρωμα συνοδεύεται από μία ασθενική έλξη σχετιζόμενη με 

τις ταλαντώσεις του πλέγματος. Η σύζευξη με το πλέγμα λέγεται και phonon 

αλληλεπίδραση. [1] 

 

Σχήμα 3.1  Σχηματική απεικόνιση της έλξης δυο ηλεκτρονίων δια μέσου της 

παραμόρφωσης του     πλέγματος. 

 

 

[1] ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΣΕΤΑΣ  
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Σήμερα λοιπόν το μοντέλο με το οποίο κατανοούμε την υπεραγωγιμότητα ορίζει ότι 

το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρεται από δύο διαφορετικούς πληθυσμούς ηλεκτρονίων. Ο ένας 

πληθυσμός αποτελείται από τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας, όπως σε οποιοδήποτε κοινό 

μέταλλο . Ο άλλος πληθυσμός αποτελείται από ζεύγη Cooper τα οποία δεν ανταλλάζουν 

ενέργεια με το πλέγμα. 

Τα ηλεκτρόνια  καθώς κινούνται μέσα στο μέταλλο, αλληλεπιδρούν με τα 

κατιόντα, δημιουργώντας τοπικές παραμορφώσεις του φορτίου - δηλαδή περιοχές με 

μεγαλύτερη πυκνότητα θετικού φορτίου γύρω τους - οι οποίες διαδίδονται μέσα στην 

πλεγματική δομή καθώς ταξιδεύει το ηλεκτρόνιο και προκαλούν με τη σειρά τους νέες 

παραμορφώσεις στο περιοδικό δυναμικό. Ένα άλλο ηλεκτρόνιο τώρα που βρίσκεται σε 

κάποια απόσταση, έλκεται από αυτήν την τοπική θετική πυκνότητα φορτίου που διαδίδεται 

μαζί με το πρώτο ηλεκτρόνιο. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για μια αλληλεπίδραση 

ηλεκτρονίου-φωνονίου. [1] 

Με τον τρόπο αυτό τα ηλεκτρόνια έλκονται έμμεσα το ένα με το άλλο και 

σχηματίζουν ένα ζεύγος Cooper. Η κατάσταση αυτή των δύο ηλεκτρονίων είναι μια δέσμια 

κατάσταση, και τα ζεύγη αυτά είναι οι φορείς του ρεύματος κατά την υπεραγωγιμότητα. [1] 

Γιατί όμως τα ζεύγη αυτά έχουν τόσο υψηλή αγωγιμότητα;  Η θεωρητική απάντηση 

είναι ότι ένα ζεύγος Cooper είναι πιο σταθερό ενεργειακά από ένα μεμονωμένο 

ηλεκτρόνιο. Φυσικά αυτό εξηγείται επειδή το ζεύγος Cooper είναι πιο ανθεκτικό κατά τις 

σκεδάσεις με τις ταλαντώσεις του πλέγματος, καθώς η έλξη του κάθε ηλεκτρονίου με τον 

συνέταιρό του βοηθάει και τα δύο να μην ξεφεύγουν από την πορεία τους. Τα ζευγάρια 

Cooper κινούνται μέσα στο πλέγμα, σχετικά ανεπηρέαστα από τις θερμικές ταλαντώσεις, 

κάτω από την κρίσιμη θερμοκρασία.  

Η θεωρία BCS όμως προβλέπει μια θεωρητική μέγιστη τιμή για κρίσιμη 

θερμοκρασία, της τάξης των 30-40K, καθώς πάνω από αυτήν η θερμική ενέργεια θα 

απαιτούσε αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονίων-φωνονίων πολύ υψηλής ενέργειας για να 

δημιουργηθούν και να παραμείνουν σταθερά τα ζεύγη Cooper.  

Εφαρμόζοντας ηλεκτρική τάση στο υπεραγωγό προκαλούμε σε όλα τα ζεύγη 

Cooper να κινηθούν, παράγοντας ένα ρεύμα. Όταν η τάση αφαιρεθεί, το ρεύμα συνεχίζει 

να ρέει επ ' αόριστον επειδή τα ζεύγη δεν συναντούν αντίσταση. Για να σταματήσει το 
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ρεύμα, πρέπει όλα τα ζεύγη Cooper να σταματήσουν την ίδια στιγμή,  πράγμα αρκετά 

σπάνιο. Καθώς ένας υπεραγωγός θερμαίνεται, τα ζεύγη Cooper διαχωρίζονται σε 

επιμέρους ηλεκτρόνια, και το υλικό γίνεται κανονικό. [2] 

Η θεωρία BCS μπορεί να υπολογίσει μετρώντας πειραματικά την ενέργεια που 

απαιτείται για να διαχωριστούν τα ζεύγη Cooper στα επιμέρους ηλεκτρόνια τους. Η θεωρία 

BCS εξηγεί επίσης πως η  θερμοκρασία στην οποία η υπεραγωγιμότητα εμφανίζεται 

μειώνεται εάν εισάγονται βαρύτερα άτομα των στοιχείων που συνθέτουν το υλικό. [2] 

To 1986 ωστόσο γνωρίσαμε υπεραγωγούς με υψηλή κρίσιμη θερμοκρασία, που 

έσπασαν το όριο των 30-40Κ. Η υψηλότερη Τc σήμερα φτάνει τους 150Κ. Η θεωρία BCS 

δεν μπορεί να  εξηγήσει αυτή την υπεραγωγιμότητα. [1] 

 

 

 

§ 3.3  ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ [3] 

 

Είναι ένα  φαινόμενο της κβαντικής φυσικής το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε 

σωμάτια να διαπεράσουν ένα φράγμα δυναμικού , ακόμη και αν η κλασικά ορισμένη 

ενέργεια του σωματίου είναι μικρότερη από την ενέργεια του φράγματος. 

Εάν τοποθετήσουμε ένα κομμάτι μονωτή ανάμεσα σε δύο μέταλλα, ο μονωτής 

αυτός παίζει τον ρόλο του φράγματος δυναμικού και εμποδίζει τη διακίνηση των 

ηλεκτρονίων από το ένα μέταλλο στο άλλο. 

Είναι μια κατεξοχήν κβαντική διαδικασία, η οποία επιτρέπει στα σωματίδια του 

μικρόκοσμου να "διεισδύουν" διαμέσου φραγμάτων δυναμικής ενέργειας, που είναι 

ενεργειακά απαγορευμένες για τα κλασικά σωματίδια. Εξηγήθηκε για πρώτη φορά από τον 

Gamow το 1927. 

 

Γνωρίζουμε ότι στην Κλασική Μηχανική η αρχή διατήρησης της ενέργειας, για ένα 

σώμα με 21
E= mυ +V x

2
, σταθερή σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η κινητική ενέργεια 

είναι πάντα θετική, δεν επιτρέπει σ’ ένα σωματίδιο δεδομένης ολικής ενέργειας Ε να 

[1] ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΣΕΤΑΣ  
[2] Encyclopedia Britannica 
[3] http://physics4u.wordpress.com/2012/02/24 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2597%2B%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B1%2BBCS%26newwindow%3D1%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DYIW%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/586581/temperature&usg=ALkJrhiPNIhKksRo5lI_PEI72sERWqm1jg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2597%2B%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B1%2BBCS%26newwindow%3D1%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DYIW%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/574212/superconductivity&usg=ALkJrhj5QhQw3mQiE7PZBZ8qu8CZZs7ZWQ
http://physics4u.wordpress.com/2012/02/24
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διεισδύσει σ’ εκείνες τις περιοχές του χώρου όπου η δυναμική ενέργεια V(x) είναι 

μεγαλύτερη της ολικής.  

 

Αυτό που σίγουρα αποκλείεται είναι να περάσει το κλασικό σωματίδιο από την άλλη μεριά 

του φράγματος και να συνεχίσει την κίνησή του προς τα δεξιά. Μεταξύ των δύο κλασσικά 

επιτρεπόμενων περιοχών κίνησης, x<x1, και x>x2, μεσολαβεί η κλασικά απαγορευμένη 

περιοχή x1<x<x2, την οποία κανένα κλασικό σωματίδιο δεν μπορεί να διαβεί.   

 

                                    

Σχήμα 3.2.  Διαισθητική περιγραφή του φαινομένου σήραγγας. 

 

Διαισθητικά, η ιδέα παρουσιάζεται στο σχήμα 3.2. Για να ανεβεί κάποιο σώμα σε 

ένα λόφο και να κυλήσει προς την άλλη πλευρά πρέπει, αρχικά, να του δώσουμε την 

απαραίτητη ενέργεια. Καθώς ανηφορίζει προς τη κορυφή, επιβραδύνεται και αν δεν έχει 

αρκετή ώθηση σταματά και αρχίζει να κυλάει προς τα πίσω – εκτός αν έχει αρκετή και 

περάσει από την άλλη πλευρά του λόφου.  

Στην Κβαντική Μηχανική εντούτοις, ένα μικροσκοπικό σωματίδιο έχει πάντα μια 

πεπερασμένη πιθανότητα να περάσει από την άλλη μεριά ενός φράγματος δυναμικού όσο 

μικρή και αν είναι η ενέργειά του. Ο χαρακτηρισμός αυτού του κλασικά αδύνατου 

φαινομένου ως φαινομένου της σήραγγας .  

                   O καθιερωμένος τρόπος για να εξηγούμε πώς συμβαίνει το κβαντικό φαινόμενο 

σήραγγας είναι να προσφεύγουμε στη σχέση απροσδιοριστίας του Heisenberg : ΔE.Δt h  , 

μεταξύ της ενέργειας και του χρόνου, με την προϋπόθεση ότι το ενεργειακό φράγμα στο 

οποίο ένα σωματίδιο πρέπει να διανοίξει σήραγγα δεν είναι ούτε πολύ ψηλό ούτε πολύ 

πλατύ, μπορεί να δανειστεί αρκετή ενέργεια από το περιβάλλον του για να περάσει το 
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φράγμα. Κάτι τέτοιο επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι το σωματίδιο θα επιστρέψει αυτή 

την ενέργεια στο χρονικό διάστημα 
h

Δt  
E

 που θέτει η σχέση της απροσδιοριστίας. 

 

       Ακριβέστερα, πρέπει να θεωρήσουμε κυματοσυνάρτηση του σωματιδίου σαν υπέρθεση της 

ύπαρξης του και στις δυο πλευρές του φράγματος ταυτόχρονα. H κυματοσυνάρτηση είναι 

αυτή που διαπερνάει το φράγμα. Μόνο με την παρατήρηση – όπως δέχεται η ερμηνεία της 

Κοπεγχάγης – προκαλούμε την κατάρρευση της κυματοσυνάρτησης και βρίσκουμε το 

σωματίδιο είτε στη μία πλευρά είτε στην άλλη. 

  

§ 3.4  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑΣ [4] 

 

 Δίοδοι σήραγγας: Όταν ένα ηλεκτρικό πεδίο εφαρμοστεί σε ένα μέταλλο το 

μέταλλο αυτό εκπέμπει ηλεκτρόνια. Η εκπομπή αυτή οφείλεται στο ότι με την εφαρμογή 

του πεδίου το δυναμικό που "βλέπουν" τα ηλεκτρόνια του μετάλλου, από μορφή φράγματος 

"άπειρου" εύρους, αποκτά τη μορφή πεπερασμένου φράγματος, και επομένως γίνεται 

προσπελάσιμο από τα ηλεκτρόνια.  

 Δάσπαση άλφα: Είναι η διάσπαση ραδιενεργών στοιχείων με εκπομπή 

σωματιδίων άλφα (πυρήνων He). Το δυναμικό που φτιάχνει ο συνδυασμός των ισχυρών 

(ελκτικών και με μικρή εμβέλεια) και των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων (απωστικών με 

μεγάλη εμβέλεια) του πυρήνα έχει τη μορφή φράγματος και επομένως μπορεί να 

διαπεραστεί από τα σωματίδια άλφα.  

 Σαρωτικό μικροσκόπιο σήραγγας: Είναι διάταξη που επιτρέπει την απεικόνιση 

επιφανειών με διακριτική ικανότητα της κλίμακας του ατόμου. Φέρει μια πολύ λεπτή 

(ατομικής κλίμακας) ακίδα από αγώγιμο υλικό. Φέρνοντας την ακίδα του μικροσκοπίου 

κοντά στην επιφάνεια που θέλουμε να απεικονίσουμε το δυναμικό στην περιοχή μεταξύ 

ακίδας και επιφάνειας παίρνει τη μορφή φράγματος, επιτρέποντας τη διέλευση ηλεκτρονίων 

από την επιφάνεια στο μικροσκόπιο (και αντίστροφα, αλλά με εφαρμογή κατάλληλων 

τάσεων ή υλικών αποτρέπεται η κατεύθυνση αυτή).  

 

[4] http://el.wikipedia.org  

 

http://el.wikipedia.org/
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 Η ένταση του ρεύματος που φθάνει στην ακίδα του μικροσκοπίου από την 

επιφάνεια (άρα που διέρχεται από το φράγμα) εξαρτάται εκθετικά από την απόσταση 

ακίδας-επιφάνειας. Μετρώντας είτε ρεύμα αυτό είτε την κατακόρυφη κίνηση που θα πρέπει 

να κάνει η ακίδα για να δέχεται σταθερό ρεύμα, απεικονίζουμε την τοπολογία της 

επιφάνειας.  

 Άλλα φαινόμενα που οφείλονται σε διέλευση σήραγγας είναι το ρεύμα σε 

επαφές Josephson υπεραγωγών, η ταλάντωση του αζώτου στο μόριο της αμμωνίας, η 

εκπομή ακτινοβολίας από μελανές οπές κ.ο.κ.  

 

§ 3.5  ΕΠΑΦΕΣ JOSEPHSON (JOSEPHSON JUNCTIONS) 

 

Το 1962 ο Brian Josephson (απόφοιτος φοιτητής τότε) διατύπωσε την άποψη ότι όχι 

μόνο μοναχικά ηλεκτρόνια διαπερνούν τον μονωτή, χάρη στο φαινόμενο της σήραγγας , 

αλλά και τα ζεύγη Cooper μπορούν να διαπεράσουν την επαφή αυτή. Ο  Josephson 

προχώρησε και είπε ότι τα ζεύγη Cooper θα περνούν μέσα από τη σήραγγα χωρίς να 

υπάρχει ηλεκτρική αντίσταση και θα δημιουργούν ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς να υπάρχει 

εφαρμοζόμενη εξωτερική ηλεκτρική τάση (φαινόμενο Josephson συνεχούς) . 

Προέβλεψε επίσης ότι αν εφαρμόσουμε στα άκρα της επαφής συνεχή τάση , τότε 

εναλλασσόμενο ρεύμα θα διαπεράσει την επαφή (φαινόμενο Josephson εναλλασσομένου) 

με συχνότητα που εξαρτάται από την τάση. 

Πολλά μέταλλα αλλά και κράματα μετάλλου σε χαμηλές θερμοκρασίες υφίστανται 

φασική μετάπτωση της ηλεκτρικής αντίστασης τους με αποτέλεσμα να γίνονται 

υπεραγώγιμα δηλαδή με μηδενική ηλεκτρική αντίσταση και ότι αυτό συνεπάγεται. Η 

υπεραγωγιμότητα είναι μια κατάσταση ύλης που χαρακτηρίζεται από ευκρινή φαινόμενα : 

μηδενική αντίσταση και διαμαγνητισμό που σημαίνει αποβολή των μαγνητικών πεδίων. Η 

υπεραγωγιμότητα είναι ένα μακροσκοπικό φαινόμενο που σχετίζεται με τη παράμετρο του 

ενεργειακού χάσματος . Φαινόμενα διάθλασης , όπως επίσης και το φαινόμενο Josephson 

έχει παρατηρηθεί σε κρυονικές θερμοκρασίες . 
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Η επαφή Josephson αποτελείται από δύο υπεραγωγούς οι οποίοι χωρίζονται με ένα 

λεπτό στρώμα οξειδίου πάχους 1 έως 2 nm . Υπό κατάλληλες συνθήκες τα ηλεκτρόνια 

στους υπεραγωγούς οδεύουν σε ζεύγη , διέρχονται δια μέσου του φράγματος του οξειδίου 

και μεταβαίνουν στον άλλο υπεραγωγό. Έχουν παρατηρηθεί ποικίλα φαινόμενα σε τέτοιου 

είδους επαφές. Παραδείγματος χάριν , παρατηρείται ότι συνεχές ρεύμα διαρρέει την επαφή 

με απουσία  ηλεκτρικών η μαγνητικών πεδίων. Έχει διαπιστωθεί ότι το ρεύμα είναι 

ανάλογο προς το cosφ  , όπου φ είναι η διαφορά φάσης  των κυματοσυναρτήσεων των δύο 

υπεραγωγών. 

Φαινόμενο σήραγγας σε υπεραγώγιμο σύστημα ανακαλύφθηκε από τους 

Ginever και Nicol στις αρχές της δεκαετίας του 1960 σε δομή μετάλλου-μονωτή-

υπεραγωγού (Metal-Insulator-Superconductor MIS) και υπεραγωγού-μονωτή-υπεραγωγού 

(Superconductor -Insulator-Superconductor SIS). Το έτος 1962 ο Brain Josephson  

προέβλεψε ότι σε δομές SIS οι κυματοσυναρτήσεις που περιγράφουν τα ζεύγη Cooper 

στους δύο υπεραγωγούς επικαλύπτονται μερικώς προξενώντας φαινόμενο σήραγγας, με τα 

ζεύγη να διέρχονται μέσα από το φράγμα δυναμικού προκαλώντας ένα ρεύμα που ρέει υπό 

μηδενική τάση. Το επιχείρημα αυτό επιβεβαιώθηκε πειραματικά από τους Anderson και 

Rowell το 1963 ανοίγοντας νέους δρόμους για εφαρμογές, ενώ παράλληλα γράφτηκε ένα 

ακόμη σημαντικό κεφάλαιο για τη Φυσική Στερεάς Κατάστασης. 

 

                                     Σχήμα 3.3 Επαφή Josephson 

  

Το φαινόμενο σήραγγας προκαλείται από τη μερική επικάλυψη των 

κυματοσυναρτήσεων η οποία συμβαίνει όταν οι υπεραγωγοί είναι ασθενώς συζευγμένοι 

(weakly coupled). Δηλαδή : 

 α) με ένα πολύ λεπτό στρώμα οξειδίου,  
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 β) με μια περιορισμένη στένωση  

 γ)  με ένα υπεραγώγιμο σημείο επαφής ή τέλος 

 δ) με ένα μέταλλο σε μορφή Sandwich.  

 

Ο ισχυρισμός του Josephson ότι από μια τέτοια επαφή το ρεύμα διέρχεται με 

φαινόμενο σήραγγας δίχως την εμφάνιση πτώσης τάσης κατά μήκος της επαφής και οι 

εξισώσεις που περιγράφουν το φαινόμενο μπορούν να προκύψουν από μια απλή (και 

κομψή) μακροσκοπική κβαντική προσέγγιση. 

 

§ 3.6  ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΠΑΦΩΝ JOSEPHSON 

 

Σύμφωνα με την εξίσωση του Erwin Schrödinger ένα σωματίδιο έχει πιθανότητα να 

βρεθεί σε μια περιοχή που απαιτεί ενέργεια περισσότερη από αυτήν που έχει το σωματίδιο. 

Μια τέτοια περιοχή ονομάζεται φράγμα δυναμικού. Όταν το φράγμα δυναμικού έχει 

άπειρο βάθος, τότε η πιθανότητα μηδενίζεται, δηλαδή είναι αδύνατον το σωματίδιο να 

βρεθεί μέσα στο φράγμα. Όταν όμως το μήκος είναι πεπερασμένο και από την άλλη μεριά 

του φράγματος υπάρχει μια περιοχή που απαιτεί λιγότερη ενέργεια από αυτήν που έχει το 

σωματίδιο, τότε το σωματίδιο έχει πιθανότητα να βρεθεί στην άλλη περιοχή όπως και μέσα 

στο φράγμα. Η πιθανότητα όμως μειώνεται εκθετικά μέσα στο φράγμα.  

Με άλλα λόγια αν ένας μεγάλος αριθμός σωματιδίων βρεθεί στη μία περιοχή ένα 

μικρό ποσοστό θα καταφέρει να διαπεράσει το φράγμα. 

Η δυνατότητα των κβαντικών σωματιδίων να διέρχονται μέσα από κλασικά 

απαγορευμένες περιοχές είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δομή του κόσμου μας.  

Η ακτινοβολία α των πυρήνων είναι ιστορικά το πρώτο παράδειγμα μικροσκοπικού 

φαινομένου που έγινε δυνατό να εξηγηθεί με αυτόν τον καθαρά   κβαντικό μηχανισμό. 

Για παράδειγμα αναφέρουμε τη καμπύλη της δυναμικής ενέργειας ενός 

φορτισμένου πυρηνικού σωματιδίου (π.χ. πρωτονίου ή σωματιδίου α)  καθώς αυτό 

πλησιάζει τον πυρήνα από το εξωτερικό του. Λόγω της ηλεκτρικής άπωσης του πυρήνα η 

καμπύλη είναι αρχικά "ανηφορική", αλλά μετατρέπεται σ’ ένα βαθύ ελκτικό πηγάδι μόλις 

το πυρηνικό σωματίδιο "αγγίξει" τον πυρήνα, οπότε δέχεται την πολύ ισχυρότερη ελκτική 

επίδραση των πυρηνικών δυνάμεων. Την ίδια καμπύλη δυναμικής ενέργειας “αισθάνεται”, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%AF%CF%83%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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βεβαίως, και ένα σωματίδιο α που ήταν εξαρχής μέρος ενός βαρέως πυρήνα (λόγω της 

μεγάλης ευστάθειας των πυρήνων ηλίου, δηλαδή των σωματιδίων α, τα πρωτόνια και τα 

νετρόνια των βαρύτερων πυρήνων μπορούν να θεωρηθούν ως οργανωμένα σε 

συσσωματώματα πυρήνων ηλίου). 

Επίσης η σύντηξη λαμβάνει χώρα μόνο χάρη στη δυνατότητα που παρέχει το 

φαινόμενο της σήραγγας στους πυρήνες, να έρχονται σε επαφή περνώντας μέσα από το 

φράγμα δυναμικού που «υψώνει» ανάμεσά τους η ηλεκτροστατική άπωση των φορτίων 

τους. Χωρίς αυτή τη δυνατότητα είναι πολύ αμφίβολο αν θα υπήρχαν άστρα με τη 

σταθερότητα και μακροβιότητα αυτών που γνωρίζει ο άνθρωπος και ακόμη πιο αμφίβολο 

αν αυτός θα βρισκόταν εδώ για να τα μελετήσει. 

Το φαινόμενο όμως της σήραγγας ενέχεται στις προϋποθέσεις της ύπαρξής μας και 

μ’ έναν πολύ πιο άμεσο τρόπο. Τα ηλεκτρόνια που συμμετέχουν στους χημικούς δεσμούς 

και εξασφαλίζουν την ύπαρξη των μορίων (και τη δική μας), μπορούν να επιτελούν αυτή τη 

λειτουργία μόνο χάρη στο γεγονός ότι έχουν την ευχέρεια να «μεταπηδούν» από το ένα 

άτομο στο άλλο, περνώντας διαρκώς μέσα από την ενεργειακά απαγορευμένη περιοχή 

μεταξύ των δύο ατόμων . 

Επίσης μπορεί να εξηγήσει το φαινόμενο των ραδιενεργών διασπάσεων στους 

πυρήνες και την εξάρτηση του χρόνου ζωής ενός ραδιενεργού πυρήνα από την ενέργεια του 

εκπεμπόμενου σωματίου α. 

 

§ 3.7  ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ JOSEPHSON 

 

Ας δώσουμε μια κβαντομηχανική διάσταση στο φαινόμενο Josephson. 

Παριστάνουμε τα ζεύγη ενός συγκεκριμένου υπεραγωγού με μια κυματοσυνάρτηση ως 

iφ

0Y=Y  e  , όπου φ είναι η φάση ,η οποία είναι ίδια για κάθε ζεύγος. Ο Josephson απέδειξε 

ότι εάν τα ζεύγη του ενός υπεραγωγού έχουν φάση φ1 και του άλλου φ2,τότε με μηδενική 

τάση στα άκρα της επαφής, δημιουργείται ένα υπερρεύμα,το οποίο διαρρέει την επαφή. 
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                                   Σχήμα 3.4 Επαφή Josephson 

 

Θεωρούμε ότι συνδέουμε την επαφή Josephson με πηγή συνεχούς ρεύματος έτσι 

ώστε ένα στάσιμο ρεύμα να μπορεί να διαρρέει την επαφή.  Παρατηρούμε ότι εάν αυτό το 

ρεύμα είναι μικρότερο από μία κρίσιμη τιμή  ,καμία τάση δεν υπάρχει στα άκρα της 

επαφής, η επαφή δηλαδή,  συμπεριφέρεται σαν να μην έχει καθόλου αντίσταση. Αυτό το  

υπερρεύμα  ικανοποιεί τη σχέση  

 

                                          C 1 2 CΙ=Ι  sin φ -φ Ι  sinφ ,                                           (3.1) 

 

όπου CΙ είναι το μέγιστο ρεύμα που διαρρέει την επαφή όταν η τάση είναι μηδενική. 

 

 

Σχήμα 3.5 Η επαφή Josephson διαρέεται από το υπερρεύμα όταν CΙ < Ι   

 

Η μέγιστη αυτή τιμή εξαρτάται από την επιφάνεια των υπεραγωγών που εφάπτονται με το 

μονωτή και μειώνεται εκθετικά καθώς αυξάνεται το πάχος του μονωτή.  

Όταν το ρεύμα ξεπεράσει την κρίσιμη τιμή CΙ  ,μια τάση V αναπτύσσεται στα άκρα της 

επαφής. Η τάση  και η διαφορά φάσης ικανοποιούν τη σχέση τάσης-φάσης (Josephson 

voltage-phase)  

Μονωτικό υλικό 

Υπεραγωγός 1 

Y1.e
iφ1 

Υπεραγωγός 2 

Y2.e
iφ2 
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h

V=  φ   η   V=  f 
2e 2e

,                                                  (3.2)    

όπου 

  είναι η σταθερά του Planck (h)  διαιρεμένη με το 2π δηλαδή 
h

=
2π

,  

 e το στοιχειώδες φορτίο του ηλεκτρονίου και  

 f η συχνότητα του ρεύματος Josephson. 

Η σχέση (3.1) αναφέρεται μόνο στο υπερ-ρεύμα που οφείλεται στα ζεύγη Cooper. Στην 

πραγματικότητα στο συνολικό ρεύμα συνεισφέρει ένα ρεύμα από πυκνωτή και ένα ρεύμα από 

αντιστάτη, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο ισοδύναμο κύκλωμα που αναλύθηκε πρώτη φορά 

από τους Stewart  και Mc Cumber το 1968. 

 

 

 

Σχήμα 3.6 Το ισοδύναμο κύκλωμα της επαφής  Josephson. Προτάθηκε από τους Stewart 

(1968) και McCumber (1968). 

 

Στο σχήμα 3.6 η αντίσταση R περιγράφει τη ροή των κανονικών ηλεκτρονίων , το x 

συμβολίζει μία επαφή Josephson η οποία διαρρέεται από ρεύμα και, C είναι η 

χωρητικότητα της επαφής. Βάσει των κανόνων του Kirchhoff  οι τάσεις στους 

παράλληλους κλάδους  είναι ίσες  μεταξύ τους με τιμή V ενώ το συνολικό ρεύμα είναι το 

άθροισμα των εντάσεων των κλάδων.  Το ρεύμα του πυκνωτή είναι CV  ενώ του αντιστάτη 

V

R
.  Αν στα ρεύματα αυτά προσθέσουμε το υπερρεύμα CΙ .sinφ   προκύπτει το συνολικό 

ρεύμα BI . Έτσι έχουμε την σχέση         

                                                
C B

V
CV+ I  sinφ I

R
                                             (3.3) 
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Από τις εξισώσεις (3.2)  και (3.3), έχουμε τελικά ότι   

 

                          

C B

C B

C B

V
CV+ I  sinφ I

R

1
C φ + φ I  sinφ I

2e R 2e

φ+ φ I  sinφ I           
2e 2eR

C

                                

 

Η τελευταία διαφορική εξίσωση  2ης τάξης,   

            

                                    C Bφ+ φ I  sinφ I       
2e 2eR

C
                                        (3.4) 

 

 βρίσκεται όπως θα δούμε στη συνέχεια, σε πλήρη αναλογία με την εξίσωση του εκκρεμούς 

που κινείται με απόσβεση, υπό την επίδραση σταθερής ροπής.   Δηλαδή το εκκρεμές αυτού 

του είδους αποτελεί το μηχανικό ανάλογο της επαφής Josephson . Η μελέτη του απλού 

εκκρεμούς χωρίς ροπή έχει γίνει στο δεύτερο κεφάλαιο, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να 

παρουσιαστεί στην παρούσα φάση η σύγκριση των δύο συστημάτων . 

 

Αντιστοίχηση μεγεθών του εκκρεμούς με την επαφή  Josephson.  Εφαρμόζοντας τις   

εξισώσεις του Newton στο μοντέλο του εκκρεμούς με απόσβεση και την επίδραση σταθερής 

ροπής,  έχουμε   

 

 

                                          
2 sin                  mL b mgL                                 (3.5) 

 

      Συγκρίνοντας την εξίσωση (3.4) της επαφής Josephson και  την εξίσωση (3.5) οδηγούμαστε    

στην ακόλουθη αντιστοίχηση: 
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ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΕΠΑΦΗ JOSEPHSON 

ροπή του εκκρεμούς  Γ ένταση του ρεύματος  

μέγιστη βαρυτική ροπή m.g.L κρίσιμη ένταση  

σταθερά απόσβεσης  b                
αγωγιμότητα 

1

R
 

μάζα  m                                      χωρητικότητα C 

γωνία  θ                                      διαφορά φάσης φ 

γωνιακή ταχύτητα     τάση   

 

   Θα προχωρήσουμε τώρα στην γραφή της εξίσωσης  (3.4) σε αδιάστατη μορφή.  

 Παρατηρούμε ότι  

                            
2

Β

2

C C C

Ι.c d φ dφ
 + +sin φ=           

2.e.Ι dt 2.e.R.Ι dt Ι
                                          (3.6) 

 

Ορίζουμε τον αδιάστατη  χρονική μεταβλητή C2 e I  R
τ  t   και βλέπουμε ότι οι 

παράγωγοι για την  συνάρτηση φ ως προς τις μεταβλητές t,τ  συνδέονται με τις σχέσεις 

 

2

2 2C

2

C

2

C

2

2 2C

2

C

2 2

22 2

C

2 2

2 e I  R
           τ  t

2 e I  R
2τdτ= 2tdt

2 e I  R
τdτ= tdt

2 e I  R
d τ= d t

2 e I  R1 1
=

d t d τ

2 e I  Rdφ dφ
=

d t d τ

         (3.7α) 

C

C

C

C

C

2 e I  R
         τ  t

2 e I  R
τ dτ  t dt

2 e I  R
dτ dt

2 e I  R1 1

dt dτ

2 e I  Rdφ dφ

dt dτ

         

(3.7β) 
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Με αυτό τον τρόπο η (3.6) γράφεται 

 

2 2

C C Β

2

C C C

2 2

C Β

2

C

2 e I  R 2 e I  R Ι c dφ dφ
+ +sin φ=  

2e Ι d τ 2e R Ι dτ Ι

2 e I  R  c Ιdφ dφ
+ +sin φ=                       

d τ dτ Ι

                        (3.8) 

Θέτοντας : β=  
2

C2 e I  R  c
(παράμετρος του Mc Cumber) η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως   

μία αδιάστατη  χωρητικότητα ,η (3.8) γίνεται :  

 

                     Β

C

Ι
β φ +φ +sinφ= ,

Ι
   ή   Β

C

1 Ι
φ + φ +sinφ= ,

β Ι
                                     (3.9) 

 

Ανάλογα με το μέγεθος, τη γεωμετρία και τον τύπο της επαφής η τιμή της  κυμαίνεται 

από  μέχρι πολύ μεγάλες τιμές .  

 

Η μελέτη της εξίσωσης (3.9) θα διακρίνει την περίπτωση της μεγάλης απόσβεσης από την 

περίπτωση της μικρής απόσβεσης.  

 

 

§ 3.8         ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΑΣΗΣ-ΕΝΤΑΣΗΣ : 

               α. Η  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ β<<1               

 

Στην περίπτωση της μεγάλης απόσβεσης, μπορούμε να θεωρήσουμε στην (3.9), τον όρο 

της παραγώγου 2ης τάξης ως αμελητέο.  'Έτσι , η εξίσωση (3.9)  προσεγγίζεται από την 

διαφορική εξίσωση 1ης τάξης  

 

                                                             Β

C

Ι
φ = -sinφ              

Ι
                                        3.10  
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Η εξίσωση (3.10), μολονότι ιδιαίτερα απλή, δίνει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα, όπως 

την λεγόμενη καμπύλη τάσης-έντασης V-I  στην περίπτωση της μεγάλης απόσβεσης.  

Θα χαράξουμε αυτή την καμπύλη, ακολουθώντας τα ακόλουθα βήματα:  

ΒΗΜΑ 1.  (Συσχέτιση της τάσης V  με  την 
dφ

φ =
dτ

).     

Από την σχέση (3.6β), είδαμε ότι η παράγωγοι 
dφ

φ=
dt

 και 
dφ

φ =
dτ

 συνδέονται με την 

σχέση 

C C2 e I  R 2 e I  Rdφ dφ
φ=  φ          

dt dτ
         (3.11) 

 

     Συνδυάζοντας τις σχέσεις (3.3) και (3.11) προκύπτει για την τάση, η συσχέτισή της με την       

dφ
φ =

dτ
 , καθώς έχουμε ότι 

                               

Για V=0 ειναι φ=0

C

C

CV = φ CV= φ
2e 2e

2 e I  R
CV=  φ  

2e

V=I  R φ                                         3.12            

C C

C
               

 

ΒΗΜΑ 2.  (Στάσιμες καταστάσεις-σημεία ισορροπίας της (3.10) ή περιοδικές λύσεις) 

 

Για την ύπαρξη των στάσιμων καταστάσεων-σημείων ισορροπίας της (3.10), έχουμε δυο 

περιπτώσεις. 

1) Όταν Β CΙ Ι     υπάρχει για την (3.10) ένα στάσιμο σημείο αν : 

*

2 2
* * * -1Β Β Β

C C C

Ι Ι Ι
φ =0 -sinφ =0 sinφ =   φ sin        

Ι Ι Ι
                          (3.13) 

 Άρα φ =0  είναι  μια κατάσταση ισορροπίας και έτσι από την σχέση   (3.12) της 

συσχέτισης με την τάση προκύπτει ότι :  

 

                           B CV=0   για  I I .                                                                   (3.14) 

       



72 

2) Όταν B CI I  όλες οι καταστάσεις είναι περιοδικές με περίοδο : 

 

                                                         
2

B

C

2π
T=                  

I
1

I

                        3.15  

 

Το γεγονός της ύπαρξης περιοδικής λύσης, οφείλεται στο θεώρημα Poincaré-Bendixson για 

την εξίσωση 1ης τάξης (3.10). Καθώς για B CI I , δεν υπάρχει σημείο ισορροπίας, και όλες 

οι λύσεις της (3.10) είναι πάντα φραγμένες, όλες οι λύσεις πρέπει να είναι περιοδικές.  

 

Αποδεικνύουμε στη συνέχεια,  ότι η περίοδος των περιοδικών καταστάσεων ικανοποιεί τη 

σχέση (3.15). Από τη σχέση (3.10) έχουμε : 

Β

C

Β

C

Β

C

Ι
φ = -sinφ   

Ι

Ιdφ
= -sinφ

dτ Ι

dφ
=dτ

Ι
-sinφ

Ι

 

 

οπότε  ολοκληρώνοντας από 0 έως 2π για μία πλήρη περίοδο, έχουμε : 

 

                                    

2

Β0 0 2

C

dφ

Ι
-sin

2

φ
Ι

( ) 1
C

T

B

d
I

I

   

ΒΗΜΑ 3. (Συσχέτιση της τάσης φ με την περίοδο Τ- εύρεση τάσης ως συνάρτησης 

της έντασης). 

 

Υπολογίζουμε την φ  βρίσκοντας  την μέση τιμή της γύρω από ένα κύκλο (μια περίοδο): 
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2π 2π

0 0

1 dφ 1 2π
φ = dτ= dφ=                          

T dτ T Τ
                     3.16  

 

Συνδυάζοντας  τις  σχέσεις (3.12) ,(3.15) και (3.16)  έχουμε: 

 

               

C C C

2

B

C

2

B
C B C

C

2π
2π 1V =I  R φ I  R I  R 

2πΤ

I
1

I

I
V I  R 1      με  I I                                  3.17

I

                             

 

Θέτουμε  Β

C

Ι

Ι
   και έχουμε  τελικά τη σχέση της μέσης τιμής της τάσης  V   με την 

ένταση Ι, που είναι και η λεγόμενη καμπύλη τάσης-έντασης 

 

                    
2

C

0  ,                   για 1
V                     

I R I 1  ,    για 1
                                 3.18  

 

Η παραπάνω συνάρτηση έχει την ακόλουθη γραφική παράσταση : 

 

 

 

 

  

 

 

 

Σχήμα 3.7  Καμπύλη τάσης-έντασης της επαφής Josephson για μεγάλη απόσβεση.  

 



74 

Παρατηρούμε ότι καθώς η ένταση αυξάνεται, η τάση παραμένει μηδέν, μέχρι η 

ένταση να φτάσει την τιμή  δηλαδή   .Μετά, η τάση αυξάνεται απότομα και τελικά 

αποκτά τη συμπεριφορά του νόμου του Ohm για . 

 

Η μη γραμμικότητα της καμπύλης η οποία περιγράφει την κανονική κατάσταση της 

επαφής ερμηνεύεται ως εξής:  

Για μικρές τιμές της τάσης η αντίσταση είναι μεγάλη , διότι υπάρχει μικρός σχετικά 

αριθμός ηλεκτρονίων αγωγιμότητας ώστε να διαπεράσουν το φράγμα. Για μεγαλύτερες τιμές 

της τάσης υπάρχει αρκετή διαθέσιμη ενέργεια για να διαλύσει τα ζεύγη των ηλεκτρονίων 

αγωγιμότητας (ζεύγη Cooper ) και επομένως η καμπύλη πλησιάζει τη γραμμικότητα του 

νόμου του Ohm. 

 

§ 3.8.    ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΑΣΗΣ-ΕΝΤΑΣΗΣ   

            β. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ  

             (υπολογίσιμες τιμές της  παραμέτρου β)  

 

Ως περίπτωση μικρής απόσβεσης θεωρούμε την περίπτωση όπου η παράμετρος β 

παίρνει υπολογίσιμες τιμές, δηλαδή δεν είναι τόσο μικρή ώστε ο όρος βφ''   στην εξίσωση 

(3.9) να παραλείπεται. Σε αυτή την περίπτωση, η εξίσωση (3.9) γράφεται  

                                              φ΄́ + αφ΄+ sinφ = Ι                                   3.19                                                 

 

όπου 
1

α =
β

 και Β

C

Ι

Ι
.   

Η εξίσωση (3.19), γράφεται σαν σύστημα 

                                                              
φ΄ = y

                               3.20
y΄ = Ι -sinφ -αy

                                             

 

Θα ξεκινήσουμε την μελέτη του συστήματος (3.20), εξετάζοντας πρώτα τις 

δυνατότητες για τα σημεία ισορροπίας. 
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Τα σημεία ισορροπίας του συστήματος  (3.21) βρίσκονται από τις σχέσεις  * 0y και 

*sin .  Ο  Ιακωβιανός πίνακας για το σύστημα (3.20) είναι ο 
0 1

cos
, και οι 

ιδιοτιμές του είναι ρίζες του  χαρακτηριστικού πολυωνύμου 2p(λ)=λ +αλ+cosφ=0 . Η 

διακρίνουσα του p(λ)  είναι  η 2 2 2Δ=α -4cosφ=α ±4 1-Ι  . Η μελέτη μας περιλαμβάνει  τρεις 

περιπτώσεις ανάλογα με τις τιμές του Ι.   

Σημειώνουμε επίσης ότι λόγω της περιοδικότητας της μη-γραμμικότητας του sin  στο 

σύστημα (3.20), περιορίζουμε την μελέτη μας στο διάστημα [0,2 ].  

 

Α.  Ι<1 Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν πάντα 2 σημεία ισορροπίας ως  στο διάστημα 

φ [0,2π] , που είναι τα σημεία τομής των καμπυλών μηδενικής κλίσης του συστήματος.  

Για το σύστημα (3.20), οι καμπύλες μηδενικής κλίσης είναι οι καμπύλες πάνω στις οποίες, 

έχουμε φ΄=0 , y΄=0 .   Είναι δηλαδή οι καμπύλες  

 

                                                           
-1

y=0, (Απο φ'=0),

y=α (I-sinφ), (Απο y'=0)
                                                      

 

     Προφανώς, το σημείο τομής των 2 καμπυλών είναι σημείο ισορροπίας.  Είναι δηλαδή  τα 

σημεία (0,φ) , όπου φ , οι  ρίζες της εξίσωσης Ι-sinφ-αy=0 .  Οι ρίζες είναι δυο, όταν Ι<1. 

 

1ο σημείο ισορροπίας. Το ένα σημείο ισορροπίας αντιστοιχεί στην περίπτωση cosφ 0<  

δηλαδή για 
2 2Δ=α 4 1-Ι+ .  Σε αυτή την περίπτωση,  οι ιδιοτιμές είναι  

 

2 2

1,2

-α± α +4 1-Ι
λ =

2
, 

 

Άρα, το ένα σημείο ισορροπίας είναι πάντα ασταθές σαγματικό σημείο. 
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2ο σημείο ισορροπίας.  Αντιστοιχεί στην περίπτωση *cosφ >0 , δηλαδή για 2 2Δ=α -4 1-Ι   

Στην περίπτωση αυτή, οι ιδιοτιμές είναι  

 

                                           
2 2

1,2

-α± α -4 1-Ι
λ =

2
      

 

και έχουμε τις ακόλουθες  περιπτώσεις:  

                                                     

  i)  Αν 
2 2α >4 1-Ι   που σημαίνει μεγάλη απόσβεση (αλλά όχι τόσο μεγάλη ώστε β<<1), τότε 

1,2λ <0  με 1 2  λ λ  . Άρα ,το σημείο ισορροπίας *(φ ,0)  είναι γνήσιος κόμβος,  ευσταθής. 

 

ii) Αν  
2 2α <4 1-Ι  , που σημαίνει μικρή απόσβεση, οι ιδιοτιμές είναι μιγαδικές με αρνητικό 

πραγματικό μέρος και   επομένως το σημείο ισορροπίας *(φ ,0) είναι ευσταθές σπειροειδές 

σημείο. 

 

iii) Αν Ι<1 αλλά κοντά στο 1, δηλαδή   Ι~1 και 24 1-Ι κ , όπου κ μια μικρή ποσότητα , τότε :  

 

2

1,2

-α± α -κ
λ =

2
 

 

  Τότε οι ιδιοτιμές  <0 ,  άρα το *(φ ,0)  είναι επίσης γνήσιος κόμβος, ευσταθής. 

 

 

Β. Ι=1 Τότε η διακρίνουσα είναι 
2
και συνεπώς οι ιδιοτιμές είναι  οι 1 2λ =0, λ =-α . Σε 

αυτή την περίπτωση, από τις σχέσεις  
*y =0 και 

*sinφ =Ι , υπάρχει μόνο ένα σημείο ισορροπίας, 

δηλαδή το σαγματικό σημείο με τον ευσταθή κόμβο ή την ευσταθή σπείρα ταυτίζονται.  Η ταύτιση 

αυτή ονομάζεται φαινόμενο διακλάδωσης σάγματος -κόμβου. 
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Γ. Ι>1  Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν σημεία ισορροπίας. Είναι και η πιο 

ενδιαφέρουσα περίπτωση από μαθηματικής πλευράς. Με την μέθοδο των καμπυλών 

μηδενικής κλίσης και με χρήση της απεικόνισης Poincaré, θα δείξουμε ότι το σύστημα έχει 

περιοδική λύση. 

 

 ΘΕΩΡΗΜΑ 3.1: Θεωρούμε το σύστημα (3.20), για κάθε 0a  και υποθέτουμε ότι 1.I  Τότε, 

για το πρόβλημα (3.20), υπάρχει περιοδική λύση-οριακός κύκλος. Ο οριακός κύκλος είναι 

μοναδικός. 

Απόδειξη: Στην περίπτωση Ι>1  δεν υπάρχουν σημεία ισορροπίας καθώς οι καμπύλες μηδενικής 

κλίσης δεν τέμνονται.  

       Για την απόδειξη της ύπαρξης της περιοδικής τροχιάς θα εργαστούμε σε 3 βήματα. 

 

 ΒΗΜΑ 1 (κατασκευή αναλλοίωτης ορθογώνιας περιοχής) Θα δείξουμε ότι υπάρχει μια 

αναλλοίωτη περιοχή για το δυναμικό μας σύστημα, αυθαίρετου πάχους. Είναι αναλλοίωτη με 

την έννοια ότι καμιά τροχιά που ξεκινάει εντός αυτής της περιοχής, δεν μπορεί να ξεφύγει 

από αυτή και η τροχιά παραμένει παγιδευμένη σε αυτή την περιοχή για όλους τους χρόνους. 

 

Αν δηλαδή θεωρήσουμε δύο οριζόντιες ευθείες 1 0y y  και 2 0y y , 2 1y y  θα δείξουμε 

ευθύς παρακάτω ότι η ροή θα παγιδευτεί εντός της ζώνης που απεικονίζεται στο σχήμα 3.8. 

 Για 0y  (δηλαδή πάνω από την  καμπύλη μηδενικής κλίσης 0y  όπου 0΄ y ),  θα έχουμε   

0΄ y .  Επομένως, όταν 1 0y y , το διανυσματικό πεδίο δείχνει προς την κατεύθυνση 

αύξησης της , δηλαδή προς τα δεξιά.   

 Παρατηρούμε επίσης  από την (3.20)  ότι 0y΄  όταν sin 0y  ,   δηλαδή όταν 

1( sin )y a I  πράγμα που συμβαίνει, όταν είμαστε κάτω από την καμπύλη μηδενικής κλίσης 

1( sin )y a I .  

 Αντίστοιχα, 0y΄  όταν είμαστε πάνω από την καμπύλη μηδενικής κλίσης 
1( sin )y a I  Με 

άλλα λόγια κάτω από την καμπύλη μηδενικής κλίσης 
1( sin )y a I , το διανυσματικό πεδίο 

δείχνει προς την κατεύθυνση αύξησης της y  (αφού 0y΄ ),  δηλαδή προς τα πάνω.  
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 Ταυτόχρονα,  επειδή  στη ζώνη 2 1y y y , έχουμε 0y , το διανυσματικό πεδίο δείχνει προς 

την κατεύθυνση αύξησης της , δηλαδή προς τα δεξιά. 

  Άρα, κάτω από την καμπύλη 
1( sin )y a I , το διανυσματικό πεδίο δείχνει προς τα 

πάνω και προς τα δεξιά.  

 Αντίστοιχα, πάνω από την καμπύλη μηδενικής κλίσης 1( sin )y a I , το διανυσματικό πεδίο 

δείχνει προς την κατεύθυνση μείωσης της y  (αφού 0y΄ ),  δηλαδή προς τα κάτω.  

 Ταυτόχρονα,  επειδή  στη ζώνη 2 1y y y , έχουμε 0y , το διανυσματικό πεδίο δείχνει προς 

την κατεύθυνση αύξησης της , δηλαδή προς τα δεξιά.  

 Άρα, πάνω από την καμπύλη 
1( sin )y a I , το διανυσματικό πεδίο δείχνει προς τα κάτω 

και προς τα δεξιά.  

 Τέλος, πάνω στην καμπύλη 1( sin )y a I , έχουμε ' 0y , δηλαδή το διανυσματικό πεδίο 

είναι παράλληλο προς τον άξονα .  

  Ταυτόχρονα, εντός της ζώνης,  2 1y y y , έχουμε 0y και όπως είδαμε, το διανυσματικό 

πεδίο δείχνει προς την κατεύθυνση αύξησης της , δηλαδή προς τα δεξιά. 

  Επομένως, πάνω στην καμπύλη μηδενικής κλίσης 
1( sin )y a I , το διανυσματικό πεδίο 

είναι παράλληλο προς τον άξονα  και δείχνει προς τα δεξιά.  

Συνεπώς, εντός της ζώνης 2 1y y y , το διανυσματικό πεδίο, έχει τον προσανατολισμό του σχήματος 

3.7. Επειδή το φαινόμενο είναι περιοδικό, περιορίζουμε την μελέτη μας στο ορθογώνιο    

2 1y y y  ,  2 0.   

 

 

Σχήμα 3.8. Η "ζώνη" παγίδευσης για το διανυσματικό πεδίο  

1( sin )y a I  
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Δηλαδή, δεδομένου ότι φ=0 η φ=2π είναι το ίδιο σημείο στον κύλινδρο μπορούμε να 

περιοριστούμε στο ορθογώνιο πλαίσιο  2 1y y y ,  2 0.  Αυτό το πλαίσιο περιέχει 

όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες  για τη μακροπρόθεσμη συμπεριφορά του 

διανυσματικού πεδίου, βλ. σχήμα 3.9,  διότι από τον προσανατολισμό του διανυσματικού 

πεδίου που αποδείξαμε παραπάνω,  όλες οι τροχιές εισέρχονται σε αυτό το πλαίσιο και δεν 

μπορούν να ξεφύγουν από αυτό. Το ορθογώνιο πλαίσιο είναι η ζητούμενη αναλλοίωτη 

περιοχή. 

 

     

                                                     

                       

                         Σχήμα 3.9.  Η αναλλοίωτη ορθογώνια περιοχή για το σύστημα (3.20) 

 

ΒΗΜΑ 2 (Χάρτης ή απεικόνιση Poincaré) Υποθέτουμε ότι μια τροχιά  ξεκινάει από ύψος y  

της αριστερής πλευράς του πλαισίου ( 0 ) και έχοντας πορεία μέσα στο πλαίσιο φθάνει 

στη δεξιά πλευρά του πλαισίου ( 2 ) σε κάποιο ύψος ( )P y όπως φαίνεται στο σχήμα 

3.9. Γενικά, το  ( )P y  δεν είναι σταθερό,  δηλαδή ύψος της τροχιάς αλλάζει μετά από μια 

περιτύλιξη γύρω από τον κύλινδρο, βλ. σχήμα 3.10. 

 

  

0

1y=y

2y=y

y

φ2

P y
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                                 Σχήμα 3.10.  Η αναλλοίωτη ορθογώνια περιοχή μετατρέπεται σε κύλινδρο, με  ταυτοποίηση των 

σημείων 0  και 2 . 

 

Ο Χάρτης ή απεικόνιση Poincaré, ( )y P y , ονομάζεται και χάρτης πρώτης 

επιστροφής, επειδή αν μια τροχιά αρχίζει από το ύψος y  στη γραμμή 0  (ή mod2 ) το 

( )P y  είναι το ύψος  που η τροχιά έχει όταν επιστρέψει σε εκείνη τη γραμμή για πρώτη φορά. 

Ακολουθεί το βασικό επιχείρημα της απόδειξης της ύπαρξης της περιοδικής λύσης: Θα 

αποδείξουμε ότι υπάρχει ένα σημείο 
*y τέτοιο ώστε 

* *( )P y y . Αυτό θα σημαίνει ότι μια 

τροχιά που ξεκινά από το  *y  είναι  κλειστή ( δηλαδή η επιστροφή της στο κύλινδρο μετά από 

μια περιέλιξη είναι το αρχικό σημείο πάνω στην ευθεία)  και άρα η αντίστοιχη λύση είναι 

περιοδική. 

 

Γι αυτή την απόδειξη θα δώσουμε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά  για την  ( )P y . 

 

Η P(y) είναι μια συνεχής συνάρτηση:  Επειδή οι συναρτήσεις στο δεξί μέλος του 

συστήματος (3.20) είναι ομαλές, για το σύστημα (3.20) ισχύει το θεώρημα της συνεχούς 

εξάρτησης από τα αρχικά δεδομένα. Δηλαδή  υπάρχει 0 , τέτοιο ώστε αν ,a by y  είναι 2 

διαφορετικά ύψη στη γραμμή 0  με | |a by y , τότε | ( ) ( ) |a bP y P y , για κάθε 

0 .   

Σημειώνουμε ότι γενικά, για ένα οποιαδήποτε ομαλό διανυσματικό πεδίο, το 

εξαρτάται τόσο από το , όσο και από το χρονικό διάστημα [0, ]T , στο οποίο θεωρούμε την 

 

y

P y

    φ=0

mod 2
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λύση ( )aP y , δηλαδή ( , )T .  Δηλαδή, σε ένα γενικό σύστημα υπάρχει ( , )T , 

τέτοιο ώστε αν | |a by y , το διάστημα ύπαρξης της λύσης ( )bP y  περιλαμβάνει το 

διάστημα [0, ]T  και ισχύει η εκτίμηση | ( ) ( ) |a bP y P y  στο διάστημα [0, ]T .  Το T  όμως 

είναι στη γενική περίπτωση πεπερασμένο, δηλαδή το αποτέλεσμα δεν ισχύει για T .   

Στην ειδική περίπτωση Ι>1,   για το σύστημα (3.20) που μελετούμε, μπορεί να 

αποδειχθεί ότι T , αλλά δεν θα δώσουμε την απόδειξη εδώ. 

 

Η P(y) είναι μια μονότονη συνάρτηση: Αν δεν ήταν μονότονη, αυτό θα σήμαινε ότι 

δυο τροχιές εντός της ορθογώνιας αναλλοίωτης περιοχής  τέμνονται.  Αυτό αντιβαίνει το 

θεώρημα ύπαρξης και μοναδικότητας, για το σύστημα (3.20).  

Πράγματι, αν θεωρήσουμε ως αρχική συνθήκη το σημείο τομής και αρχική χρονική 

στιγμή τη χρονική στιγμή της τομής, τότε από το ίδιο σημείο-αρχική συνθήκη, ξεκινούν 

δυο λύσεις-άτοπο. 

 

Θεωρούμε τώρα ότι μια τροχιά αρχίζει από το 1y y  και 0  (βλ. σχήμα 3.9).  

Ισχυριζόμαστε ότι 1 1( )P y y . Πράγματι, αυτό ισχύει, λόγω του προσανατολισμού που 

αποδείξαμε για το διανυσματικό πεδίο:  Η κατεύθυνση της τροχιάς πρέπει να  είναι αυστηρά 

ανοδική και η τροχιά δεν μπορεί να επιστρέψει  στην ευθεία  1y y . Αντίστοιχα, αν 

θεωρήσουμε ότι μια τροχιά ξεκινάει από 2y y  και 0 , τότε 2 2( )P y y .  Δηλαδή αν 

θεωρήσουμε την ( ) ( )F y P y y , έχουμε 1( ) 0F y  και 2( ) 0F y  και η ( ) ( )F y P y y ,  

πρέπει να έχει μια ρίζα *y  για την οποία 
* *( )P y y . 

Δηλαδή από  θεώρημα ενδιαμέσων τιμών η γραφική παράσταση της ( )P y θα τέμνει την 

διαγώνιο του σχήματος 3.11 σε ένα σημείο . Το σημείο τομής  είναι το ζητούμενο  
*y . 
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Σχήμα 3.11.  Η γραφική παράσταση της ( )P y . 

 

ΒΗΜΑ 3 (μοναδικότητα οριακού κύκλου) Θυμόμαστε από τη συζήτηση για το εκκρεμές, ότι στο 

κυλινδρικό πορτραίτο φάσεων, (παράγραφος 2.2 και σχήμα 2.4),  υπάρχουν δύο είδη περιοδικών 

τροχιών στον κύλινδρο: περιοδικές λύσεις ή λικνίσεις, και οι περιστροφές. Υπενθυμίζουμε οι 

λικνίσεις αντιστοιχούν σε περιοδικές λύσεις πάνω στον κύλινδρο οι οποίες περικυκλώνουν κάποιο 

σημείο ισορροπίας. Για παράδειγμα, στο απλό συντηρητικό εκκρεμές, είναι οι περιοδικές λύσεις 

που αντιστοιχούν σε ενέργεια 1E , και περικυκλώνουν το ευσταθές σημείο ισορροπίας (βλ. 

σχήμα 2.4) .  Οι λικνίσεις αντιστοιχούν στην περίπτωση όπου υπάρχει ένα σημείο *y τέτοιο ώστε 

* *( )P y y  αλλά το 
* [0,2 ]y I .  

 

                  

 

                 Σχήμα 3.12 Είδη τροχιών στο κύλινδρο.  

 

Για Ι>1 λικνίσεις είναι αδύνατον να υπάρξουν, αφού στην περίπτωση αυτή δεν 

έχουμε σημεία ισορροπίας.  Επομένως, αν υπάρχει και άλλος οριακός κύκλος, αυτός θα είναι 

περιστροφή. Αν υπήρχαν δύο διαφορετικές περιστροφές θα έπρεπε να μοιάζουν με τις 

φ φ

y y

λικνιση 

libration

περιστροφη

rotation

2y
1y y*0

P y

y 0

y 2
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περιστροφές του σχήματος 3.13, δηλαδή θα έπρεπε να είναι αυστηρά η μια πάνω απ΄ την 

άλλη αφού οι τροχιές δεν μπορούν να διασταυρωθούν. 

                                                    

 

Σχήμα 3.13. Το ενδεχόμενο της ύπαρξης 2 διαφορετικών περιστροφών. 

 

Έστω Uy φ  και Ly φ   οι δυο διαφορετικές περιστροφές  η «ανώτερη» και  η 

«κατώτερη»  αντίστοιχα , όπου Uy φ  > Ly φ .   Θεωρούμε την ενέργεια του συστήματος 

                                      21
E φ y φ cosφ            

2
                                    (3.21) 

 

Πάνω σε μια οποιαδήποτε περιστροφή y φ ,  η μεταβολή της ενέργειας ΔΕ πρέπει να είναι 

μηδέν. Άρα  

 

                                                       

2

0

dE
0=ΔΕ= dφ             

dφ
                                           (3.22) 

 

Από την άλλη μεριά, λόγω της (3.21),   

 

                                
dyd

y sin  
d d

                                                  (3.23) 

 

Όμως από το σύστημα  (3.20) , βρίσκουμε ότι : 
 

                                                     
'

' sindy y I y

d y
                                                 (3.24) 

 

Uy φ

Ly φ

φ

y
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Συνδυάζοντας τις (3.21) και (3.24), βρίσκουμε ότι  

 

                                                               ( )
dE

I ay
d

                                                        (3.25) 

 

Εισάγουμε την (3.23) στο ολοκλήρωμα και βρίσκουμε ότι 

 

2

0

0 [ ( )]y d , 

ή ισοδύναμα κάθε περιστροφή πρέπει να ικανοποιεί την σχέση   

 

2

0

2
σταθερά

I
y d                                          (3.26) 

 

Όμως, αφού έχουμε υποθέσει ότι  (φ) > (φ)  θα πρέπει για τα αντίστοιχα ολοκληρώματα  να 

ισχύει 

 

                                                   .                                          (3.27) 

 

Η  (3.27)   έρχεται σε αντίφαση με την (3.26) και καταλήγουμε σε άτοπο.                                                                                                                                                                                                     

 

 

Συνολικό Διάγραμμα ευστάθειας.  Θα συνοψίσουμε τώρα τα αποτελέσματα για την δυναμική 

του συστήματος (3.20).   Η πλήρης εικόνα περιλαμβάνει και φαινόμενα τα οποία δεν αποδείξαμε 

εδώ, όπως τα φαινόμενα δημιουργίας ομοκλινικής διακλάδωσης και της καταστροφής της. 

Σημειώνουμε ότι η μαθηματική απόδειξη των φαινομένων της δημιουργίας ομοκλινικής 

διακλάδωσης καθώς και της καταστροφής της είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και ξεφεύγει από τα 

πλαίσια της εργασίας αυτής.   
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 Αν Ι<1.     Πρώτα ας ότι υποθέσουμε 1C I .  Είδαμε στην περίπτωση Α, της 

γραμμικοποίσης του συστήματος  ότι το σύστημα (3.20) έχει δύο σημεία ισορροπίας όταν Ι<1,  

ένα σαγματικό και ένα ευσταθές.  Συγκεκριμένα για το σαγματικό σημείο, το ένα τμήμα της 

αστάθειας (δηλαδή της τροχιάς που απομακρύνεται από το σαγματικό σημείο),  κατευθύνεται 

προς το ευσταθές σημείο ενώ το άλλο θα πρέπει υποχρεωτικά προς ένα οριακό κύκλο βάσει του 

θεωρήματος Poincaré-Bendixson  (Σχ 3.14).  Στο  σχήμα να προσέξουμε την τροχιά U: είναι ο 

βραχίονας της τροχιάς που απομακρύνεται από το σαγματικό σημείο  ο οποίος , όταν t   

πλησιάζει τον οριακό κύκλο.  Στην περίπτωση αυτή συνυπάρχουν 2 ευσταθείς καταστάσεις 

(ισορροπία και περιοδικότητα) και το σύστημα καλείται διευσταθές. 

 

 

 

 Σχήμα 3.14 Για 1C I  το σύστημα είναι δι-ευσταθές (bistable). 

Συνυπάρχουν 2 ευσταθείς καταστάσεις (ισορροπία και περιοδικότητα). 

 

Καθώς το Ι ελαττώνεται  και άλλο και βρεθεί  να γίνει , 1C I ,  μπορεί να αποδειχθεί  ότι ο  

οριακός κύκλος συρρικνώνεται και συγχωνεύεται με την U. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται  

ομοκλινική διακλάδωση. Τώρα η U είναι μια ομοκλινική τροχιά και ενώνει το σαγματικό 

σημείο με τον εαυτό του (Σχ 3.15).   

 

Ευσταθής οριακός 

κύκλος 

Ευσταθής πτυχή «σελλας» 
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Σχήμα 3.15 Άνω εικόνα: Δημιουργία  ομοκλινικής διακλάδωσης για 1C I .  

Κάτω εικόνα: το πρώτο σχήμα αντιστοιχεί ακριβώς στην περίπτωση 1C I -δι-ευσταθές 

σύστημα Το δεύτερο σχήμα στη δημιουργία της ομοκλινικής τροχιάς (ομοκλινική διακλάδωση) 

όταν 1C I . Το τρίτο αντιστοιχεί στην περίπτωση Ι<I 1C -καταστροφή ομοκλινικής 

διακλάδωσης.  

 

Όταν η ένταση πάρει την τιμή  Ι<I 1C , η ομοκλινική τροχιά σπάει και η  U καταλήγει στο 

ευσταθές σημείο ισορροπίας (Σχ. 3.16).  
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Σχήμα 3.16   α.  Για Ι<  σπάει η ομοκλινική τροχιά (καταστροφή τη ομοκλινικής διακλάδωσης) 

                          β. Φαινόμενο ομοκλινικής διακλάδωσης 

 

 

     Γενικά, ένα φαινόμενο ομοκλινικής διακλάδωσης περιγράφεται στην εικόνα 3.15β. Στην 

αριστερή εικόνα του σχ. 3.15β,  για μικρές τιμές της παραμέτρου, υπάρχει ένα σαγματικό 

σημείο  και  ο ένας βραχίονας της τροχιάς του σαγματικού σημείου, οδηγεί σε περιοδική 

τροχιά.  Στην μεσαία εικόνα, καθώς αυξάνει η παράμετρος διακλάδωσης, ο οριακός κύκλος 

μεγαλώνει μέχρι να τμήσει ακριβώς το σαγματικό σημείο,  δίνοντας μια τροχιά "άπειρης" 

διάρκειας (η τροχιά δεν είναι περιοδική αλλά διαγράφεται καθώς t ), την λεγόμενη 

ομοκλινική τροχιά. Στο δεξί σχήμα, όταν η παράμετρος διακλάδωσης αυξηθεί κι άλλο, 

καταστρέφεται η ομοκλινική τροχιά . 

 

 Ι=1 και Ι>1.  Όταν ξεκινάμε από μεγάλες τιμές της έντασης Ι >1, πάντα υπάρχει ένας 

οριακός κύκλος. Αν όμως η ένταση μειωθεί και πάρει την κρίσιμη τιμή  Ι=1,  η περιοδική 

κατάσταση που περιγράφει ο οριακός κύκλος καταστρέφεται και δημιουργείται ένα μοναδικό 

σημείο, μέσω της ταυτόχρονης διακλάδωσης σάγματος-κόμβου που είδαμε στην περίπτωση Β, της 
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γραμμικοποίησης. Δηλαδή μέσω της γραμμικοποίησης και  του Θεωρήματος 3.1 αποδείξαμε ένα 

πολύ σημαντικό φαινόμενο διακλάδωσης το λεγόμενο  διακλάδωση άπειρης περιόδου (ένα 

ευσταθές  σημείο που θεωρείται συμβατικά ως περιοδική λύση άπειρης περιόδου εμφανίζεται 

στη θέση της περιοδικής λύσης που έχει πεπερασμένη περίοδο).  Δηλαδή, η μετάβαση στην 

τιμή Ι=1 από την τιμή Ι>1, ταυτόχρονα οδηγεί στην δημιουργία διακλάδωσης άπειρης περιόδου 

και σάγματος-κόμβου. 

 

Αν συνδυάσουμε  τις δυο περιπτώσεις 1I  και 1I , λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλήθος των 

σημείων ισορροπίας το καθορίζει η τιμή του Ι, ενώ τον τύπο της  ευστάθειας των σημείων 

αυτών η τιμή του α (συγκεκριμένα τον τύπο ευστάθειας του 2ου, ευσταθούς σημείου 

ισορροπίας, αφού το 1ο είναι πάντα σαγματικό) έχουμε συγκεντρωτικά, το ακόλουθο διάγραμμα 

ευστάθειας:  

 

 

 

 

Σχήμα 3.17. Διάγραμμα ευστάθειας για την περίπτωση μικρής απόσβεσης 

 

Καμπύλη τάσης-έντασης V-I.  Το διάγραμμα ευστάθειας  βοηθάει να δημιουργήσουμε τη 

γραφική παράσταση V-I του παρακάτω σχήματος (3.16).  Είναι σκόπιμο να τονίσουμε την 

ισοδυναμία : 

 Σταθερό σημείο →V =0 

 Οριακός κύκλος → V ≠0 και συγκεκριμένα η τάση είναι περιοδική συνάρτηση. 

 

Ευσταθής «οριακός κύκλος 

 

Στάσιμο σημείο 
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 Υποθέτουμε ότι η απόσβεση α είναι αρκετά μικρή και η ένταση του ρεύματος Ι είναι 

κάτω από την ομοκλινική διακλάδωση. Τότε η επαφή εμφανίζει ένα ευσταθές  σημείο, 

ισορροπίας που αντιστοιχεί σε κατάσταση μηδενικής τάσης . 

 Καθώς η ένταση αυξάνεται τίποτα δεν αλλάζει μέχρι  να  φτάσει την τιμή 1. Τότε το 

ευσταθές σημείο εξαφανίζεται μέσω μιας διακλάδωσης σάγματος κόμβου (Ι=1), και η 

επαφή μεταφέρεται σε μια κατάσταση μη μηδενικής τάσης που την περιγράφει ο 

οριακός κύκλος όταν Ι>1 . 

 Στην επιστροφή της έντασης τώρα, ο οριακός κύκλος επιμένει και κάτω από την τιμή 1, 

άρα έχουμε V≠0 , μέχρι η ένταση να φτάσει την  τιμή C . 

 Τέλος, όταν η ένταση είναι μικρότερη από C ,  οριακός κύκλος  παύει να υπάρχει με 

αποτέλεσμα V=0 . 

 

 

Σχήμα 3.18. Διάγραμμα τάσης-έντασης V-I.   

 

Αν προσεγγίσουμε το φαινόμενο από τη σκοπιά της φυσικής, μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη 

συμπεριφορά της διάταξης  λαμβάνοντας υπόψη την "κίνηση λόγω αδράνειας" που εμφανίζεται 

στο σύστημα όταν β≠0. Μπορούμε να το αισθανθούμε αυτό καλύτερα αν σκεφτούμε την 

αναλογία της επαφής Josephson, με το εκκρεμές που κινείται υπό την επίδραση σταθερής 

ροπής. Το κρίσιμο ρεύμα C   είναι σε αντιστοιχία με την κρίσιμη ροπή C mgl που χρειάζεται 

το εκκρεμές για να μπορέσει να περιστραφεί.  Όμως, όταν το εκκρεμές ήδη περιστρέφεται, η  
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κίνηση λόγω αδράνειας, του επιτρέπει να περιστρέφεται και όταν η ροπή είναι λίγο μικρότερη 

από την κρίσιμη τιμή.  Η ροπή πρέπει να μικρύνει αρκετά από την κρίσιμη τιμή ώστε το 

εκκρεμές να μην είναι ικανό να περιστραφεί. Έτσι και στην επαφή Josephson, η τάση 

παραμένει διάφορη του 0 όταν το ρεύμα Ι πέσει κάτω από την τιμή 1 και μηδενίζεται για τιμές 

μικρότερες από C . 

 

 Στην επαφή Josephson, θα αναφέρουμε μερικές τιμές παραμέτρων της επαφής. Το κρίσιμο 

ρεύμα  παίρνει τιμές  από το διάστημα 1μΑ-1mA και μια τυπική τιμή της τάσης είναι 

  ενώ της συχνότητας  Hz. Τέλος, μια τυπική τιμή του εύρους είναι κοντά 

στο 1μm, αλλά αυτό εξαρτάται από την γεωμετρία και τον τύπο της επαφής 
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§ 3.9 ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΦΗ JOSEPHSON 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΩΤΗ ΤΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ 

Ακολουθεί  παρουσίαση προγράμματος Mathematica, το οποίο παράγει 

αναπαράσταση μιας σύνδεσης Josephson  υγρού Ηλίου για θερμοκρασία Τ 4,2Κ. Το 

πρόγραμμα επιτρέπει την αναπαράσταση λειτουργίας της σύνδεσης μεταβάλοντας το 

πλάτος του μονωτή καθώς επίσης τη συχνότητα η το πλάτος συχνότητας του ρεύματος που 

διαρρέει το μονωτή. 

[5]     

 Ελάχιστο πλάτος φράγματος  μονωτή , μέγιστο πλάτος και ελάχιστη 

ραδιοσυχνότητα (Σχήμα 3.19) 

 

Σχήμα 3.19 
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 Μέγιστο πλάτος φράγματος μονωτή ,μέγιστο πλάτος και ελάχιστη 

ραδιοσυχνότητα (Σχήμα 3.20) 

 

Σχήμα 3.20 

 Μέτριο πλάτος φράγματος μονωτή ,μέτριο πλάτος και μέτρια 

ραδιοσυχνότητα (Σχήμα 3.21) 

       

Σχήμα 3.21 

 

ΦράγμααδιαφάνειαςΠλάτοςμονωτικούυλικού

RFΠλάτος

RFΣυχνότητα

Ɉɔɟɧȼɚɘɞ, T 4.2 K

VI

I ɛA

V ɛV

ΦράγμααδιαφάνειαςΠλάτοςμονωτικούυλικού

RFΠλάτος

RFΣυχνότητα

I ɛA

V ɛV
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 Ελάχιστο πλάτος φράγματος  μονωτή , μέγιστο πλάτος και μέγιστη 

ραδιοσυχνότητα (Σχήμα 3.22) 

 

Σχήμα 3.22 

[5]http://demonstrations.wolfram.com/DCAndACJosephsonEffects/ 

 

§ 3.10  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ JOSEPHSON[6] 

Μαγνητικό πεδίο και Josephson junctions[6] 

Η ανάλυση που προηγήθηκε σκιαγραφεί κατά κάποιο τρόπο την εφαρμογή που 

μπορεί να βρει η επαφή Josephson σε λογικά κυκλώματα και μικροκύματα. Υπάρχει μια 

ακόμη κατηγορία εφαρμογών με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η οποία σχετίζεται με τη 

συμπεριφορά της επαφής Josephson μέσα σε μαγνητικά πεδία. 

Ένα μαγνητικό πεδίο Β έχει την ικανότητα να διαμορφώνει την ένταση του 

ρεύματος της επαφής. Η εικόνα που λαμβάνει κανείς στην εξάρτηση του ρεύματος από την 

ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι όμοια με αυτή της περίθλασης ενός φωτεινού κύματος 

που διέρχεται από μια σχισμή.  

Φαινόμενο Josephson σε dc και ac[6] 

Θεωρώντας ότι υπάρχει μηδενική τάση κατά μήκος της επαφής τότε η διαφορά 

φάσης είναι σταθερή και όχι απαραίτητα μηδενική, το οποίο σημαίνει ότι από την επαφή θα 

http://demonstrations.wolfram.com/DCAndACJosephsonEffects/
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μπορεί να διέρχεται μια πεπερασμένη πυκνότητα ρεύματος δίχως απώλειες. Η κατάσταση 

αυτή συνιστά το dc φαινόμενο Josephson. 

Στην περίπτωση που εφαρμόζεται μια διαφορά δυναμικού V τότε εμφανίζεται μια 

περιοδική διαφορά φάσης και με τον τρόπο αυτό λαμβάνεται μια ταλαντούμενη πυκνότητα 

ρεύματος με συχνότητα ανάλογη της τάσης. Η συχνότητα αυτή καλείται συχνότητα 

Josephson και απαντά στο ac φαινόμενο Josephson. 

 

           Σχήμα 3.23 Τυπική χαρακτηριστική I-V για μια επαφή Josephson. Είναι φανερή η ύπαρξη 

ρεύματος σε μηδενική τάση. 

 

Η επαφή Josephson μπορεί να βρει  εφαρμογή σε λογικά κυκλώματα και 

μικροκύματα. Υπάρχει μια ακόμη κατηγορία εφαρμογών με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η 

οποία σχετίζεται με τη συμπεριφορά της επαφής Josephson μέσα σε μαγνητικά πεδία. 

           Josephson devices και Υπεραγώγιμα Ολοκληρωμένα Κυκλώματα[6] 

α. Τα πρώτα βήματα 

Η δυνατότητα μιας επαφή Josephson να μεταβαίνει από υπεραγώγιμη σε κανονική 

φάση με την εφαρμογή ενός ρεύματος ή ενός μαγνητικού πεδίου την καθιστά ικανή να 

μπορεί να υλοποιεί λογικές πύλες και μνήμες. Η επαφή Josephson αποτελεί ένα διακόπτη 

ρεύματος (current switch) που έχει τη δυνατότητα να μεταβαίνει από on σε off (και 

αντίστροφα) με πολύ μεγάλες συχνότητας και πολύ χαμηλή κατανάλωση. Αυτά τα 

ελκυστικά χαρακτηριστικά ώθησαν μεγάλες εταιρίες προς την κατασκευή ολοκληρωμένων 

κυκλωμάτων που αντί για τρανζίστορ να χρησιμοποιούν Josephson devices 
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κατασκευάζοντάς τα με τεχνολογία και εργαλεία που ήδη ήταν καθιερωμένα στο χώρο της 

μικροηλεκτρονικής. 

Οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν από την IBM κατασκευάζοντας επαφές από 

καθαρό Pb ή κράματα Pb. Οι επαφές Pb είχαν καλά χαρακτηριστικά ρεύματος, όμως 

παρουσίαζαν βραχυκυκλώματα μετά από ένα θερμικό κύκλο μεταξύ θερμοκρασίας υγρού 

ηλίου και θερμοκρασία περιβάλλοντος. Λόγω διαφορετικού θερμικού συντελεστή 

διαστολής μεταξύ του υποστρώματος και του υμενίου λαμβάνει χώρα ολίσθηση και 

μετακινούνται οι κρυσταλλικοί κόκκοι με αποτέλεσμα την εμφάνιση λοφίσκων (hillocks) 

στα υμένια. Η ύπαρξη λοφίσκων σε τέτοια λεπτά υμένια προκαλεί βραχυκυκλώματα. Η 

χρήση κραμάτων Pb έδωσε δομές μεγαλύτερης αξιοπιστίας μετά τον θερμικό κύκλο. H 

μετάβαση όμως από μια απλή δομή σε ένα κύκλωμα μεσαίας κλίμακας ολοκλήρωσης 

αποδείχθηκε μια δύσκολη διαδικασία με πολλά προβλήματα. Αυτά εστιάζονταν στο αρχικό 

μεγάλο αριθμό κατεστραμμένων επαφών (initial failure) και στην βαθμιαία υποβάθμιση 

των χαρακτηριστικών του ρεύματος σήραγγας κατά την αποθήκευση των κυκλωμάτων σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για την αποφυγή αυτού του προβλήματος η αποθήκευση 

έπρεπε να γίνεται σε θερμοκρασία υγρού αζώτου, το οποίο είναι δυσπρόσιτο από πρακτική 

σκοπιά. 

Από το 1980 ξεκίνησε η προσπάθεια κατασκευής περισσότερο αξιόπιστων επαφών 

με την εισαγωγή του Nb ή NbN. Eπαφές Nb-οξειδίου-Pb ή NbN-οξειδίου-Pb παρείχαν 

καλά χαρακτηριστικά ρεύματος, σταθερότητα και μικρό αρχικό αριθμό κατεστραμμένων 

επαφών. Η χρήση μολύβδου ως ένα από τα ηλεκτρόδια εγκαταλείφθηκε στα μέσα της 

δεκαετίας του 1980, οπότε και τα δύο ηλεκτρόδια κατασκευάζονταν από Nb ή NbN. Η 

μετάβαση αυτή οδήγησε στην πραγματοποίηση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων LSI με 

ικανοποιητική σταθερότητα. Η χρήση Nb ως ηλεκτρόδιο αποδείχθηκε μη ικανοποιητική 

διότι το οξείδιο δημιουργούσε προβλήματα ρευμάτων διαρροής. Το NbN φάνηκε να 

κερδίζει έδαφος αφού η κρίσιμη θερμοκρασία των 15°Κ (αρκετά μεγαλύτερη του Nb) και η 

εύκολη λήψη υμενίων με reactive sputtering του Nb σε χαμηλές θερμοκρασίες σε 

συνδυασμό με την υλοποίηση LSI κυκλωμάτων (ETL group - 1985) με NbN-oxide-NbN 

Josephson devices με σαφώς καλά χαρακτηριστικά ρεύματος, του έδωσαν μια ισχυρή 

υποψηφιότητα για υλικό ηλεκτροδίου. Το οξείδιο που χρησιμοποιήθηκε αρχικά, ως 

μονωτικό υλικό ήταν οξείδιο του υλικού από το οποίο ήταν κατασκευασμένα τα 
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ηλεκτρόδια. Όμως τα μονωτικά αυτά δεν είχαν τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά λόγω της 

φύσης του μονωτικού, το οποίο προερχόμενο από το υλικό του ηλεκτροδίου επηρέαζε την 

λειτουργία της επαφής. Η λύση ήρθε με τη χρήση τεχνητών μονωτικών, ξένα προς τα υλικά 

των ηλεκτροδίων. 

Σ’ ένα πιο μακροσκοπικό επίπεδο, το φαινόμενο της σήραγγας είναι υπεύθυνο για 

τη λεγόμενη ψυχρή εκπομπή ηλεκτρονίων, η οποία παρατηρείται κατά την τοποθέτηση 

ενός μετάλλου στην κάθοδο ενός σωλήνα κενού του οποίου η άνοδος βρίσκεται σ’ ένα 

πολύ υψηλό δυναμικό.  

Σε επίπεδο πρακτικών εφαρμογών η χρήση του φαινομένου της σήραγγας είναι 

εντυπωσιακή. Αποτελεί πλέον συστατικό στοιχείο της λειτουργίας πολλών ημιαγωγικών 

(πχ η δίοδος σήραγγας) και υπεραγώγιμων διατάξεων υψηλής ακρίβειας και ειδικών 

απαιτήσεων, η επαφή Josephson. 

Στο φαινόμενο της σήραγγας βασίζεται επίσης η λειτουργία του περίφημου 

μικροσκοπίου σήραγγας το οποίο επιτρέπει να "δούμε" την επιφάνεια ενός στερεού με 

ακρίβεια που φτάνει τα όρια της μιας ατομικής διαμέτρου! 

Το φαινόμενο Josephson έχει ακόμα χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση απίστευτα 

μικρών διαφορών δυναμικού καθώς και σαν ευαίσθητος ανιχνευτής ακτινοβολίας . 

Συνδέοντας μια η περισσότερες επαφές  Josephson σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα είναι 

δυνατόν να φτιάξουμε μια διάταξη ικανή να μετρά μαγνητικά πεδία με εξαιρετικά μεγάλη 

ακρίβεια. 

Πρόκειται για τα SQUID τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα σε πολλούς 

επιστημονικούς τομείς , απ΄ την ιατρική ως τη γεωλογία. 

Το φαινόμενο είναι ένα ορατό μακροσκοπικό παράδειγμα εκδήλωσης φαινομένου 

κβαντικής μηχανικής . 

[6] Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής υπεραγώγιμων δομών υπομικρονικών διαστάσεων Ολζιέρσκυ Αντώνιος 

     Μεταπτυχιακή εργασία  
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