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1. Wprowadzenie

Już prosta intuicja podpowiada, że jądro atomowe powinno być sztandarowym przy-
kładem obiektu, w którym w pełni ujawniają się zachowania typowe dla ukłaów powszech-
nie znanych jako "chaotyczne". Ze względu na sprzężenie wielu stopni swobody silnie od-
działywujących cząstek, należy oczekiwać niestabilności dynamicznych, prowadzących do
stochastyzacji ruchu. Intuicja ta, obecna w fizyce jądrowej od czasów jej powstania, zna-
lazła się u podstaw teorii statystycznych opisujących reakcje jądrowe; tak właśnie N. Bohr
wyobrażał sobie procesy prowadzące do powstania jądra złożonego [Boh36]. Choć sukcesy
modeli jednocząstkowych podkreślały element regularności, zauważano także statystyczne
własności poziomów energetycznych. Szczególnie ważne z tego punktu widzenia było poka-
zanie przez Ericsona [Eri66], że przekrój czynny dla reakcji przez jądro złożone zachowuje
się jak zmienna przypadkowa, a przede wszystkim [Boh84] ustalenie związku pomiędzy
statystyką odległości poziomów energetycznych a teorią Wignera macierzy przypadkowych
[Wig58].

Główną trudnością napotykaną przy dyskusji roli chaosu w fizyce jądrowej jest kla-
syczna natura teorii układów dynamicznych, podczas gdy jądro atomowe jest obiektem
kwantowym. Jednak możliwość opisywania chaosu w ramach mechaniki kwantowej je-
st wysoce problematyczna [For88]. Co więcej, do samej jego istoty należy determinizm
ewolucji czasowej i pojęcie trajektorii. Popularna dziedzina badań zwana "kwantowym
chaosem" nie stawia sobie za cel chaosu w mechanice kwantowej; zajmuje się jedynie za-
chowaniem układów kwantowych, których klasyczne odpowiedniki są chaotyczne. I tutaj
zresztą większość wyników (statystyki stanów, analiza orbit periodycznych) dotyczy przy-
bliżenia półklasycznego.

Alternatywą wobec podejścia kwantowego i półklasycznego jest rozpatrzenie pod ką-
tem zjawisk chaotycznych tych dziedzin fizyki jądrowej, w których przybliżenie klasyczne
można uznać za poprawne. Jest jasne, że w ten sposób wiele efektów umyka naszej uwa-
dze, jednak za tę cenę uzyskujemy możliwość bezpośredniej analizy roli chaosu w ścisłym
sensie, na gruncie dobrze określonych teorii matematycznych. Nie bez znaczenia są także
konsekwencje dla zasady korespondencji. W obszarze pośrednim pomiędzy mikro- i ma-
kroświatem istotna jest znajomość prawdziwych przewidywań mechaniki klasycznej, a te
muszą uwzględniać teorię złożoności, w tym koegzystencję zachowań regularnych i cha-
otycznych. Taką granicę klasyczną można sensownie badać w ramach fizyki jądrowej.



Od dawna wiadomo, że zderzenia ciężkich jonów, w których wzbudza się wiele stopni

swobody i dochodzi do przekazu dużych mas i krętów, należą do tej kategorii zjawisk.

Mechanizm dyssypacji w tych reakcjach, jako proces nieodwracalny, jest powiązany z cha-

otycznością ruchu - im więcej trajektorii regularnych, tym mniejszego transferu energii

należy oczekiwać. Problem ten był dyskutowany dla przypadku ruchu jednocząstkowego w

zdeformowanym potencjale kolektywnym typu bilardu [Swi88, Blo92, Blo93]. Decydującą

własnością układu, konieczną dla dyssypacji, okazuje się tu nie tyle stopień niestabilności,

dany wykładnikami Lapunowa, ile ergodyczność, czyli brak regularnych struktur w prze-

strzeni fazowej. Sama obecność siły tarcia wydaje się być związana z chaosem [Sro90].

Tematem niniejszej pracy jest rola chaosu w procesach towarzyszących zderzeniom

jądrowym, dyskutowana w ramach dynamiki molekularnej (MD). Model ten zakłada, że

zderzające się jądra są utworzone ze wzajemnie oddziaływujących cząstek bez struktury

wewnętrznej, identyfikowanych z cząstkami a, wykorzystując tym samym klastrową bu-

dowę takich jąder jak 1 2 C , 1 6 0 , 2 0 Ne. Energia i kret ruchu względnego przechodzą do

wewnętrznych stopni swobody gdy pocisk i tarcza znajdują się blisko siebie, po czym

układ rozdziela się i, podobnie jak przed zderzeniem, może być uważany za dwuciałowy. Z

matematycznego punktu widzenia MD stanowi klasyczny, zachowawczy i rozproszeniowy,

układ dynamiczny wielu ciał, który jest nieliniowy. Ujawnia on zachowania różnego ty-

pu, zarówno całkowicie chaotyczne, charakteryzujące się wykładniczą zależością od czasu

prawdopodobieństwa, że pocisk i tarcza przebywają blisko siebie, jak i mieszane, związane

z obecnością także struktur regularnych (torusów KAM). Rozproszeniowe układy chaotycz-

ne są szczególnie interesujące, ponieważ posiadają własności typowe nie tylko dla układów

hamiltonowskich, ale także dyssypatywnych (dziwnych atraktorów). Wyniki uzyskane w

ramach MD zawierają więc całą gamę efektów - niestabilności dynamiczne, ergodyczność,

wymiary fraktalne. Od razu nasuwa się pytanie: czy, i w jaki sposób, wpływają one na

wielkości fizycznie obserwowalne? Będziemy starali się wykazać, że własności reakcji fuzji

ciężkich jonów, a także takie charakterystyczne cechy rozpadu jądra złożonego jak ma-

xwellowski rozkład energii wylatujących cząstek i symetryczne rozkłady kątowe, mogą być

uważane za konsekwencję chaosu deterministycznego (rozdz.4.3).

Regularność w układzie dynamicznym może się objawiać nie tylko w postaci torusów

KAM. Na przykład w pewnych rodzajach całkowicie, i bardzo silnie, chaotycznych bilardów

obserwuje się całe rodziny orbit periodycznych, co zasadniczo wpływa na kształt funkcji

korelacji, czyli szybkość z jaką układ traci pamięć o warunkach początkowych. Chaos



występuje tu w postaci jakby ukrytej, symulując regularność. Zobaczymy, że MD, dla
pewnych parametrów, należy do tej kategorii układów. Dzięki temu możliwe są długie
drogi swobodne i dyfuzja wzmocniona w porównaniu z typowym przypadkiem chaotycz-
nym. Konsekwencją są algebraiczne fluktuacje efektywnej, kolektywnej prędkości i siły. W
reakcji jądrowej długie drogi swobodne i długa pamięć o warunkach początkowych ozna-
czają brak równowagi termodynamicznej w układzie złożonym, czyli, pomimo niekiedy
znacznego transferu masy oraz względnej energii i krętu do wewnętrznych stopni swobody,
zachowanie tożsamości przez pocisk i tarczę. Takie procesy noszą nazwę reakcji głęboko-
niesprężystych. Czy można je interpretować jako skutek efektów pamięci w układach
dynamicznych? Problem ten będzie dyskutowany w rozdz.4.4.

Znaczenie długich dróg swobodnych i długich korelacji oraz ich niezależność od szcze-
gółów dynamiki pozwala uprościć i uogólnić dynamikę molekularną przez zastąpienie jej
równaniem Langevina, w którym człony deterministyczne reprezentują wartości średnie,
a człon stochastyczny - fluktuacje. Nie jest to już jednak standardowe równanie Lange-
vina, jak proces Wienera czy Ornsteina-Uhlenbecka, bo szum posiada korelacje potęgowo
zależne od czasu. Próbie analizowania podstawowych własności takiego równania Lange-
vina będzie poświęcony ostatni rozdział pracy. Pozornie wykraczamy tu poza tematykę
chaosu deterministycznego. W rzeczywistości jednak jest ona dalej obecna, po pierwsze w
deterministycznym generatorze szumu, a przede wszystkim jako fundament tych zjawisk,
których efektywną reprezentacją jest równanie Langevina.



2. Chaos w zachowawczych układach dynamicznych

Z chaosem mamy do czynienia wtedy, gdy równania ruchu nie posiadają kompletu
całek, a rachunek zaburzeń załamuje się. Konsekwencją tak rozumianej niecałkowalności
jest inna niż w przypadku układów całkowalnych struktura przestrzeni fazowej - trajektorie
wypełniają gęsto całą powierzchnię stałej energii. Przedstawieniu podstawowych twierdzeń
i własności zachowawczych układów chaotycznych jest poświęcony niniejszy rozdział.

2.1 Układy całkowalne i rachunek zaburzeń

Układami zachowawczymi nazywamy dyskretne mapy zachowujące objętość lub takie
układy, które spełniają równania Hamiltona [Arn81j:

q = dH(q,p)/dp
(2.1.1)

p=-dH(q,p)/dq.

Zachowanie objętości w 2n-wymiarowej przestrzeni fazowej zapewnia twierdzenie Liouvil-
le'a:

div j =div(g,p) = 0. (2.1.2)

Rozważmy hamiltonian H'0{q,p). Będziemy go nazywali całkowalnym, jeśli istnieje trans-
formacja kanoniczna S(q, J) do nowych zmiennych q, 3:

q,p = dS(q, J)jdq <—+ J,6 = dS(q, J)/dJ, (2.1.3)

taka, że w nowych zmiennych hamiltonian zależy tylko od nowego pędu J. S(q,J) jest
więc rozwiązaniem równania Hamiltona-Jacobiego:

(2.1.4)

czyli nowe zmienne spełniają równania:

j = -dHo/dB = 0
(2.1.5)

6 = dHo/dJ = w( J).

Równania te można łatwo rozwiązać:

J = const.
(2.1.6)

e = ut + 6.



Ustalając stałą w powyższym równaniu tak, aby

Ji=±-£ pdq, » = l , . . .n, (2.1.7)
2n J

gdzie 7i jest krzywą zamkniętą odpowiadającą jednowymiarowemu cyklowi c,-, definiujemy
zmienne działanie - kąt: J, 6. Ruch opisywany w tych zmiennych odbywa się na n-
wymiarowym torusie (choć przestrzeń fazowa ma 2n wymiarów), którego promienie dane
są całkami działania, i jest on prawie-okresowy. Torus taki nazywamy niezmienni czym,
ponieważ nie podlega ewolucji. W szczególności, dla dwóch stopni swobody istnieją dwie
częstości obrotu trajektorii na torusie. Gdy ich stosunek jest liczbą wymierną, trajektoria
zamyka się, w przeciwnym razie pokrywa torus gęsto (ruch jest ergodyczny na torusie).

Powyższe wnioski prowadzą do twierdzenia Liouville'a o układach całkowal-
nych: znając n wzajemnie niezależnych całek ruchu, potrafimy układ scałkować przez
kwadratury, a trajektoria w przestrzeni fazowej nawija się na n-wymiarową rozmaitość,
gdzie ruch jest prawie-okresowy.

Na ogół układy dynamiczne nie posiadają kompletu całek ruchu. Równania (2.1.1) są
nieliniowe i ich ścisłe rozwiązanie nie jest możliwe. Gdy jednak rozważany hamiltonian nie
różni się zbytnio od jakiegoś hamiltonianu całkowalnego, można podjąć próbę zastosowania
rachunku zaburzeń (np. [Thi85]). Celem takiego podejścia jest znalezienie nowych zmien-
nych działania / ' dla hamiltonianu zaburzonego H(J,0) = HQ(J) + eHi(J,9). Funkcja
tworząca określająca nowe zmienne dana jest następującym szeregiem perturbacyjnym:

l M l *), (2.1-8)

gdzie K jest wektorem całkowitych wielokrotności 2TT, a H\tK oznacza współczynniki roz-
winięcia Fouriera hamiltonianu H\.

2.2 Torusy niezmiennicze w układach z zaburzeniem

Istnienie nowej zmiennej działania, wyznaczonej z szeregu perturbacyjnego (2.1.8),
oznacza, że trajektoria układu zaburzonego w dalszym ciągu pozostaje na torusie, który
jedynie ulega pewnemu odkształceniu. Układ jest więc nadal całkowalny. Często jednak
zbieżność tego szeregu jest problematyczna. W szczególności, mianownik w sumie (2.1.8)
staje się równy zeru, gdy stosunek częstości jest liczbą wymierną, a nawet gdy tak nie jest,
może on być dowolnie mały (tzw. problem małych mianowników).



Wykazanie, że torusy przeżywają małe zaburzenie i znalezienie warunków do tego wy-
maganych, ma ogromne znaczenie dla przewidywania stabilności układów dynamicznych.
Z drugiej strony, z punktu widzenia fizyki statystycznej, pożądany byłby wynik nega-
tywny. Przez długi czas uważano bowiem, że nieodwracalność i ergodyczność w ewolucji
układów można uzasadnić występowaniem nawet niewielkiego nieliniowego zaburzenia w
odwracalnych równaniach ruchu [Tod9l]. Dużym zaskoczeniem okazał się więc ekspery-
ment numeryczny wykonany w 1950r., znany jako zagadnienie Fermiego - Pasty - Ulama.
Pokazano wtedy, że w jednowymiarowym układzie N sprzężonych oscylatorów z małym
członem anharmonicznym, ruch ma charakter periodyczny, a energia modu wzbudzonego
na początku nie rozkłada się na wyższe mody. Ergodyczność pojawia się natomiast w
przypadku rezonansowym (wymierny stosunek częstości).

Ostateczne rozwiązanie problemu przyniosło twierdzenie KAM (Kołmogorow - Ar-
nold - Moser) [Mos67j. Najważniejsze założenia są następujące.

1. Układ niezaburzony jest niezdegenerowany, tzn. det(52Ho/dJidJj) ^ 0. Oznacza
to, że częstości nie są stałe, ale zależą od działania (założenie nie jest spełnione np. dla
oscylatora harmonicznego).

2. Stosunki częstości układu niezaburzonego c muszą być dostatecznie niewymierne.
Dokładniej, musi istnieć takie C > 0 (zmierzające do zera wraz z zaburzeniem), że dla
wszystkich par liczb całkowitych (m,n) ^ (0,0) zachodzi

m
\a

n
(2.2.1)

dla dowolnego r > 1 (warunek Diophantosa).

3. Układ musi być dostatecznie gładki. W pierwotnej wersji twierdzenia żądano
istnienia 333 pochodnych, potem ograniczono tę liczbę do sześciu.

Twierdzenie głosi, że w granicy małego zaburzenia istnieje torus niezmienniczy dla
całego hamiltonianu, umieszczony blisko torusa niezmienniczego dla hamiltonianu nieza-
burzonego.

Stosunki częstości spełniające warunek (2.2.1) tworzą zbiór miary jeden gdy e —> 0,
jednak wokół każdego wymiernego a znajdują się dziury.

Gdy zaburzenie wzrasta, stopniowo rozpadają się wszystkie torusy. Ostatni, który
przeżywa (tzw. torus szlachetny), odpowiada a = (\/5 — l)/2, czyli liczbie "najbardziej
niewymiernej", najtrudniej przybliżalnej rozwinięciami na ułamki piętrowe [Khi64, Mei92].
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2.3 Twierdzenie Poincare-Birkhoffa i chaos

Niech x„+i = T(xn) będzie dowolną mapą zachowującą objętość, posiadającą punkty
stałe x*, tzn. x* = T(x*). Rozwinięcie T wokół takiego punktu daje równania liniowe,
określone macierzą Jacobiego L, które można zdiagonalizować. Z twierdzenia Liouvil-
la wynika, że detX = 1. Dla map dwuwymiarowych posiadających wartości własne Â :
A1A2 = 1. Oznacza to dwie możliwości.

i) Wartości własne są zespolone. Wtedy L jest macierzą obrotu, a Ai,2 = exp(±ia).
Taki punkt stały nazywamy eliptycznym. Jest on stabilny ponieważ |A,| = 1 - punkty
znajdujące się w jego pobliżu nie uciekają w trakcie ewolucji.

ii) Wartości własne są rzeczywiste, czyli Aj > 1 i A2 = 1/Ai < 1. Odpowiada-
ją im wektory własne, odpowiednio t\ i tf Punkt ten, nazywany hiperbolicznym, jest
niestabilny. Wszystkie punkty posiadające składową w kierunku t\ oddalają się od war-
tości początkowej wykładniczo z liczbą iteracji, pozostałe zbiegają się do x*, ale osiągają
go dopiero po nieskończonej ich liczbie. Kierunki wyznaczone wektorami własnymi t\ i
t2 nazywamy odpowiednio kierunkiem niestabilnym i stabilnym. W ogólnym przypadku
tworzą one rozmaitości. Znając punkt x leżący na rozmaitości niestabilnej (stabilnej), w
pobliżu punktu stałego, można skonstruować całą rozmaitość poprzez kolejne iteracje T(x)

(T-»(x)).
Analogiczną dyskusję można przeprowadzić dla układów dynamicznych z ciągłym ar-

gumentem (potoków), określonych na gładkich rozmaitościach stałej energii (diffeomorfi-
zmach). Często jednak takie układy dają się zredukować do mapy, na przykład wtedy,
gdy trajektoria przecina określoną płaszczyznę w stałych interwałach czasowych. Na ogół
łatwiej jest badać mapy niż potoki.

Trajektoria w przestrzeni fazowej przechodząca przez punkt hiperboliczny nazywa się
separatrysą, ponieważ dla prostych układów całkowalnych oddziela różne rodzaje ruchu.
Na przykład dla jednowymiarowego wahadła stanowi granicę pomiędzy ruchem oscylacyj-
nym i obrotowym. Separatrysą niestabilna wychodzi z punktu hiperbolicznego, a następnie
wraca do niego z kierunku stabilnego. Takie wzajemne przenikanie obu separatrys jest
ogólną własnością układów całkowalnych.

Wiemy już, że torusy niewymierne przeżywają małe zaburzenie. A co dzieje się z toru-
sami wymiernymi? Na to pytanie odpowiada twierdzenie Poincare-Birkhoffa [Bir35,
Sch84]: torus niezaburzony o wymiernym stosunku częstości nie zostaje całkowicie zniszczo-
ny pod wpływem małego zaburzenia; pozostaje parzysta liczba punktów stałych. Połowa z



nich to punkty eliptyczne, a polowa - hiperboliczne. Wokół eliptycznych punktów stałych
punkty rotują, tworząc nowe, mniejsze torusy, które z kolei mogą znowu mieć wymierny
lub niewymierny stosunek częstości, i dla których można powtórzyć całe rozumowanie.
Powstaje struktura samopodobna: torusy KAM przeplatają się z obszarami nieregularny-
mi, chaotycznymi, związanymi z punktami hiperbolicznymi. Aby zrozumieć powstawanie i
własności ruchu chaotycznego, trzeba zbadać zachowanie układu w pobliżu tych punktów,
a w szczególności własności separatrys.

Separatrysy, jak wszystkie trajektorie w przestrzeni fazowej, nie mogą się ze sobą
przecinać; mogą się jednak przeciąć separatrysy różnego rodzaju: stabilna i niestabilna.
Jak widzieliśmy, dla układów całkowalnych pokrywają się one nawet ze sobą. Załóżmy, że
w ogólnym przypadku rozmaitość niestabilna Wu przecina się ze stabilną W w pewnym
(izolowanym) punkcie p: p € Wu f] W*. Jeśli obie rozmaitości przynależą do tego samego
punktu hiperbolicznego, punkt ten nazywamy homoklinicznym, jeśli do różnych punktów
- heteroklinicznym. Kolejno iterując Tn(p), gdy posuwamy się wzdłuż W* w kierunku
punktu stałego, otrzymujemy następne punkty homokliniczne. Ponieważ do osiągnięcia
punktu stałego potrzeba nieskończenie wielu iteracji, punktów homoklinicznych też jest
nieskończenie wiele; muszą się więc one zagęszczać. Rozważmy mały element powierzchni
wokół p. Jego pole jest niezmiennicze ze względu na T, jednak kształt ulegnie deformacji:
naciągnie się w kierunku ej, a w kierunku t2 proporcjonalnie skurczy. W efekcie, zbliżając
się do punktu stałego, otrzymamy obraz coraz gwałtowniejszych oscylacji; punkty położone
dowolnie blisko siebie zostaną odrzucone dowolnie daleko (czułość na warunki początkowe;
powstaje tzw. podkowa Smale'a), pokrywając w końcu cały zbiór (przestrzeń fazową).
Takie zachowanie układu nazywa się chaosem. Dokładniej, układ dynamiczny T (mapę lub
potok) nazywamy chaotycznym, jeśli [Dev89]:
i) T jest czułe na warunki początkowe;

ii) w trakcie ewolucji trajektoria trafia do otoczenia każdego punktu, niezależnie od wa-
runku początkowego {T jest topologicznie przechodnie);

iii) zbiór punktów periodycznych, tzn. takich x, że Tn(x) = x, jest gęsty.

Znaczenie chaosu w teorii układów dynamicznych podkreśla twierdzenie Siegela
[Sie41, Sie54]: hamiltoniany niecałkowalne (w tym sensie, że szeregi perturbacyjne są roz-
bieżne) tworzą zbiór gęsty w zbiorze wszystkich analitycznych hamiltonianów, natomiast
całkowalne nie tworzą zbioru gęstego. Mówiąc krótko, szansa napotkania układu, w którym
nie występuje chaos, jest równa zeru.
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2.4 Podstawowe pojęcia teorii ergodycznej [Arn68, Bil65, Fom87]

Obraz ewolucji układu chaotycznego jest bardzo skomplikowany, a dokładne śledzenie

trajektorii nie jest możliwe. Można jednak zapytać o pewne ogólne własności układu:

w jaki sposób powierzchnia stałej energii zostaje pokryta przez trajektorię, jaki wpływ

na ten proces ma konkretny wybór warunków początkowych, a także, jak dokonywać

średniowania wielkości fizycznych, aby uzyskać o nich możliwie najwięcej informacji. Tymi

zagadnieniami zajmuje się teoria ergodyczna.

Niech 4>t(x) oznacza układ dynamiczny określony na zbiorze M , który jest mierzalny

z miarą niezmienniczą (ze względu na <f>t) /i. Dla układów hamiltonowskich M jest iden-

tyczne z rozmaitością stałej energii, a istnienie miary niezmienniczej wynika z twierdzenia

Liouville'a (2.1.2). Chcemy wyznaczyć średnią z pewnej całkowalnej funkcji /, również

określonej na M. Można to zrobić na dwa sposoby. Średnią po czasie nazywamy

/• (*) = Urn i / f(<f>tx)dt, (2.4.1)

natomiast średnią przestrzenną (po zespole)

/ = / f(x)dr, (2.4.2)
JM

przy czym n{M) = 1. Można udowodnić, że /*(x) istnieje prawie wszędzie oraz jest funkcją

niezmienniczą, tzn. f*(4>tx) — f*(x) dla każdego t. Ponadto

= / f(x)dfi. (2.4.3)
M JM

Jest to twierdzenie ergodyczne Birkhoffa-Chinczyna.
Układ dynamiczny nazywamy ergodycznym, jeśli miara fi(A) każdego zbioru niezmien-

niczego A, tzn. takiego, że <j>tA = A, jest równa 0 lub 1. Dla takiego układu każda funkcja

niezmienniczą jest stała na zbiorze pełnej miary. W szczególności niezmienniczą jest funk-

cja /*, (2.4.3) daje więc

/*(*)« TOO, (2-4.4)

czyli dla prawie każdego punktu x € M średnia po czasie jest równa średniej po zespole.

Stwierdzenie to jest często podawane jako definicja ergodyczności. Można też wykazać,

że dla układu ergodycznego trajektoria prawie każdego punktu x trafia do każdego zbioru
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miary dodatniej i przebywa w tym zbiorze przez okres czasu proporcjonalny do tej miary.

Oznacza to, że asymptotycznie trajektorie są rozłożone równomiernie.

Najprostszym przykładem układu ergodycznego jest jednowymiarowy oscylator har-

moniczny. Dla większej liczby wymiarów oscylator o niewymiernym stosunku częstości też

jest ergodyczny, ale tylko na torusie, a nie na całej rozmaitości stałej energii. Biorąc sumę

wszystkich torusów otrzymamy całą rozmaitość. Jest to zawsze słuszne: dowolny układ

dynamiczny daje się rozłożyć na składowe ergodyczne. Może się na przykład zdarzyć, że

istnieje torus KAM, który rozcina rozmaitość na dwie części. Wtedy ruch jest ergodyczny

w każdej z nich z osobna, ale nie w całej przestrzeni.

Do tej pory zastanawialiśmy się czy można badać globalne własności układu dynamicz-

nego śledząc pojedyncze trajektorie. Rozważmy teraz cały zespół trajektorii, o zbliżonych

warunkach początkowych. Jeśli po długim czasie trajektorie te wypełnią jednorodnie całą

rozmaitość, mówimy, że układ jest mieszający. Dokładniej, dla dowolnej pary mierzalnych

zbiorów A, B musi zachodzić

lim n[<]>tA n B] = n(A) • fx(B). (2.4.5)
t — • oo

Własność mieszania oznacza, że układ zmierza do stanu równowagi. Każdy układ miesza-

jący jest ergodyczny, ale nie na odwrót.

Można też zapytać o szybkość z jaką rozbiegają się bliskie trajektorie. Gdy jest to

rozbieżność wykładnicza, mamy do czynienia z iśT-systemem (/^-potokiem). Ścisła definicja

jest trudna i niezbyt intuicyjna, nie będziemy jej tu przytaczali. Do kategorii K-systemów

należą układy chaotyczne, w sensie warunków przedstawionych w rozdz.2.3. Niestabil-

ność wykładnicza oznacza, że ruch jest bardzo nieregularny, a pamięć o warunkach po-

czątkowych szybko tracona. Zachowania układu w przyszłości nie da się więc przewidzieć,

pomimo że jest on deterministyczny. Dwa warunki początkowe, tak bliskie, że nie da-

ją się rozróżnić w eksperymencie, po skończonym czasie ewolucji stają się rozróżnialne:

układ produkuje informację. Aby opisać ten proces ilościowo, naturalne jest wprowadzenie

pojęcia entropii [Eck85].

Niech p będzie miarą niezmienniczą układu ergodycznego, określonego na zbiorze A,

a A = (Ai,... ,Aa) niech oznacza skończone pokrycie A. Po czasie n (dyskretnym lub

ciągłym) przekształci się ono w nowe pokrycie A^n\ Entropią metryczną (w odróżnieniu

od termodynamicznej), lub entropią Kołmogorowa-Sinaia, nazywamy wielkość

h(p)= Urn urn [H{Ain+1)) - H(A(n))}, (2.4.6)
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gdzie

' £ . (2.4.7)

Dla iśT-systemów h(p) jest dodatnie.

Każdy .RT-system jest ergodyczny i mieszający.

2.5 Wykładniki charakterystyczne (Lapunowa)

Wykładnicze rozbieganie się bliskich trajektorii jest główną cechą /f-systemów. W

celu ilościowego oszacowania tego procesu wprowadza sie pojęcie wykładników Lapunowa

[Eck85].

Rozważmy układ dynamiczny z ciągłą zmienną czasową, określony w 3ftm, generowany

równaniem

dx/dt = t(x). (2.5.1)

Jego rozwiązanie, z warunkiem początkowym x(0) = Xo, można zapisać jako

x(t) = U*xo. (2.5.2)

Równanie na ewolucję w przestrzeni stycznej uzyskuje się linearyzując (2.5.1) wokół do-

wolnego punktu trajektorii:

d(Sx)/dt = df/dx(Utx0)6x. (2.5.3)

Jego rozwiązanie można przedstawić w postaci:

ćx(0 = T x / x 0 , (2.5.4)

gdzie T x jest macierzą fundamentalną. Dla prawie wszystkich x istnieje granica

lim(Tx
ł*Tx«)1/2' = AX) (2.5.5)

t-+oo

gdzie gwiazdka oznacza sprzężenie. Wykładnikami Lapunowa A ^ nazywamy logaryt-

my wartości własnych macierzy Ax. Niech A^1) > A^2^ > . . . , oraz niech E* ozna-

cza podprzestrzenie 3ftm, odpowiadające kolejnym wartościom własnym. Zachodzi więc

3Jm = Ex D Ex D Dla prawie wszystkich x istnieje granica

limitog| |3ju| |=A«, (2.5.6)
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gdzie u 6 Ex'^ \ Ex* • Jest to twierdzenie Oseledeca [Ose68], które gwarantuje ist-

nienie wykładników Lapunowa. Wartości wykładników nie zależą od tego, jaką normę || ||

zastosujemy.

Z twierdzenia Liouville'a (2.1.2) wynika zachowanie objętości elementarnej komórki

fazowej w ewolucji hamiltonowskiej, co powoduje, że suma wszystkich wykładników Lapu-

nowa jest równa zeru; wykładniki dodatnie i ujemne występują parami. Komórka zostaje

zdeformowana - w kierunkach niestabilnych następuje ekspansja, a w stabilnych kurczenie

się, w tym samym tempie. Jest rzeczą naturalną oczekiwać, że istnieje związek pomiędzy

dodatnimi wykładnikami, a ilością informacji w układzie, czyli entropią (2.4.6). Istotnie,

zachodzi relacja

h(p) = £ A„ (2.5.7)
A,>0

znana pod nazwą tożsamości Pesina [Pes77].

Istnienie choćby jednego dodatniego wykładnika oznacza, że układ jest chaotyczny;

na ogół wystarcza więc wyznaczenie największego z nich, Ai. W tym celu należy, zgo-

dnie z (2.5.6), linearyzować równania ruchu wzdłuż trajektorii, czyli wyliczać efektywną

szybkość ucieczki w kierunku niestabilnym. Nie jest to jednak zwykła średnia wartości

własnych; diagonalizację macierzy T można wykonać dopiero po zakończeniu ewolucji, po-

nieważ macierze odpowiadające kolejnym interwałom czasowym nie komutują. Jedynie dla

jednowymiarowych map eksponenta wyraża się poprzez sumę logarytmów, bo T są wtedy

zwykłymi liczbami. Twierdzenie Oseledeca redukuje się w tym przypadku do twierdzenia

ergodycznego.

W celu praktycznego wyznaczenia Ai należy całkować, na ogół numerycznie, równania

zlinearyzowane typu (2.5.3):

dS(t)/dt = (S(t) • V)f(x(«)), (2.5.8)

razem z zasadniczym równaniem (2.5.1) [Gra84, Wol85]. Jako warunek początkowy można

przyjąć dowolny wektor 6o- To, że równania (2.5.8) są liniowe, nie stanowi żadnego

ułatwienia, ponieważ są one nieautonomiczne (współczynniki zależą od czasu). Wartość

eksponenty, wyznaczona po długim czasie ewolucji t, wynosi Ai = ~ log || 6 || / || 6Q ||

(ze zwykłą normą Euklidesową). Jednak w układach chaotycznych długość wektora 6

gwałtownie rośnie, co szybko powoduje kłopoty numeryczne. W praktyce trzeba więc tę

długość co pewien czas renormalizować (zachowując niezmieniony kierunek). Dzieląc czas
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ł na n przedziałów, każdy o długości r, i renormalizując po każdym przedziale do jedynki,

otrzymamy ostatecznie

A
nT

(2-5-9)

gdzie 6i oznacza wektor 6 po i-tym przedziale czasu.

Stosując te same równania można wyznaczyć całe widmo wykładników Lapunowa

[Shi79]. Metoda polega na ewoluowaniu w przestrzeni stycznej zespołu wzajemnie prosto-

padłych wektorów. Jednak kierunek najszybszej ekspansji, związany z Ai, jest dominujący

i po jakimś czasie, z powodu skończonej dokładności komputera, odróżnienie od niego

pozostałych kierunków przestaje być możliwe. Można temu zaradzić stosując procedurę

ortogonalizacyjną Grama-Schmidta - co pewien okres czasu należy kolejne wektory £,• tak

poprawiać, aby 6i _L 6j, dla każdego j < i.

Powyższa metoda jest najbardziej bezpośrednim sposobem wyznaczania wykładników

Lapunowa. Okazuje się ona wygodna i skuteczna dla układów o dwóch stopniach swobody.

Gdy jednak wymiar przestrzeni wzrasta, rośnie także wymiar i stopień komplikacji macie-

rzy Jacobiego, którą trzeba wyznaczać analitycznie. Natomiast w układach, które nie są

gładkie, tzn. bilardach, przestrzeń styczna jest osobliwa. W takich przypadkach celowe

jest użycie innej, przybliżonej, metody [Ben76, Ben78].

Rozważmy odwzorowanie T', określone na rozmaitości stałej energii. Ustalmy dwa

punkty x i y, leżące blisko siebie na tej rozmaitości. Przez d oznaczmy odcinek łączący

x i y, a przez \d\ - jego długość. Po czasie r odległość między trajektoriami, powstałymi

z ewoluowania x i y, wynosi |<fi| = \\TTx — T r y | | . Oznaczmy przez y\ punkt na odcinku

łączącym TTy i TTx = x\ (ogólnie będzie to linia geodezyjna), dla którego \\yi — i i | | =

\d\. Następny krok ewolucji czasowej startuje z punktów x\ i yj, a cała procedura jest

powtarzana n razy. Tak więc badamy tu bezpośrednio odległość dwóch trajektorii, przy

czym jedna z nich jest co pewien czas poprawiana (przesuwana równolegle, z zachowaniem

kierunku), aby nie oddaliła się za bardzo od trajektorii odniesienia. Wartość największego

wykładnika szacujemy jako

0 ile do wyznaczenia największego wykładnika wystarczy znajomość dwóch trajekto-

rii, to gdy chcemy znać wszystkie m wykładników, należy ewoluować m + 1 trajektorii,

stosując, jak poprzednio, ortogonalizację Grama-Schmidta.
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Metoda Benettina jest przybliżona, ponieważ wykładniki są określane z ewolucji w

zwykłej przestrzeni, a nie stycznej, i może być poprawna tylko wtedy, gdy pełne równania

ruchu przypominają zlinearyzowane. Musimy więc żądać, aby d i r były małe. Ponadto,

oczywiście, n —* oo.

2.6 Cięcia Poincarego

Bezpośrednie informacje o strukturze przestrzeni fazowej można uzyskać śledząc gra-

ficznie przebieg trajektorii. Narysowanie w przestrzeni fazowej trajektorii, na ogół bardzo

skomplikowanej, wymaga przede wszystkim obniżenia wymiarowości problemu. Można

tego dokonać konstruując dwuwymiarową mapę, zwaną mapą Poincarego. Zasadniczo

procedura ta jest skuteczna jedynie dla układów o dwóch stopniach swobody. Ponieważ

energia jest zachowana, ruch odbywa się wtedy na trójwymiarowej rozmaitości, czyli wy-

starcza znajomość trzech zmiennych dynamicznych, np. x,y,x, aby opisać układ, a y

określa równanie H = E. Ustalenie jednej z tych zmiennych, np. y = j/o, definiuje

płaszczyznę (x, i) . Dodatkowo, ze względu na symetrię hamiltonianu, można ograniczyć

się do przypadku i > 0. Trajektoria przecina płaszczyznę w kolejnych, izolowanych, punk-

tach: P j , Pj, • • •• Mapę Poincarego definiujemy jako odwzorowanie Pn+i = V(Pn). Można

dowieść, że V zachowuje miarę [Tod91].

Obraz, który V wykreśla na płaszczyźnie, pozwala określić charakter ruchu w całej

przestrzeni fazowej. Gdy trajektoria jest periodyczna otrzymamy skończoną liczbę punk-

tów, a gdy kwasiperiodyczna (jak w przypadku oscylatora harmonicznego o niewymiernym

stosunku częstości) - punkty utworzą ciągłe linie. Ogólnie wynik taki oznacza, że ruch

jest regularny, odbywa się na torusie. Często jednak cała płaszczyzna zostaje pokryta

punktami gęsto i równomiernie. Układ jest wtedy ergodyczny. Gdy wykreślamy cały zespól

trajektorii możemy oczekiwać współistnienia obu tych przypadków - obszary nieregularne

będą się przeplatały z torusami.

Metody numeryczne stosowane do wykreślania cięć Poincarego sprowadzają się do

całkowania równań ruchu i równoczesnego sprawdzania, czy trajektoria nie przecięła zało-

żonej płaszczyzny. Gdy tak się stało, należy wykonać dodatkowy krok całkowania do tyłu,

aby precyzyjnie zlokalizować punkt przecięcia, co jest szczególnie ważne jeśli stosujemy al-

gorytm całkowania dopuszczający duże kroki. Szczególnie efektywną metodę wyznaczania

cięć Poincarego podał Henon [Hen82, Hao88].
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Cięcia Poincarego nie dostarczają informacji o dynamice układu, w szczególności o
jego własnościach stabilności. Aby więc rozstrzygnąć czy układ, który na cięciu wygląda
nieregularnie, należy do kategorii Jf-systemów, nieodzowne jest wyznaczenie wykładników
Lapunowa.
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3. Transienty i rozpraszanie chaotyczne

W dotychczasowych rozważaniach zakładaliśmy, że regularność lub chaotyczność je-
st trwałą cechą danej trajektorii. Jednak nawet układy, których wszystkie trajektorie są
asymptotycznie regularne, mogą wykazywać, przez pewien okres czasu, zachowanie cha-
otyczne. Ponieważ chaos ten nie jest trwały lecz przemijający, mówimy wtedy o chao-
tycznych transientach (chaotic transients). Transienty występują także w układach ha-
miltonowskich, jednak wiele ich cech jest typowych raczej dla układów niezachowawczych,
posiadających dziwne atraktory. Omówimy więc najpierw niektóre własności atraktorów.

3.1 Dziwne atraktory i ich własności

W układach niezachowawczych trajektorie wypełniają, asymptotycznie, pewien pod-
zbiór przestrzeni fazowej, zwany atraktorem, który posiada miarę zero. Może to być
skończony zbiór punktów, który trajektoria przemierza periodycznie. Gdy natomiast zbiór
ten jest nieskończony oraz ponadto trajektorie są czułe na warunki początkowe, mamy do
czynienia z tzw. dziwnym atraktorem. W przeciwieństwie do zwykłego atraktora pe-
riodycznego, posiada on dodatnie wykładniki Lapunowa. Do pojęć, które są najściślej
związane z dziwnymi atraktorami należy wymiar fraktalny. Zbiór, który tworzy trajek-
toria w granicy długiego czasu nie posiada mianowicie zwykłego, całkowitego wymiaru.
Pojęcie wymiaru trzeba więc uogólnić.

Rozważmy zbiór punktów w przestrzeni d—wymiarowej. Jeśli do pełnego pokrycia
tego zbioru potrzeba N(e) d—wymiarowych kul o średnicy e, wymiar fraktalny D, zwany
też wymiarem Hausdorffa, definiujemy zależnością: N(t) oc e~D dla e —• 0. Najbardziej
znanym zbiorem o wymiarze ułamkowym jest zbiór Cantora, który konstruuje się dzieląc
odcinek na trzy równe części i odrzucając część środkową. Procedura ta jest powtarzana
dla wszystkich w ten sposób powstałych odcinków, a zbiór Cantora powstaje w granicy
nieskończonej liczby podziałów. Wymiar wynosi 0.63, czyli zbiór jest czymś pośrednim
między odcinkiem a punktem, zgodnie z intuicją.

Pojęcie wymiaru można dalej uogólniać [Gra84], tworząc całą sekwencję wymiarów
przy pomocy wzoru

Dq = J _ iim k £ i r f (3.1.1)
* l-qt-*o ln(l/e) v ;

gdzie pi oznacza prawdopodobieństwo, że punkt na atraktorze znajdzie się w i—tej komórce
(którymi pokrywamy atraktor) o średnicy e. Największe znaczenie mają wymiary £)0, D\
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i D2, które nazywają się, odpowiednio, wymiarem pojemnościowym (capacity), informa-
cyjnym i korelacyjnym. Do sprowadza się do wymiaru Hausdorffa. Zachodzi Di < Dj dla
i > j , przy czym równość ma miejsce, gdy atraktor jest jednorodny.

3.2 Transienty

Pod pojęciem transientu [Gre83a, Kan85] rozumiemy chaotyczne zachowanie atrak-
tora periodycznego, które nie jest trwałe; wszystkie trajektorie, z wyjątkiem zbioru miary
zero, stają się w końcu okresowe. Przez pewien czas układ symuluje dziwny atraktor,
tworząc obiekt fraktalny o dobrze określonych wymiarach. Dzięki istnieniu trajektorii
chaotycznych nieskończenie długich, można formalnie określić entropię i wykładniki Lapu-
nowa. Prawdopodobieństwo przeżycia transientu maleje wykładniczo z czasem, a szybkość
rozpadu wyraża się poprzez wymiary fraktalne i wykładniki Lapunowa. Wzór na to praw-
dopodobieństwo można otrzymać posługując się następującym rozumowaniem.

Rozważmy transient posiadający wymiar D i wykładnik Lapunowa A (A > 0). W
skali o wielkości e, potrzeba N(e) = t~D przedziałów do pokrycia całego zbioru. Trajek-
toria pozostaje na transiencie, gdy trafia do któregoś z tych przedziałów, a ucieka, gdy z
niego wyskoczy. Ponieważ długość każdego przedziału wynosi e, całkowita miara zbioru
odpowiadającego transientowi równa się ee~D = tl~D. Trajektoria, która w chwili t = 0
pozostaje wewnątrz tego zbioru, może uciec, bo oddala się od początkowego położenia w
tempie wykładniczym, tzn. po czasie t, e —• eexp(A<). Łącząc powyższe wzory otrzymu-
jemy prawo rozpadu transientu, określające liczbę trajektorii N(t), które jeszcze się nie
rozpadły po czasie t:

N(ł) = No exp(-t/r), (3.2.1)

gdzie No określa początkową liczbę trajektorii, a r = 1/(A(1 — D)) jest średnim czasem
życia.

W powyższym rozumowaniu, które zakłada jednakowy przebieg procesu rozpadu w
całym transiencie, D jest wymiarem pojemnościowym DQ. Jeśli jednak struktura fraktalna
nie jest jednorodna, Do należy zastąpić wymiarem informacyjnym [Kan85], który na mocy
(3.1.1) wynosi D\ = lim^o Y^iP' łnpi/fat-

Wzór na średni czas życia r, odpowiadający prawdopodobieństwu (3.2.1), odnosi się
do transientów posiadających tylko jeden dodatni wykładnik Lapunowa. W ogólnym,
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wielowymiarowym, przypadku prawdopodobieństwo przeżycia także zależy od czasu wy-

kładniczo, a średni czas życia jest dany wzorem:

1
(3.2.2)

gdzie D^ oznacza spektrum wymiarów parcjalnych, czyli wymiarów związanych z różnymi

kierunkami niestabilnymi [Eck85]. Sumowanie przebiega po dodatnich wykładnikach La-

punowa. Skończone prawdopodobieństwo rozpadu powoduje, że tożsamość Pesina (2.5.7),

czyli związek pomiędzy wykładnikami Lapunowa a entropią, ulega modyfikacji i przyjmuje

teraz postać [Eck85]:

- - = *(P)-Z>- (3-2.3)
A,>0

3.3 Rozpraszanie chaotyczne

Gdy trajektorie chaotyczne nie są łapane do skończonego cyklu, ale uciekają do nie-

skończoności, czyli gdy przestrzeń fazowa jest otwarta, mamy również do czynienia z trans-

ientami. Mówimy wtedy o rozpraszaniu chaotycznym (nieregularnym). Z fizycznego punk-

tu widzenia zagadnienia tego typu są szczególnie interesujące. Na problem zderzeń, ato-

mowych lub jądrowych, można spojrzeć w ten właśnie sposób: dwie cząstki, początkowo

dalekie od siebie, wchodzą w obszar wzajemnego oddziaływania, które na ogół jest na tyle

skomplikowane, że można oczekiwać ruchu chaotycznego, w końcu rozdzielają się i uciekają

do nieskończoności.

Rozpraszanie potencjałowe, które głównie mamy na uwadze, oznacza układ zacho-

wawczy, dyskutowany w rozdz.2. W najprostszym przypadku potencjał działa tylko w

określonym obszarze, a poza nim trajektorie są prostoliniowe. Typowy przykład takiego

układu to dwuwymiarowy zespół trzech dysków, sztywnych [Eck87], typu bilardu, lub roz-

mytych [Eck86, Jun87]. Aby móc przeprowadzić sensowną analizę zachowania chaotyczne-

go, należy odszukać trajektorie, które dowolnie długo pozostają w obszarze oddziaływania.

Jest to konieczne choćby do wyznaczenia wykładników Lapunowa. Skąd jednak biorą się

długie trajektorie?

Dla układu o dwóch stopniach swobody, najważniejsze cechy rozpraszania chaotycz-

nego ujawnia funkcja odchylenia, czyli zależność kąta wylotu 0 od parametru zderzenia b.

Występują na niej odcinki regularne, przedzielone obszarami wypełnionymi osobliwościami.
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Co więcej, struktura tych osobliwości jest niezależna od skali 6, czyli posiadają one wymiar
fraktalny. Gdy zamiast 0(6) wykreślamy czas przebywania w obszarze oddziaływania t(b),

kształt funkcji okazuje się identyczny, czyli osobliwości odpowiadają długim czasom. Wiel-
kości te odzwierciedlają strukturę przestrzeni fazowej. Jak wiemy (rozdz.2.3), chaotycz-
ność oznacza istnienie nieskończonej liczby orbit periodycznych oraz rozmaitości stabilnych
(W) i niestabilnych (Wu), które się ze sobą przecinają w punktach homo- i heteroklinicz-
nych. Punkty należące do W* zmierzają do punktu stałego i potrzebują nieskończonego
czasu by go osiągnąć. Obie rozmaitości mogą rozciągać się do nieskończoności; wybierając
warunek początkowy na W zapewniamy, że trajektoria jest przyciągana przez zlokali-
zowaną orbitę, a zatem żyje nieskończenie długo. Jednak W* odpowiadająca złapanym
trajektoriom ma miarę zero i nie jest możliwe trafienie na nią przez przypadkowe loso-
wanie warunków początkowych. Zdarzają się natomiast trajektorie położone blisko W*.

Charakteryzują się one szczególnie długim czasem życia i nieciągłością kąta wylotu, która
odpowiada przejściu z jednej strony W* na drugą. Funkcje 0(6) i t(b) stanowią w gruncie
rzeczy jednowymiarowe cięcia przez W*. Choć wymiar W* dla układu zamkniętego jest
zawsze całkowity, możliwość ucieczki powoduje, że, w przypadku dwóch stopni swobody,
W odpowiadająca złapanym trajektoriom ma wymiar fraktalny Dt = 1 + D, gdzie D

jest wymiarem osobliwości funkcji odchylenia. Taki sam wymiar ma również Wu, dzięki
symetrii ze względu na odwrócenie w czasie. W wyniku koneksji heteroklinicznych typowa
długa trajektoria wędruje pomiędzy różnymi orbitami periodycznymi, kolejno odtwarzając
ich kształty [Jun87, Jun90]. Śledzi ona zbiór fraktalny zwany dziwnym siodłem [Hsu87,
Ble90].

Powyższą dyskusję można traktować jako uogólnienie trójwymiarowego rozpraszania
na potencjale sferycznie symetrycznym, posiadającym kształt typu Van-der-Waalsa. Układ
ten jest całkowalny, a potencjał efektywny w równaniu na zmienną radialną zawiera człon
centryfugalny. Dla ustalonej energii większość trajektorii, rozróżnianych krętem /, odbija
się od bariery coulombowskiej lub centryfugalnej. Istnieje jednak taka wartość krętu, przy
której trajektoria trafia dokładnie w wierzchołek bariery kulombowskiej; układ żyje wtedy
nieskończenie długo. Orbita, która asymtotycznie jest okręgiem, odpowiada rozmaitości
stabilnej rozciągającej się z nieskończoności. Na krzywej odchylenia punkt ten ujawnia się
jako osobliwość. Gdy zaburzymy symetrię / przestaje być całką, znika foliacja przestrzeni
fazowej ze względu na kret, a liczba osobliwości staje się nieskończona.

Znając funkcję odchylenia można formalnie wyliczyć różniczkowy przekrój czynny:
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| § ~ Yl I Jwl> sumując po wszystkich gałęziach funkcji. Podobnie jak 0(6), także dajdQ

posiada bardzo nieregularną strukturę [Jun89].

Analogicznie do układów związanych, trajektorie można bezpośrednio śledzić rysując
cięcia Poincarego. Udaje się nawet zaobserwować oscylacje Wu i W w pobliżu punktu
hiperbolicznego, generujące chaos [Eck88a]. W ogólnym przypadku wyznaczanie cięć jest
jednak trudniejsze, ze względu na skończoną długość trajektorii. Można próbować obejść
ten problem sklejając topologicznie przestrzeń fazową przez wprowadzenie periodycznego
warunku brzegowego [Jun86j.

Określenie prawdopodobieństwa przeżycia transientu, danego wzorem (3.2.1), wyma-
ga znajomości wymiaru, który w przypadku rozpraszania jest wymiarem przecięcia W*,
czyli funkcji odchylenia, i wykładnika Lapunowa. Do wyznaczenia wymiaru najbardziej
użyteczna okazuje się technika tzw. "wykładnika niepewności" [Gre83b, Mcd85, Ble88].
Polega ona na tym, że dla ustalonego t losujemy dużą liczbę parametrów zderzenia i ewo-
luujemy trajektorie. Następnie te same parametry zderzenia zaburzamy o ±.e i również
dla nich prowadzimy ewolucję. Gdy kąty wylotu w przypadku zaburzonym i niezaburzo-
nym odpowiadają ucieczce w różne półpłaszczyzny, mówimy, że trajektoria niezaburzona
jest niepewna, a ich ilość oznaczamy f(e). Następnie wielokrotnie powtarzamy tę proce-
durę przy e —» 0. Dla zbiorów fraktalnych f(e) ~ e1~D, gdzie D jest wymiarem pojem-
nościowym. Takie skalowanie f(e) wynika z faktu, że procedura określa nie sam wymiar,
ale długość brzegu fraktala. Ostatecznie wymiar D otrzymujemy z nachylenia /(e) na skali
log-log.

Główna trudność związana z wyliczaniem wykładników Lapunowa wiąże się ze zna-
lezieniem wystarczająco długiej trajektorii. Ze względu na eksponencjalnie szybki roz-
pad transientu, nie da się tego zrobić losując przypadkowo warunki początkowe. Można
próbować konstruować taką trajektorię rozpoczynając możliwie blisko W* i potem popra-
wiać ją w trakcie ewolucji. Trajektoria chaotyczna jest bowiem gęsta w przestrzeni fazowej,
a błędy numeryczne powodują, że i tak nie jesteśmy w stanie przez cały czas śledzić "tej
samej" trajektorii. Metoda zaproponowana przez Nusse i Yorka [Nus89] kontroluje jej
odległość od W poprzez ewoluowanie całego zespołu warunków początkowych wewnątrz
przedziału o zadanej długości. Mierząc czasy ucieczki dla tego zespołu można zlokalizo-
wać W pomiędzy dwiema trajektoriami o najdłuższym czasie życia. W praktyce metoda
ta jest dość trudna; wymaga długiego rachunku i, co gorsza, nie daje się automatycznie
zastosować dla dowolnego układu.
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Można jednak rozumować inaczej. Ponieważ trajektoria chaotyczna i tak traci swoją

tożsamość po pewnym czasie, wystarczy, zamiast ją kontynuować, wylosować nowy waru-

nek początkowy, a potem przeprowadzić średniowanie po tak uzyskanych segmentach. Nie

mogą być one zbyt krótkie, bo musimy zapewnić pełną stratę pamięci w ramach jednego

segmentu. Zilustrujmy tę metodę na przykładzie prostej mapy [Oko92].

0.65

0.55

0.45

0.35

Rys.3.3.1. Wykładnik Lapunowa A dla mapy logistycznej z r=3.95 (linia przerywa-
na) i jego przybliżenie przy pomocy wzoru (3.3.3) (kropki). Linia zaznaczona kwadratami
została otrzymana przy pomocy tego samego wzoru, ale po odrzuceniu pierwszego członu.

Oszacowanie wykładnika Lapunowa przy pomocy trajektorii o długości n, określonej

warunkiem początkowym x^ , ma postać:

(3.3.1)

gdzie Jj jest macierzą Jacobiego; S oznacza dowolny wektor jednostkowy. Oczywiście

linin—oo A„ = A dla wszystkich XQ . Średniowanie po warunkach początkowych,

(3.3.2)

23



daje wartość wykładnika, określonego z segmentów o długości n. W szczególosci dla jed-

nowymiarowych map £j+i = f{xj)i x\ £ (0,1):

n
(3.3.3)

Rys.3.3.1 ilustruje skuteczność metody na przykładzie mapy logistycznej: xn+i = rz„(l —
xn), gdzie r jest stałą. Linia przerywana pokazuje dokładną wartość wykładnika, uzyska-
ną w wyniku 108 iteracji. Jak widać średniowanie po warunkach początkowych bardzo
przyspiesza zbieżność, szczególnie wtedy, gdy odrzucimy pierwszy wyraz szeregu (3.3.3),
generujący największy błąd. W problemie rozproszeniowym należy odrzucić także końcowy
odcinek uciekającej trajektorii, bo nie odpowiada on już dziwnemu siodłu.

24



4. Chaos w dynamice molekularnej

Własności chaotycznych układów dynamicznych będą teraz dyskutowane w zastoso-
waniu do układu kilku ciał, przede wszystkim w kontekście fizyki jądrowej, gdzie będą
rozważane zderzenia klastrów alfowych. Jądro atomowe składa się z fermionów, jednak
niekiedy może ono być opisywane na gruncie modelu klastrowego, czyli traktowane jako
zbiór cząstek alfa. Struktura klastrowa wydaje się odzwierciedlać najistotniejsze stopnie
swobody lekkich jąder, w granicy niskich energii.

4.1 Model i jego zastosowania

Będziemy rozpatrywali lekkie jądra atomowe o strukturze klastrowej, takie jak: 1 2 C,
1 6 O, 2 0Ne. Ze względu na dominującą rolę cząstek alfa w ich budowie, model zakłada, że
jądra te są układami złożonymi z cząstek alfa, nie posiadających struktury wewnętrznej.
Cząstki oddziaływują pomiędzy sobą poprzez zadany potencjał, a ich ruch jest rządzony
równaniami klasycznymi. Zastosowano potencjał a — a otrzymany w ramach adiabatycz-
nego przybliżenia Hartree - Focka z czasem: Adiabatic Time - Dependent Hartree - Fock
(ATDHF) [Pro84]. Ponieważ rachunki tego typu wymagają aby rozkłady gęstości cząstek
alfa były wyrainie rozdzielone, nie jest możliwe wyznaczenie potencjału na odległościach
mniejszych niż położenie minimum. Dla celów dynamiki molekularnej (MD) uzupełniono
ten potencjał odpychającym rdzeniem w kształcie paraboli, wyznaczonej ze zszycia same-
go potencjału, jak i jego pierwszej i drugiej pochodnej, w punkcie minimum. W efekcie
jego kształt jest typu Van-der-Waalsa: posiada silnie odpychający rdzeń na małych od-
ległościach, przyciągającą część środkową oraz odpychający ogon kulombowski (rys.4.1.1).
Można go sparametryzować w następujący sposób:

I a/r + ai exp [-(-——) 1 + a4 exp[-(-——) 1, r >
(r) = < L V a 3 / J L \ a 6 / J (4-1.1)

z parametrami ai = -5.673 MeV, a2 = 3.781 fm, a3 = 1.23 fm, a4 = 1.6 MeV, a5 =
4.351 fm, a6 = 0.896 fm, a7 = -3.16419 MeV, a8 = 4.0041 MeV/fm2; rmin = 3.6355 fm jest
położeniem minimum potencjału, a oznacza natężenie potencjału kulombowski ego.
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Rys.4.1.1. Potencjał a — a.

Pierwszym krokiem do badania reakcji jądrowych musi być poprawne skonstruowanie

stanów podstawowych. Zakładamy tutaj, że całkowita energia stanu podstawowego jądra

składającego się z N cząstek jest równa eksperymentalnej energii wiązania EB, całkowity

pęd jest równy zeru, a wszystkie współrzędne, położenia i pędy są, przy tych ograniczeniach,

rozłożone jednorodnie w przestrzeni fazowej. Dokładniej, chcąc wyliczyć średnią z dowolnej

obserwabli /, mamy do czynienia z całkami typu [Moe88, Moe91]:

/ dri ... drN / i
N N N

1 = 1

(4.1.2)
gdzie m oznacza masę cząstki alfa.

Warunek jednorodności losowania zmiennych w przestrzeni fazowej jest konieczny dla

uzyskania stabilnych rozkładów gęstości położeń i pędów, jakich oczekujemy od stanu

podstawowego. W przeciwnym wypadku rozpływałyby się one z czasem.

Wyliczenie całki po pędach nie jest trudne. Funkcję S w pędach można wykonać eli-

minując całkowity pęd jednej z cząstek, np. p^v. Człon pochodzący od energii całkowitej

będzie wtedy zawierał formę kwadratową w pozostałych pędach, którą można zdiagonali-
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zować. W nowym układzie otrzymamy:

/

N-l

dpi • • • dP'N_12m6(2m(EB - V) - £ p?).... (4.1.3)

Określenie nowych pędów p[ sprowadza się więc do jednorodnego losowania na po-

wierzchni wielowymiarowej kuli. Najłatwiej to zrobić, generując liczby przypadkowe roz-

łożone Gaussowsko [Knu81]. Dokonując transformacji odwrotnej w stosunku do operacji

diagonalizacji, wyznaczamy wartości pędów.

W celu wyznaczenia położeń cząstek najpierw wykonujemy całkę po składowej radial-

nej wielowymiarowego wektora pędu, po przejściu do współrzędnych sferycznych:

ro„/c T/M(3^—5)/2 / jr»
[ Z f n ^ B — V JJ ' I Cti £3 JV—3 • • - •

Do wyliczenia pozostaje całka po przestrzeni położeń:

Losowanie z wagą określoną powyższym wyrażeniem nie jest tak proste jak w przypad-

ku pędów. Zasadniczo można zastosować metodę odrzucania, tzn. losować jednorodnie w

pewnej określonej objętości, wyliczać wyrażenie podcałkowe (znormalizowane do jedynki) i

wynik porównywać z liczbą przypadkową z przedziału (0,1). Gdy pierwsza z tych wartości

okazuje się większa - wylosowany zespół współrzędnych zostaje odrzucony i cała proce-

dura startuje od nowa. Jednak metoda ta okazuje się nieskuteczna dla problemu, który

jest wielowymiarowy, i który wymaga populowania tylko niewielkiego obszaru przestrzeni

fazowej, odpowiadającego szybko spadającym rozkładom położeń i pędów. W praktyce

niemal wszystkie wylosowane przypadki muszą być odrzucane. Aby temu zaradzić zasto-

sowano metodę Metropolisa [Met53]. Procedura losowania rozpoczyna się teraz od takiej

konfiguracji cząstek alfa, która minimalizuje energię potencjalną. Dla jąder 1 2 C oraz 1 6 O

odległość między cząstkami odpowiada położeniu minimum potencjału a — a. Konfigu-

racja ta jest zmieniana poprzez "naciąganie" kolejnych współrzędnych o długość, będącą

liczbą przypadkową (pewną liczbę początkowych przypadków należy zawsze odrzucić, aby

uniknąć wpływu konfiguracji minimum na wyniki). Dla każdej konfiguracji sprawdzane

jest wyrażenie podcałkowe (4.1.4) i porównywane z liczbą przypadkową, podobnie jak w

metodzie odrzucania. Jednak teraz żaden przypadek nie zostaje odrzucony: gdy warunek
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jest spełniony konfiguracja zostaje zaakceptowana, w przeciwnym razie powtarza się kon-
figurację poprzednio zaakceptowaną (są to inne przypadki, bo różnią się pędami). Metoda
Metropolisa pozwala zatem bardzo efektywnie konstruować duże zespoły statystyczne.

Warunki początkowe uzupełnia wartość energii względnej pocisku i tarczy oraz para-
metr zderzenia. Położenia i pędy wszystkich cząstek a, w funkcji czasu, określają klasycz-
ne równania ruchu. Całkowano je numerycznie, stosując metodę Runge-Kutty-Fehlberga.
Metoda ta posiada wszystkie zalety algorytmów typu Runge-Kutty, tzn. jest samostartu-
jąca i zawsze stabilna, a ponadto podaje analityczne wyrażenie na błąd w każdym kroku
całkowania. Pozwala to sprawnie dobierać długość kroku w trakcie ewolucji, bez koniecz-
ności prowadzenia równoległego rachunku przy różnych wielkościach kroku (jak na ogół
się postępuje), co bardzo przyspiesza obliczenia. Przeważnie zakładano dopuszczalny błąd
względny w jednym kroku równy 10~n; energia była wtedy zachowywana z dokładnością
co najmniej pięciu cyfr znaczących, nawet dla najdłuższych trajektorii.

Jądro alfowe zostało skonstruowane jako mikrokanoniczny zespół statystyczny, z rów-
nowagowymi rozkładami położeń i pędów (rozkłady te są całkami ruchu). Powstaje pytanie,
na ile model odtwarza własności rzeczywistego jądra oraz czy nadaje się do opisu reakcji
jądrowych. Do jakiego stopnia klasyczne cechy modelu ograniczają realistyczność opisu
obiektu kwantowego, jakim jest niewątpliwie jądro atomowe? Należy od razu zaznaczyć,
że pewne efekty kwantowe są implicite w modelu zawarte. Potencjał a —a pochodzi z teorii
uwzględniającej zakaz Pauliego, rdzeń w tym potencjale można interpretować jako skutek
antysymetryzacji. W tym sensie MD jest pokrewny różnym modelom typu TDHF, które
posługują się równaniami klasycznymi, otrzymanymi z zasady wariacyjnej. Podobieństwo
jest szczegłnie widoczne w odniesieniu do tzw. "time-dependent cluster model" (TDCM)
[Dro82, Cau82, Bau85], w którym elementarnymi składnikami jąder też są cząstki alfa.
Można więc uważać MD za klasyczną granicę TDCM. Jednak, ogólnie biorąc, należy ocze-
kiwać, że MD załamie się przy wyższych energiach, kiedy struktura klastrowa rozpadnie
się i fermionowe stopnie swobody staną się istotne.

Aby głębiej wniknąć w fizyczne odniesienia modelu, przyjrzyjmy się niektórym wła-
snościom naszego jądra, w porównaniu z doświadczeniem, na przykładzie 2 0Ne. Energia
wiązania jest, z konstrukcji, poprawna ( — 19.165 MeV). Rozkład gęstości (materii lub ła-
dunku) otrzymujemy splatając wylosowany rozkład położeń z czynnikiem kształtu cząstki
alfa. Średni promień kwadratowy takiego rozkładu Rr.m.». — 3.04 frn, co zgadza się z
dokładnością 2% z wartością eksperymentalną 2.99 fm. Można też wyliczyć energie sepa-
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racji kolejnych, coraz mocniej związanych, cząstek alfa. Dwie pierwsze wynoszą (w MeV; w
nawiasie wartości eksperymentalne): 5.51 (4.73), 6.20 (7.16). Jak widać z tych porównań,
model dość dobrze opisuje stan podstawowy.

Opisana konstrukcja została zastosowana [Moe91] przy opisie zderzenia 2 0Ne+ 1 9 7Au,
dla różnych energii 2 0Ne: od 150 do 400 MeV. Użyty tu model był pół-fenomenologiczny;
wewnętrzna struktura jądra złota nie była brana pod uwagę, a jego wzbudzenia (trans-
fer energii względnej do wewnętrznych stopni swobody) symulowane siłą tarcia pomiędzy
cząstką a a złotem. Zastosowano formułę tarcia powierzchniowego, wprowadzoną przez
Grossa i Kalinowską [Gro78]. W układzie a - Au działa także potencjał kulombowski i
jądrowy, ten ostatni w formie pojedynczego foldingu [Fro84]. Ponadto potencjał a —a uzu-
pełniono dodatkową, stochastyczną, składową, symulującą pewne efekty kwantowe. Będzie
ona dokładniej dyskutowana w rozdz.4.3. Przy ustalonej energii ruchu względnego wybie-
rano parametr zderzenia i rozwiązywano równania ruchu dla układu wielu ciał, śledząc
trajektorie tak długo, aż wpływ oddziaływania pochodzącego od tarczy stanie się zanied-
bywalny. Maksymalna liczba ciał wynosi sześć, ale tarcie powoduje, że kolejne cząstki
a są łapane w jamę potencjału a - tarcza. Po długim czasie obserwuje się więc roz-
maite kanały alfowe, z różną liczbą ciał w różnych konfiguracjach. Fizycznie można te
kanały interpretować jako fuzję (całkowitą i niecałkowitą), dyssypacyjną fragmentację po-
cisku, sprężyste lub niesprężyste rozpraszanie. Obliczenia modelowe zostały tak wykona-
ne, aby móc je porównać z istniejącymi dla tego systemu, bardzo precyzyjnymi, danymi
eksperymentalnymi. Jakościowo model odtworzył wszystkie obserwowane procesy (oczy-
wiście z wyjątkiem transferów pojedynczych nukleonów), w szczególności reakcje głęboko-
nieelastyczne oraz dyssypacyjną fragmentację pocisku, polegającą na tym, że neon rozpada
się na tlen i cząstkę alfa, po czym tlen traci część energii i dopiero wtedy zostaje zareje-
strowany. Ogólny charakter danych został dobrze odtworzony. W szczególności przekroje
czynne na całkowitą fuzję są poprawne. Widmo energii dla ustalonego kąta rozpraszania
posiada kształt typowy dla reakcji głęboko-nieelastycznych - dwa piki, jak na wykresie
Wilczyńskiego - taki sam jaki pokazuje eksperyment.

Z punktu widzenia MD najważniejsze są bezpośrednie ewidencje dotyczące pocisku,
czyli, przede wszystkim, procesy fragmentacji. Ich opis jest w mniejszym stopniu czuły na
założenia modelowe dotyczące tarczy i oddziaływań z nią związanych, które nie będą nas
interesowały. Ponadto sam eksperyment został tak wykonany, że udało się wydzielić widmo
pierwotne, co oznacza możliwość bezpośredniego porównania z rachunkiem modelowym.

29



Chodzi tu pomiary wylatujących cząstek alfa w koincydencji z innymi produktami reakcji
[Ter88, Uck88], obserwowanymi pod określonym kątem. Zgodność rachunków z ekspe-
rymentem jest dobra; odtworzono nie tylko położenia pików, ale i bezwzględne wartości
przekrojów czynnych.

Opisany model stosowano potem do opisu różnych typów reakcji jądrowych: fragmen-
tacji w układach z cięższym pociskiem (32S) [Sch92, Sch93], multifragmentacji 1 2 C [Sur92],
jak również zderzeń jąder węgla przy nieco wyższych energiach [Szc91].

4.2 Konfiguracja uproszczona

Nawet najprostsze układy opisywane w ramach MD zawierają wiele stopni swobody.
W celu przeprowadzenia wyczerpującej analizy modelu z punktu widzenia teorii układów
dynamicznych, ograniczmy ich liczbę do dwóch, rozważając najpierw zderzenie a + 1 2 C, w
którym konfiguracja jądra tarczy jest zamrożona, a reakcja przebiega w jednej płaszczyźnie.
Tarcza ma kształt trójkąta równobocznego. Zderzenie można więc rozpatrywać jako roz-
praszanie na efektywnym potencjale dwuwymiarowym, postaci

gdzie V jest dane wzorem (4.1.1). Odległość między centrami, a = 4.1 fm, została tak
dobrana, aby wewnętrzna energia tarczy była formalnie zgodna z eksperymentalną energią
wiązania węgla EB = —7.2747 MeV. Potencjał jest przedstawiony na rys.4.2.1; składa się
on z trzech wzgórków otoczonych barierą kulombowską, z zagłębieniem pośrodku. Pocisk
nadlatuje wzdłuż osi x.

Ponieważ V(x, y) nie posiada symetrii sferycznej kret nie jest zachowywany, a energia
jest jedyną całką ruchu; układ nie jest więc całkowalny. W obszarze wyższych energii
przypomina on zagadnienie trzech dysków, jednak istotną różnicę stanowi obecność ogona
kulombowskiego. Powoduje on, że potencjał rozciąga się do nieskończoności, choć obszar
ruchu chaotycznego jest zlokalizowany. Dla niższych energii padającej cząstki istotna staje
się bogata struktura minimów i barier, dzięki której trajektorie mogą być łapane [Oko91].

30



- 1 0

Rys.4.2.1. Poziomice potencjału efektywnego w zderzeniu
uproszczonej.

dla konfiguracji

Rozważmy oba te przypadki [Dro93]. Przy ustalonej orientacji tarczy, parametr zde-
rzenia 6 jednoznacznie określa warunek początkowy. Rys.4.2.2 pokazuje czas przebywa-
nia pocisku wewnątrz obszaru oddziaływania chaotycznego (czas opóźnienia), określonego
położeniem bariery kulombowskiej, dla energii względnej (w układzie środka masy) E =
12 MeV. Widoczne są odcinki regularne, przedzielone obszarami wypełnionymi osobli-
wościami. Kolejne powiększenia wybranego fragmentu obszaru osobliwego wyglądają pra-
wie identycznie: ujawniają strukturę samopodobną, czyli własność skalowania charaktery-
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styczną dla zbioru Cantora. Wymiar fraktalny, wyznaczony metodą eksponenty niepew-

ności (opisaną w rozdz.3.3), wynosi D = 0.64 (rys.4.2.3).
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Rys.4.2.2. Czas opóźnienia w funkcji parametru zderzenia b dla E=12 MeV.

Ponieważ układ posiada dwa stopnie swobody, może istnieć co najwyżej jeden do-
datni wykładnik Lapunowa A. Do jego wyznaczenia zastosujemy metodę średniowania po
warunkach początkowych. Wykładnik dla pojedynczej trajektorii określamy przy pomocy
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równań (2.5.8), które przyjmują teraz postać

(4.2.2)

gdzie m jest masą zredukowaną. Następnie stosujemy wzór (2.5.9). Wyniki przedstawia
rys.4.2.4, pokazując jednocześnie, ile trajektorii uwzględniono do oszacowania wykładnika.
Stabilne zachowanie wartości A na odcinku czasu 200-330, będące wynikiem kompromisu
między statystyką a długością trajektorii, pozwala na dokładne wyznaczenie wykładnika
Lapunowa: A = 0.0863 • 1023 s"1.

- 1 1-25

Rys.4.2.3. Skalowanie liczby trajektorii "niepewnych" (wyznaczenie wymiaru frak-
talnego) dla E=12 MeV. Zaznaczono błąd statystyczny, wynikający z liczby uwzględnia-
nych trajektorii.

Wyznaczono też prawdopodobieństwo przeżycia, czyli liczbę trajektorii pozostających
w chwili czasu t w obszarze ograniczonym barierą kulombowską, w stosunku do całkowitej
liczby trajektorii. W tym celu losowano jednorodnie parametr zderzenia, przeprowadzano
ewolucję czasową dla każdej takiej trajektorii i bezpośrednio określano jej czas życia. Praw-
dopodobieństwo przeżycia szybko stabilizuje się, przyjmując kształt wykładniczy (rys.4.2.
5). Zgodnie z (3.2.1), stały współczynnik w tym rozkładzie, średni czas życia r, można też
wyliczyć przy pomocy wymiaru fraktalnego i wykładnika Lapunowa. Na rys.4.2.5 pokaza-
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no, że tak wyznaczone r zgadza się znakomicie z bezpośrednim rachunkiem, co pośrednio

potwierdza skuteczność metod zastosowanych do wyliczenia D i A.
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Rys.4.2.4. Wyznaczenie wykładnika Lapunowa przy pomocy średniowania po ze-
spole statystycznym. Odcinek prostej pokazuje oszacowana wartość A. Zaznaczono liczbę
trajektorii użytych do średniowania (n).
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Rys.4.2.5. Prawdopodobieństwo przeżycia w funkcji czasu dla E=12 MeV. Warunki
początkowe losowano w przedziale parametrów zderzenia (0,0.6) (kropki). Nachylenie linii
prostej wyliczono z (3.2.1).

Jak widzimy, MD w swojej uproszczonej wersji, przy relatywnie wysokiej energii E
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12 MeV, wykazuje zachowanie typowe dla chaotycznych transientów: charakteryzuje się
dodatnim wykładnikiem Lapunowa, wymiarem fraktalnym oraz rozpadem wykładniczym,
całkowicie określonym przez obie te wielkości. Układ szybko traci pamięć o warunkach
początkowych, ponieważ posiada dodatnią entropię metryczną (3.2.3).

500

1.27

1.4

1.31

Rys.4.2.6. Czas opóźnienia w funkcji parametru zderzenia b dla E=3.5 MeV.

Dla energii E < 8 MeV cząstka podlega działaniu urozmaiconych struktur w po-
tencjale efektywnym i sytuacja staje się bardziej skomplikowana. Zademonstrujemy to
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na przykładzie E — 3.5 MeV. Po pierwsze, czas opóźnienia w funkcji parametru zderze-

nia nie posiada już własności samopodobieństwa (rys.4.2.6). Choć przeskalowane rysunki

wyglądają podobnie, czas wydłuża sie przy drobniejszych podziałach. Dzieląc kolejne pod-

przedziały na mniejsze części, można w prosty sposób uzyskiwać bardzo długie trajektorie,

rzecz nie do pomyślenia w przypadku transientu. Wskazuje to na obecność w przestrze-

ni fazowej innego typu struktur niż tylko orbity periodyczne i związane z nimi stabilne i

niestabilne rozmaitości.
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Rys.4.2.7. Cięcia Poinc&rego w zmiennych p r i x, przy warunku y=0, dla E=3.5
MeV. Uwzględniono trajektorie krótkie (rys. lewy górny) i długie (rys. lewy dolny). Linia
ciągła definiuje otoczkę. Rysunki po prawej stronie ilustrują strukturę wnętrza otoczki,
otrzymaną przy pomocy trajektorii rozpoczynających się również w tym obszarze. Ry-
sunek prawy dolny przedstawia powiększenie malej kropki, zaznaczonej strzałką.
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Można je dostrzec na cięciach Poincarego, które pokazuje rys.4.2.7. Cięcie zostało
wykonane w zmiennych (p*,x), przy warunku y = 0. Niezależnie narysowano trajektorie
o różnym czasie życia: lewy górny rysunek odpowiada czasom krótszym (10~2Os< t <

2.5 • 10~20s), a lewy dolny - dłuższym (t > 3.5 • 10~20s). Na obu rysunkach wyróżnia się
obszar środkowy, do którego nie trafia żadna trajektoria. Długie trajektorie układają się,
asymptotycznie, na jego obrzeżu; na zewnątrz znajdują się jedynie punkty odpowiadające
początkowej fazie ewolucji, oraz fazie ucieczki. Te dwa komplementarne obszary, związane
z krótkimi i długimi trajektoriami, zostały rozdzielone otoczką. Struktura obszaru na ze-
wnątrz otoczki przypomina dziwny atraktor. Samo wnętrze, niedostępne dla trajektorii
rozproszeniowych, przybywających z nieskończoności, jest przedstawione w prawej części
rysunku. Jak widać, znajdujące się tam orbity są quasi-periodyczne. Struktura położona
bezpośrednio w pobliżu otoczki, złożona z pięciu podłużnych obiektów, odpowiada jed-
nej trajektorii. Jest ona niestabilna (posiada dodatni wykładnik Lapunowa), jednak nie
może uciec z powodu obecności torusów KAM (nie jest nawet możliwa dyfuzja Arnolda,
bo układ ma tylko dwa stopnie swobody). Powiększanie małych fragmentów trajektorii
pokazuje strukturę samopodobną (prawa dolna część rysunku). Orbity w samym centrum
otoczki są stabilne. Mamy więc tu do czynienia z sekwencją torusów KAM, przedzielony-
ch obszarami chaotycznymi, przy czym chaos narasta, gdy przesuwamy się od środka ku
brzegowi otoczki.

Prawdopodobieństwo przeżycia jest pokazane na rys.4.2.8. Już na pierwszy rzut oka
widać różnicę w stosunku do poprzedniego przypadku (rys.4.2.5). Krzywa składa się z
trzech odcinków: szybko opadającej części dla bardzo krótkich czasów, krótkiego odcinka
o wyraźnie eksponencjalnym kształcie, oraz ogona potęgowego. W obszarze długich czasów
mamy więc: N(t) = Not~z, gdzie z = 2.84; wartość wykładnika została otrzymana z
bezpośredniego dopasowania.

Rozpraszanie chaotyczne związane z obecnością w przestrzeni fazowej torusów KAM,
charakteryzujące się potęgowym czasem życia, bywa często nazywane rozpraszaniem nie-
hiperbolicznym, w odróżnieniu od poprzednio rozważanego rozpraszania hiperboliczne-
go, którego własności określają koneksje homo- i heterokliniczne hiperbolicznych punktów
stałych.

Aby zrozumieć strukturę krzywej czasu życia wykonajmy następujący eksperyment.
Po wylosowaniu warunku początkowego, prowadźmy ewolucję tak długo, aż trajektoria
ucieknie do nieskończoności, lub wpadnie do wnętrza otoczki. Tym sposobem eliminujemy
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długie trajektorie. Trzeba od razu zaznaczyć, że nie istnieje żaden wyróżniony przedział
warunków początkowych, który sprzyja generowaniu trajektorii długich lub krótkich, wszy-
stkie są przemieszane w całym przedziale parametrów zderzenia. Prawdopodobieństwo
przeżycia zespołu trajektorii, skonstruowanego w powyższy sposób, przedstawia rys.4.2.8.
Zależy ono wykładniczo od czasu, przypominając kształtem przypadek E — 12 MeV. Tu-
taj zresztą także możemy wyznaczyć średni czas życia przy pomocy D i A. Korzystając
z tych samych metod co poprzednio, otrzymujemy: D = 0.66 oraz A = 0.0077 • 1023 s"1.
Wyliczone nachylenie zgadza się z bezpośrednim rachunkiem.
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Rys.4.2.8. Prawdopodobieństwo przeżycia w funkcji czasu dla E=3.5 MeV. Warunki
początkowe losowano w przedziale parametrów zderzenia (1,1.6). Zaznaczono też N/No
otrzymane po odrzuceniu trajektorii uciekających do otoczki (linia kropkowana opadająca
wzdłuż prostej). Nachylenie ciągłej linii prostej wyliczono z (3.2.1). Druga linia ciągła
jest dopasowaniem funkcji potęgowej.

Dodając powyższy rozkład eksponencjalny do ogona potęgowego, odtwarzamy kształt
oryginalnej krzywej prawdopodobieństwa przeżycia. Wyjaśniło się więc pochodzenie jej
środkowego, eksponencjalnego, odcinka. Reprezentuje on transient, rozpadający się na
dwa sposoby: na zewnątrz, do nieskończoności, lub do otoczki. Ten ostatni przypadek
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przypomina nieco rozpad chaotycznego transientu związanego z cyklicznym, skończonym
atraktorem. Interpretacja środkowego odcinka krzywej jako obrazu transientu wymaga
jednak ostrożności, ponieważ wpływ ogona potęgowego powoduje zmianę nachylenia. Z
drugiej strony, jeśli w procedurze średniowania przy wyliczaniu wykładnika Lapunowa
uwzględnimy wszystkie trajektorie, ignorując otoczkę, wyliczone nachylenie odtwarza część
środkową pełnej zależności N(ł) [Oko92], Zgodność ta ma charakter fenomenologiczny,
ponieważ nie wszystkie uwzględniane trajektorie śledzą transient, a A z nimi związana
nie ma ustabilizowanej wartości, jest wykładnikiem "efektywnym". W ten sam sposób
można formalnie odtworzyć sam początek krzywej N(t), albo średniując po bardzo krótkich
trajektoriach, albo wyliczając średnią wartość własną w kierunku niestabilnym dla dowolnie
długiej trajektorii [Oko91j. Ta ostatnia procedura jest uzasadniona faktem, że w tym
obszarze rozpad jest bardzo szybki i ucieczka następuje praktycznie zawsze w kierunku
niestabilnym.

Potęgowa zależność od czasu prawdopodobieństwa przeżycia jest związana z obe-
cnością w przestrzeni fazowej stabilnych struktur. Trajektoria znajdująca się początkowo
na transiencie, trafia przypadkowo w okolice takiego torusa i tam już pozostaje, bo na
torusie wykładnik Lapunowa równa się zeru i ruch jest stabilny. Obserwujemy to jako
efekt "przyklejania" się trajektorii do torusa. Został on dostrzeżony dla prostych map
przez Karney'a [Kar83] oraz Chirikova i Shepelyanskiego [Chi84], a następnie również w
układach wielowymiarowych [Din90], jako obecność ogonów potęgowych w funkcjach kore-
lacji i czasach uwięzienia trajektorii. Zależności potęgowe pojawiały się gdy, dla pewnych
parametrów mapy, występowały "wysepki stabilności" w przestrzeni fazowej. Zagadnie-
nia tego typu stanowią przedmiot zainteresowania teorii transportu w układach hamilto-
nowskich [Wig92, Mei92]. W obecności struktur regularnych transport odbywa się jako
dyfuzja przez cantorusy, czyli torusy KAM, posiadające "dziury" [Mac84, Ben84]. Gdy bo-
wiem analizujemy rozpadanie się torusów wraz ze wzrostem zewnętrznego zaburzenia (roz-
dz.2.2), ostatni, który pozostaje (odpowiadający stosunkowi częstości równemu "złotemu
podziałowi"), nie ulega całkowitej destrukcji, ale przeżywa jako fraktal, cantorus. Dziury w
cantorusach mają zasadnicze znaczenie dla transportu. Fragmenty stabilne, jako niezmien-
nicze, nie ulegają zmianie podczas ewolucji czasowej, natomiast dziury działają jak drzwi
obrotowe {turnstile): przerzucają elementy przestrzeni fazowej w obie strony cantorusa.
Ruch cząstki można więc rozważać jako złożony z dwóch faz: czysto chaotycznej, w wielu
obszarach pomiędzy cantorusami, oraz słabej dyfuzji sprzęgającej te obszary, związanej
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z niewielkim strumieniem przepływającym przez turnstile. Przybliżenie fazy chaotycznej

procesem Markowa pozwala, po założeniu konkretnej struktury cantorusów, na wyznacze-

nie wykładnika we wzorze na prawdopodobieństwo przeżycia. Gdy cantorusy są ułożone

współśrodkowo, z = 3.05 [Han85], jeśli jednak uwzględni się dodatkowo wewnętrzne wy-

sepki, wykładnik maleje do z = 1.96 [Mei85, Mei86]. Liczby te są zbyt duże w porównaniu

z wynikiem numerycznym Karneya (1.45), co wynika z faktu, że badana przez niego mapa

posiada bardzo bogatą strukturę cantorusów. Natomiast wartość otrzymana z MD (2.84)

najwyraźniej odzwierciedla stosunkowo proste ich ułożenie (rys.4.2.7).

Potęgowa zależność prawdopodobieństwa przeżycia od czasu może być formalnie uzy-

skana ze wzoru (3.2.1), jeśli założymy, że wykładnik Lapunowa lub wymiar fraktalny nie

są wielkościami stałymi. Istotnie, wyliczając X(t) z długiej trajektorii obserwujemy sy-

stematyczny spadek tej funkcji z czasem. Jej kształt nie zależy od konkretnego warunku

początkowego i dobrze oddaje go funkcja In t/t, co prowadzi do potęgowego czasu życia.

Dla bardzo długich czasów A(t) w końcu stabilizuje się na wartości dodatniej (gdy rozpo-

czynamy ewolucję z wnętrza otoczki, X systematycznie maleje do zera w miarę zbliżania

się do środka układu), ale są to czasy znacznie większe, niż uwzględniane w statystyce

czasów życia. Z drugiej strony, potęgowy czas życia uzyskamy także gdy założymy, że

wymiar rośnie przy przechodzeniu do drobniejszej skali warunków początkowych, w grani-

cy osiągając jeden. Taki wynik istotnie otrzymano [Lau91, Dro93] dla zbioru osobliwości

związanego z rozpraszaniem niehiperbolicznym. Jednak przy jego interpretacji należy za-

chować ostrożność, bo błąd numeryczny obliczania wymiaru dla tak długich trajektorii

może być znaczny.

4.3 Problem jądra złożonego

W tym rozdziale będziemy dowodzili, że jądro złożone można utożsamiać z chaotycz-

nym transientem.

Uproszczona konfiguracja pozwala na przeprowadzenie szczegółowej analizy chaotycz-

nych własności układu, ale nie może służyć jako model realistycznej sytuacji fizycznej w zde-

rzeniach jądrowych. Uogólnijmy ją teraz, uwalniając wszystkie zamrożone stopnie swobo-

dy. Cząstki a w tarczy mogą się więc dowolnie poruszać względem siebie w trójwymiarowej

przestrzeni, co ogromnie powiększa dostępną przestrzeń fazową. Najprostszy układ, a +
1 2 C, zawiera 12 stopni swobody, czyli przestrzeń fazowa jest 24. wymiarowa. Ruch odbywa

się na 18. wymiarowej rozmaitości, ponieważ istnieje sześć niezależnych całek, które daje
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zachowanie całkowitej energii, pędu i krętu. Izolowane jądro 1 2 C stanowi układ dynamiczny
trzech ciał, który jest K-systemem - posiada dodatnie wykładniki Lapunowa. Tym samym
zderzenie jądrowe, które zamierzamy rozważać, stanowi pewne uogólnienie typowego pro-
blemu rozproszeniowego. Układ nie może być traktowany jako transient w sensie istnienia
dodatniego wykładnika Lapunowa wyłącznie w jednej fazie zderzenia, bo istnieje on nawet
wtedy, gdy pocisk i tarcza ze sobą nie oddziaływują. Przez transient będziemy więc teraz
rozumieli pełną chaotyczność układu, tzn. że nie ma innych całek oprócz wymienionych
powyżej (energia i kret pojedynczego jądra nie są zachowywane), ruch odbywa się na całej
rozmaitości oraz występuje pełne spektrum dodatnich wykładników Lapunowa. Warunki
te są spełnione tylko wtedy, gdy pocisk i tarcza przebywają w swoim sąsiedztwie.

0 500 1000 1500

t[10-23s]
2000

12,Rys.4.3.1. Prawdopodobieństwo przeżycia w funkcji czasu dla układu Q-\- C przy
różnych wartościach początkowego krętu i E=5 MeV.

Warunki początkowe są dane współrzędnymi cząstek a, określonymi procedurą opisaną
w rozdz. 4.1, energią względną pocisku i tarczy oraz parametrem zderzenia. Wewnętrzną
konfigurację tarczy losowano przy założeniu ustalonego położenia i pędu środka masy,
energii wiązania, a także znikającego krętu. Ponieważ ten ostatni warunek jest trudny do
zrealizowania przy pomocy tej samej procedury - mieszanie symetrii bardzo komplikuje
wyrażenie podcałkowe (4.1.2) - zastosowano prostą metodę odrzucania: wylosowany ze-
spół współrzędnych tylko wtedy zostaje zaakceptowany, gdy żadna ze składowych krętu nie
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przekracza 0.05ft. Gdy pocisk i tarcza są daleko od siebie, wewnętrzna struktura jąder jest

zaniedbywalna i układ można traktować jako dwuciałowy. Przy symulacji zderzenia wy-

znaczano więc najpierw dwuciałową asymptotykę kulombowską, a numeryczne całkowanie

równań ruchu rozpoczynano, gdy ta struktura stawała się istotna.

E - 9 MeV

8

12,Rys.4.3.2. Współczynniki transmisji dla układu a-f- C przy różnych energiach
względnych.

Rozważmy zespół trajektorii określony ustalonymi wartościami energii i krętu, a róż-

niących się wewnętrzną konfiguracją. Podobnie jak dla konfiguracji uproszczonej, praw-

dopodobieństwo przeżycia układu, P(t), definiujemy liczbą trajektorii pozostających w

określonym obszarze przestrzeni konfiguracyjnej w chwili czasu ź, czyli rozpad zachodzi,

gdy którakolwiek cząstka a opuści ten obszar. Pomiar czasu rozpoczynamy w odległości

największego zbliżenia, czyli w chwili, gdy znika względna prędkość radialna pocisku i

tarczy. Dla rozpraszania hiperbolicznego oczekujemy wykładniczego spadku prawdopo-

dobieństwa przeżycia z czasem, a średniego czasu życia zgodnego ze wzorem (3.2.2). Na

rys.4.3.1 pokazano P(t), wyznaczone przez bezpośrednie zliczanie trajektorii, dla energii

E — 5 MeV oraz różnych wartości krętu /. Kształt prawdopodobieństwa zmienia się z

Z: dla zderzeń centralnych (małe 1) P(t) jest eksponentą; gdy I rośnie, ogon rozkładu po-

zostaje wykładniczy, jednak w obszarze krótkich czasów pojawia się dodatkowa, szybko

opadająca składowa. Nachylenie odcinka wykładniczego maleje z I, czyli średni czas życia
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rośnie od 5.6 • 10~21 s (/ = 0) do 15.6 • 10~21 s (/ = 5h). Zależność czasu życia od energii
jest silniejsza: dla E = 3 MeV osiąga on 50 • 10~21 s, natomiast dla E = 9 MeV spada
poniżej 10~21 s.

Tak więc w procesie zderzenia tworzy się transient, który na ogół współistnieje z
szybką składową. Fizycznie naturalne jest interpretować go jako jądro złożone, a tę część
zespołu trajektorii, która ucieka na samym początku procesu zderzenia - jako reakcje
wprost. Względny udział reakcji fuzji w całym procesie można wyrazić przez współczynniki
transmisji Tj, ekstrapolując P(t) do zera, czyli prawdopodobieństwo fuzji wynosi

P/(0«T,exp(-i/T(0). (4.3.1)

Jednak w praktyce należy ekstrapolować do pewnego to, określającego początek reakcji,
które nie jest a priori znane. Wyliczenie współczynników transmisji wymaga dokładnego
określenia to. Można to zrobić, przyjmując fizyczne założenie, że dla / = 0 wszystkie tra-
jektorie zostają złapane (To = 1). Ponieważ zależność to od / jest słaba, pozwala to na
wyznaczenie wszystkich T{ przez ekstrapolację do to- Na rys.4.3.1 tQ = 7 • 10~22 s. Osta-
teczne wartości współczynników transmisji przedstawia rys.4.3.2. Zgodnie z oczekiwaniami
Ti maleją z I oraz rozciągają się do większych krętów gdy energia rośnie.

1000

800

8 0 0

200 — no stochastic force
with stochastic force

0.0 0.30.1 0.2
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Rys.4.3.3. Przekrój czynny na fuzję dla układu a + 1 2 C , wyliczony przy pomocy
(4.3.2) (linia ciągła). Linia przerywana odnosi się do przypadku z silą stochastyczną.
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Całkowity przekrój czynny na fuzję wyraża się poprzez współczynniki transmisji wzo-

rem:

Pokazuje go rys.4.3.3, w funkcji odwrotności energii (linia ciągła). Przekrój czynny po-

czątkowo rośnie wraz z energią, po czym zaczyna opadać przy E = 7 MeV. Dla energii

większych niż 9 MeV wykładnicza zależność prawdopodobieństwa przeżycia od czasu staje

się problematyczna i aj nie daje się wyznaczyć. Kształt krzywej na rys.4.3.3 jest typowy

dla reakcji ciężkich jonów. Spadek przy wyższych energiach interpretuje się zwykle jako

efekt otwierania się nowych kanałów reakcji.

Związek jądra złożonego z "chaosem", rozumianym (nieprecyzyjnie) jako nieregular-

ność i niestabilność, był już od dawna dostrzegany. W przeciwieństwie do reakcji wprost,

w których uczestniczy niewiele jądrowych stopni swobody i które dają się opisywać kwan-

towymi modelami dynamicznymi (model optyczny, DWBA, metoda kanałów sprzężonych),

reakcje przez jądro złożone wzbudzają dużą liczbę wzajemnie sprzężonych stopni swobo-

dy. W tym przypadku jakikolwiek opis dynamiczny nie jest możliwy między innymi z

powodu niestabilności strukturalnych: niewielka zmiana elementów macierzowych hamil-

tonianu powoduje istotną modyfikację położenia i szerokości rezonansów. Owocne okazało

się natomiast podejście statystyczne. Badanie rezonansów jądra złożonego ustaliło ich

związek z teorią macierzy przypadkowych [Bro81, Haq82, Boh84]. Fluktuacje jądrowe są

mianowicie takie same, jak w ortogonalnym zespole gaussowskim (GOE), odpowiadającym

rozkładowi Wignera odległości najbliższych sąsiadów w spektrum energii, czyli wzajemne-

mu odpychaniu tych poziomów. Statystyka GOE jest typowa dla skwantowanych układów

chaotycznych w przybliżeniu semiklasycznym (dla układów regularnych rozkład jest pois-

sonowski) i dlatego często bywa dyskutowana w ramach tzw. "chaosu kwantowego" (np.

[Eck88b]), czyli porównywania własności układów kwantowych, które klasycznie są albo

regularne, albo chaotyczne.

Z naszego punktu widzenia zasługują na uwagę kwantowe próby opisu jądra złożonego

w kontekście procesu rozproszeniowego [Lew91, Lew92], choć analiza ta ma charakter ja-

kościowy i nie pretenduje do odtworzenia realistycznej sytuacji fizycznej. Związek z cha-

osem podkreśla występowanie statystyki typu GOE, a przede wszystkim rola fluktuacji i

ich związek z prawdopodobieństwem przeżycia [Lai92]. Znaczenie fluktuacji w reakcjach

przez jądro złożone, w których wzbudza się wielka liczba rezonansów, stało się jasne dzięki

pracom Ericsona [Eri60j. Fluktuacje występują wyraźnie w różniczkowym przekroju czyn-
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nym (w funkcji energii), w wyniku obecności niezerowych (a wręcz dominujących) korelacji

amplitud, odpowiadających różnym kanałom rozpadu. Z kolei związek z klasycznym praw-

dopodobieństwem przeżycia wyznacza semiklasyczna analiza innej wielkości fluktuującej,

mianowicie funkcji autokorelacji elementów macierzy 5,

Ci:(e) = (S:j(E)Slj(E + e))AE, (4.3.3)

w zależności od przyrostu energii e. ( )&E oznacza średniowanie po przedziale energii AE,

który jest kwantowo duży, ale klasycznie mały. W przybliżeniu semiklasycznym elementy

macierzy S wyrażają się poprzez prawdopodobieństwo przejścia j — • i po określonej tra-

jektorii, które można sprowadzić do klasycznego prawdopodobieństwa przeżycia Pij(E,t)

[Lai92]. Wtedy

/ exp(iet/h). (4.3.4)~ /

Rozpraszanie hiperboliczne oznacza rozpad wykładniczy: Pij{E,t) ~ P(E,t) ~ exp(—jt).

Wstawiając go do (4.3.4) otrzymamy lorentzowski rozkład energii

C(e)~ h/(e + ih7), (4.3.5)

który dąży do stałej, gdy e —> 0. Z drugiej strony, dla rozpraszania niehiperbolicznego,

związanego z obecnością struktur regularnych w klasycznej przestrzeni fazowej, P(E, t) ~

t~* dla dużych t. Wstawiając ponownie do (4.3.4) otrzymujemy

C(e)^C(0) + Ci(e/h)z-1. (4.3.6)

Ponieważ wykładnik z przyjmuje zwykle wartość 1 < z < 2 (np. [Kar83, Chi84]; zob.

rozdz.4.2), C{e) jest skończone w zerze, jednak pochodna posiada osobliwość, czyli C(e)

gwałtownie maleje w pobliżu t =• 0, ma szpic (cusp). Powyższe wyniki potwierdza pełny

rachunek kwantowy. Wskazują one na ścisły związek pomiędzy strukturą klasycznej prze-

strzeni fazowej a własnościami kwantowych rezonansów.

Powstaje pytanie, czy, i przy jakich założeniach, mechanika kwantowa przewiduje

określone typy rozpadu: wykładnicze i potęgowe. Można na nie odpowiedzieć badając

układ otwarty, tzn. sprzężony do continuum poprzez określoną liczbę kanałów [Har92].

Układ ten ma być chaotyczny w tym sensie, że hamiltonian zrzutowany na przestrzeń

stanów związanych jest macierzą przypadkową: jego stany spełniają statystykę GOE.

Prawdopodobieństwo przeżycia p(t) definiuje się jako ślad macierzy gęstości zrzutowanej
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na przestrzeń stanów związanych, w chwili t. Kształt p(t) okazuje się zależeć od liczby

kanałów rozpadu; w granicy wielu takich kanałów jest wykładniczy, a gdy ich liczba jest

mała, oraz kiedy rezonanse są izolowane, rozkład staje się potęgowy. Ponadto, w pierw-

szym przypadku, p(t = 0) równa się współczynnikowi transmisji dla kanału wejściowego,

czyli dla wielu pokrywających się rezonansów rachunek kwantowy potwierdza wzór (4.3.1).

Średni czas życia r jest odwrotnością długości korelacji fluktuacji Ericsona, proporcjonalnej

do sumy współczynników transmisji odpowiadających kanałom rozpadu.
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Rys.4.3.4. Długość wektora będącego rozwiązaniem równania zlinearyzowanego
(2.5.8) dla układu 1 2 C + 1 2 C . Zderzenie jest centralne, a E=20 MeV. Średniowano po
5000 trajektorii. Nachylenie prostej wyznacza największy wykładnik Lapunowa.

Mechanika kwantowa więc także sugeruje związek reakcji przez jądro złożone z roz-

praszaniem hiperbolicznym, prowadzącym do powstania chaotycznego transientu i cha-

rakteryzującym się rozpadem wykładniczym. Powróćmy teraz do rozważań klasyczny-

ch i spróbujmy z tego faktu wyciągnąć dalsze konsekwencje fizyczne. W tym celu do-

konajmy kolejnego uogólnienia i rozważmy zderzenie 1 2 C + 1 2 C , w którym również poci-

sk jest układem złożonym. Został on skonstruowany tak samo jak tarcza: konfiguracja

początkowa była losowana jednorodnie w przestrzeni fazowej, przy zachowaniu energii

całkowitej (równej energii wiązania) oraz znikającego pędu i krętu. System 1 2 C + 1 2 C ,

traktowany jako dynamiczny układ rozproszeniowy, jest chaotyczny, co można sprawdzić

wyliczając wykładniki Lapunowa. Podobnie jak w każdym zagadnieniu rozproszeniowym,
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napotykamy tu trudność związaną z koniecznością uzbieżnienia procedury w krótkim cza-
sie. Nadspodziewanie skuteczny okazuje się prosty zabieg: w miejsce \(t) należy wykreślać
At(t), czyli In \6\. Rys.4.3.4 ilustruje sens tej procedury. Otrzymujemy prostą, której nachy-
lenie określa wartość wykładnika, podczas gdy wykres A(r) byłby hiperbolą i wymagałby
znalezienia asymptoty. W ten sposób wyznaczono nie tylko największy wykładnik, ale
także całe ich spektrum, ewoluując zespół infinitezymalnie bliskich trajektorii i ortogonali-
zując, zgodnie z procedurą opisaną w rozdz.2.5. Rys.4.3.5 pokazuje, że układ rzeczywiście
posiada wszystkie 15 dodatnich wykładników Lapunowa (po eliminacji całek ruchu rozma-
itość jest 30. wymiarowa).
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Rys.4.3.5. Widmo wykładników Lapunowa dla układu opisanego na rys.4.3.4.

Tak jak poprzednio, czasy życia i współczynniki transmisji wyznaczano w funkcji para-
metru zderzenia i energii względnej. Przekroje czynne na fuzję, wyliczone ze wzoru (4.3.2),
pokazuje linia ciągła na rys.4.3.6. Dla układu 1 2 C+ 1 2 C istnieją dane eksperymentalne,
które również zaznaczono na rysunku. Choć ilościowa zgodność wyników modelowych z
eksperymentem nie była celem tych rachunków, takie porównanie może rzucić nieco światła
na przedstawioną interpretację transientu. Rys.4.3.6 pokazuje, że model poprawnie odtwa-
rza ogólną tendencję danych, szczególnie przy niskich energiach. Systematyczne zawyżanie
przekroju czynnego w tym obszarze energii może częściowo wynikać ze zbyt dużego promie-
nia jądra węgla. Promień otrzymany w wyniku konstrukcji modelowej przewyższa wartość
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empiryczną o 4.6%, co daje przyrost przekroju czynnego o ok. 10%. Po wprowadzeniu tej

poprawki af jest w dalszym ciągu nieco za duży w porównaniu z danymi, jednak zgadza

z wynikami innych modeli [Bir79, Fro84], które są fenomenologiczne i, zawyżając przykrój

czynny dla 1 2 C + 1 2 C , poprawnie opisują inne układy. Można więc podejrzewać, że same

dane (zresztą niekonsystentne pomiędzy sobą) są obarczone błędem, co nie jest rzadkością

dla symetrycznych układów.
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o
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Rys.4.3.6. Przekroje czynne na fuzję dla układu C + C, wyliczone bez uwzględ-
niania (linia ciągła) i z uwzględnieniem (linia przerywana) siły stochastycznej. Da-
ne eksperymentalne pochodzą z prac: [Kov79] (kropki), [Nam76] (kwadraty) i [Par80]
(trójkąty).

Przy wyższych energiach przekrój czynny opada zbyt gwałtownie. W rzeczywistym

procesie zderzenia stają się wtedy istotne dodatkowe stopnie swobody związane z we-

wnętrzną strukturą cząstek a, których model nie uwzględnia. Można jednak rozumieć

samą cząstkę a także jako chaotyczny układ wielu ciał i próbować symulować wpływ do-

datkowych stopni swobody na dynamikę zderzenia wprowadzając siłę stochastyczną do

oddziaływania a — a. Jak wiadomo [Mis79, Ant93], procesy chaotyczne deterministyczne

oraz stochastyczne są w znacznym stopniu równoważne. Definicja tej nowej siły jest na-

48



stepująca. Gdy dwie cząstki alfa znajdą się w odległości od siebie mniejszej niż minimum
potencjału a — a, kierunek ich względnego pędu jest losowany jednorodnie w przedziale
[0,2TT], przy czym długość względnego pędu pozostaje niezmnieniona. Procedura ta za-
chowuje całkowity pęd i energię, ale zmienia kret. Ponadto zakłada się, że siła nie może
działać częściej niż co At = 3 • 10~23 s. Tak zdefiniowaną siłę stochastyczną zastosowano
po raz pierwszy do opisu procesów fragmentacji w reakcji 2 0Ne+ 1 9 7Au [Moe88, Moe91]
(zob. rozdz.4.1). Warto zwrócić uwagę na fakt, że pozwala ona, dodana do oddziaływania
potencjałowego, odtworzyć klasycznie izotropowy ogon rozkładów kątowych w rozprasza-
niu sprężystym a — o, związany z falą s, czyli efekt całkowicie kwantowy. Podobna siła
stochastyczna została niedawno zastosowana w modelu typu dynamiki molekularnej w celu
symulowania efektów antysymetryzacji [Ono92].

Prawdopodobieństwo przeżycia, wyliczone z uwzględnieniem siły stochastycznej, za-
chowuje kształt wykładniczy, jednak średni czas życia jest teraz stały dla danej energii,
niezależny od parametru zderzenia. Współczynniki transmisji przedstawia rys.4.3.7; przyj-
mują one kształt rozmytego rozkładu schodkowego, którego zwykle oczekujemy w zderze-
niach jądrowych. Przekroje czynne na fuzję są pokazane na rys.4.3.3 i 4.3.6 jako linia
przerywana. Zgodność z eksperymentem przy wyższych energiach jest wyraźnie lepsza.
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Rys.4.3.7. Współczynniki transmisji dla układu a + 1 2 C - przypadek z siłą stocha-

styczną.

Dla układu 1 2 C + 1 2 C , przy wystarczająco wysokich energiach, pojawia się "okno"
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krętowe - obniżenie wsółczynnika transmisji przy małych /, efekt znany z rachunków TDHF

[Bon78], zmniejszający przekrój czynny na fuzję dla zderzeń centralnych (rys.4.3.8). Wpro-

wadzenie siły stochastycznej eliminuje okno, podobnie jak uwzględnienie oddziaływania pa-

iring w TDHF (teoria Hartree-Focka-Bogolubowa) [Dro83]. W obu przypadkach przyczyna

jest ta sama: poszerzenie dostępnej przestrzeni fazowej.

0.4
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0.0

-H B-

no stochastic force
with stochastic force

0 8 10 12 14 16
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Rys.4.3.8. Współczynniki transmisji dla układu 1 2 C + 1 2 C przy energii E=15 MeV.

Powróćmy teraz do analizy zderzenia 12C-(-12C w ramach MD bez siły stochastycznej.

Porównanie z eksperymentalnymi przekrojami czynnymi na fuzję potwierdziło tezę, że cha-

otyczny transient jest jądrem złożonym. Należy zatem oczekiwać szczególnych własności

statystycznych tego obiektu: rozkładu boltzmannowskiego energii cząstek oraz rozkładu

kątowego cząstek wylatujących, symetrycznego względem n/2. Oznaczałoby to utratę pa-

mięci przez układ oraz jakąś formę równowagi termodynamicznej [Ben70]. Nie jest to

jednak typowy problem mechaniki statystycznej; niewielka liczba cząstek stawia pod zna-

kiem zapytania pojęcie temperatury (należy oczekiwać dużych fluktuacji), ponadto nie

jest a priori jasne, czy skończony i względnie krótki średni czas życia rozpadającego się

układu pozwala na osiągnięcie stanu równowagi. Wiadomo tylko, że dla układu n od-

działywujących cząstek w zamkniętej przestrzeni fazowej rozkład energii zmierza asympto-

tycznie do kształtu wykładniczego (boltzmannowskiego), niezależnie od tego, jaki rozkład

energii założymy na początku [Ula80, Bla85]. Z drugiej strony, sam fakt istnienia chao-
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tycznego transientu, charakteryzującego się rozpadem wykładniczym, wcale nie zapewnia
boltzmannowskiego widma energii oraz symetrii względem kąta TT/2 W rozkładzie kątowym
wylatujących cząstek. Za przykład mogą posłużyć dyskutowane powyżej proste mode-
le dwuwymiarowe, w tym MD w wersji uproszczonej, a także model Rapisardy i Baldo
[Rap91, Bal93], dotyczący rozpraszania chaotycznego na zdeformowanych jądrach. Mode-
le te są zbyt proste aby takie zagadnienia mogły w ogóle być dyskutowane. W szczególności
zakładają one stałą energię kolektywną.

0 5 10
E [MeV]

15

Rys.4.3.9. Rozkład energii cząstek dla zderzenia centralnego C + C przy ener-
gii względnej E=20 MeV: przed zderzeniem (kropki), w chwili t=0, tzn. przy odległości
największego zbliżenia (kwadraty, linia ciągła jest gaussowskim dopasowaniem), w chwili

ryty

t=6 • 10 s (trójkąty, dopasowanie funkcją wykładniczą oznaczone linią przerywaną,

dłuższe kreski), w chwili t=16 -10 s (romby, dopasowanie funkcją wykładniczą ozna-

czone linią przerywaną, krótsze kreski) i w chwili t=24 • 10 ~ 2 2 s (kółka, dopasowanie

funkcją wykładniczą oznacza linia kreskowana-kropkowana). Linia kropkowana oznacza

asymptotyczny rozkład energii kinetycznej.
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Badanie statystycznych własności jądra powstałego w rozpraszaniu 1 2 C + 1 2 C [Dro95a]

rozpoczniemy od wyznaczenia ewolucji czasowej rozkładu energii p(E). Przedstawia go

rys.4.3.9. Założono zderzenie centralne przy energii względnej jąder węgla 20 MeV, a

zespół statystyczny składał się z 4 • 105 przypadków. Ewolucja była prowadzona aż do

momentu ucieczki którejś z cząstek, a więc statystyka pogarsza się wykładniczo z czasem.

Początkowy rozkład energii odpowiada sytuacji przed zderzeniem, gdy pocisk i tarcza nie

oddzialywują i znajdują się w stanach podstawowych. Zderzenie powoduje gwałtowne po-

szerzenie rozkładu w stronę większych energii. Jednak bardzo szybkie cząstki natychmiast

uciekają i w późniejszych chwilach czasu p(E) staje się węższe. Jego kształt - początkowo

gaussowski - stopniowo zmienia się w wykładniczy: p(E) ~ exp(—E/T). Szybko opada-

jąca flanka rozkładu dla stanu podstawowego wynika ze skończonej, i niewielkiej, dostępnej

energii, co musi powodować obcięcie od góry. Natomiast w początkowej fazie zderzenia,

choć dostępna energia jest większa, krótki czas nie pozwala na równomierne jej przekazanie

cząstkom. Nachylenie ogona rozkładu wykładniczego określa parametr temperaturowy T.

Parametr ten rośnie z czasem (rys.4.3.10), po czym, dla t — 8 — 10 • 10~2 2 s, ustala się

równowaga. Wartość asymptotyczna T = 1.3 MeV. Można zapytać, czy czas dojścia jądra

złożonego do równowagi termodynamicznej rzędu 10~21 s jest fizycznie sensowny. Nieza-

leżne oszacowania [Chi80] przewidują, że potrzeba do tego przynajmniej trzech zderzeń.

Zakładając, że czas upływający pomiędzy kolejnymi zderzeniami jest równy czasowi prze-

lotu przez jądro, dla energii E = 20 MeV rzeczywiście otrzymujemy wartość t = 10~21
s.

0.0
o 100 200

time[10-23s]
300

Rys.4.3.10. Parametr temperaturowy T w funkcji czasu dla przypadku z rys.4.3.9.
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Energia ruchu względnego zamienia się w trakcie zderzenia w energię wewnętrzną,
zarówno kinetyczną, jak i potencjalną, związaną ze zmienioną konfiguracją cząstek alfa.
Dla dyskutowanej reakcji (E = 20 MeV) bezpośredni rachunek pokazuje, że na energię
kinetyczną przypada średnio 14.5 MeV. Jej asymtotyczny rozkład także jest wykładniczy,
a parametr nachylenia uzbieżnia się do stałej wartości T = 1.6 MeV (linia kropkowana
na rys.4.3.9). Wartość tę można otrzymać z zasady ekwipartycji energii, uwzględniając
fakt, że układ posiada 18 stopni swobody. Dla krótkich czasów rozkład energii kinetycznej
posiada ogon o kształcie w przybliżeniu gaussowskim, podobnie jak dla energii całkowitej.

11

0 300100 200
time[lO-23s]

Rys.4.3.11. Liczba trajektorii przeżywających do chwili t, odpowiadających rozpa-

dowi przez emisję cząstki Ot w kanałach dwuciaiowych. Parametry jak na rys.4.3.9. Linia

ciągła pokazuje dopasowanie funkcji wykładniczej dla czasów dłuższych niż 7-10 s.

Pokazaliśmy zatem, że układ rozproszeniowy złożony z sześciu cząstek alfa osiąga
stan równowagi, charakteryzujący się wykładniczym, asymptotycznie stabilnym rozkładem
energii. Czy jednak istnieje bezpośredni związek tego faktu z istnieniem i własnościami
chaotycznego transientu? Istotnie, okazuje się, że czas dochodzenia do równowagi jest ściśle
skorelowany z czasem, po którym prawdopodobieństwo przeżycia, związane z wykładnikami
Lapunowa i wymiarami parcjalnymi wzorem (3.2.2), przyjmuje kształt wykładniczy. Rys.4.
3.11 przedstawia zależność czasową liczby przeżywających trajektorii, która, zgodnie z
oczekiwaniami, w granicy długich czasów jest eksponentą. Dokładne wyliczenie nachylenia,
podobnie jak dla konfiguracji uproszczonej, jest trudne. Spektrum wykładników Lapunowa
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daje się wyznaczyć (rys.4.3.5), jednak nie istnieje metoda określania wszystkich wymiarów
parcjalnych. Można natomiast formalnie zastosować technikę wykładnika niepewności, a
wynik traktować jako oszacowanie przeciętnego wymiaru. W ten sposób otrzymano wartość
D = 0.9, czyli więcej niż dla konfiguracji uproszczonej (0.65). Wstawiając ją, razem z sumą
dodatnich wykładników Lapunowa, do wzoru (3.2.2), otrzymujemy średni czas życia r =
6.7 • 10~22 s zgodny z nachyleniem prostej na rys.4.3.11. Potwierdza to przypuszczenie, że
zależność prawdopodobieństwa przeżycia od czasu rzeczywiście obrazuje rozpad transientu
w granicy długich czasów. Co więcej, zależność wykładnicza rozpoczyna się w tym samym
momencie, w którym rozkład energii cząstek stabilizuje się, czyli układ dochodzi do stanu
równowagi. Dla czasów krótszych N(t) wykazuje zupełnie inne zachowanie.
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Rys.4.3.12. Rozkłady energetyczne emitowanych cząstek Oc dla czasów krótszych

(t<8 • 10~ s - kółka; linia ciągła jest dopasowaniem gaussowskim) i dłuższych (t>8 •

10 s - trójkąty; linia ciągła oznacza dopasowanie funkcją wykładniczą). Parametry
jak na rys.4.3.9.

Na ten sam problem możemy spojrzeć od innej strony, analizując cząstki wylatujące z
układu. Na rys.4.3.12 przedstawiono rozkłady energetyczne tych cząstek dla krótkich (t <
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8-10 2 2 s) i długich (t > 8 • 10 2 2 s) czasów życia. Podobnie jak poprzednio otrzymujemy

dwa typy rozkładów. Nachylenie rozkładu wykładniczego odpowiada T = 1.5 MeV, czyli

wartości pośredniej pomiędzy parametrem T dla energii całkowitej i kinetycznej cząstek

wewnątrz układu. Różnice te wynikają z obecności oddziaływania, w szczególności bariery

kulombowskiej, która zatrzymuje wolniejsze cząstki i tym samym modyfikuje rozkład.
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Rys.4.3.13. Względna liczba przypadków żyjących do chwili t, rozpadających się

przez emisję cząstki Oc (lewa strona rysunku), oraz rozkłady kątowe cząstek a (pra-

wa strona), dla dwóch wartości krętu względnego w zderzeniu C*+ Ne przy energii

względnej 15 MeV. Trójkąty odpowiadają rozpadom dla t < l l • 10 s, kropki - t>20 •
oo10 s, a kwadraty czasom pośrednim. Pozioma linia ciągła dla 1=0 jest średnią po

kącie. Zaznaczono błędy statystyczne (pierwiastek z liczby przypadków).

Ważną cechą jądra złożonego, wskazującą na utratę pamięci o sposobie jego powstania,

jest symetria rozkładów kątowych produktów rozpadu względem TT/2 W układzie środka

masy. Aby się przekonać, czy występuje ona w MD musimy zrezygnować z analizowanej
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dotychczas reakcji 1 2 C + 1 2 C , w której symetria jest z góry narzucona. Rozważmy teraz
zderzenie a+ 2 0 Ne, prowadzące do tego samego jądra złożonego (sześć cząstek a). Przy 20
MeV energii względnej prawdopodobieństwo fuzji dla tego układu jest znacznie mniejsze
niż dla 1 2 C + 1 2 C . Energia została więc obniżona do 15 MeV. Rachunki przeprowadzono
tym razem dla dwóch wartości krętu względnego: / = 0 oraz / = 5h. Odpowiadające im
prawdopodobieństwa przeżycia w funkcji czasu, jak również rozkłady kątowe wylatujących
cząstek a (pozostałe kanały rozpadu są mniej prawdopodobne), przedstawia rys.4.3.13. W
tych ostatnich niezależnie uwzględniono cząstki uciekające w różnym czasie: po krótkim
czasie (t < 11 • 10~22 s), długim (t > 20 • 10~22 s) oraz pośrednim. W pierwszym przy-
padku ukiad jeszcze pamięta początkowy kierunek ruchu i emisja cząstek a do przodu
jest najbardziej prawdopodobna (pomijając efekt "cienia" tarczy, wyraźnie widoczny na
rysunku). Inaczej dzieje się dla czasów długich: rozkład jest symetryczny względem kąta
TT/2, a dla zderzeń centralnych - izotropowy. Minimum rozkładu dla / = 5h wynika z ruchu
obrotowego jądra złożonego jako całości. Rys.4.3.13 pozwala też wyciągnąć wniosek analo-
giczny jak w przypadku rozkładów energetycznych: rozkłady kątowe stają się symetryczne
(tzn. ujawniają się własności stochastyczne jądra złożonego) w tym samym czasie, kiedy
prawdopodobieństwo przeżycia przyjmuje kształt wykładniczy.

Proces dochodzenia rozkładów kątowych do kształtu symetrycznego dobrze ilustruje
parametr asymetrii, zdefiniowany jako (Nf — Nt)/(Nf + Nb), gdzie Nf i Ni, oznaczają liczbę
cząstek wylatujących, odpowiednio, do przodu i do tyłu [Dro95b]. Parametr ten pokazuje,
w funkcji czasu, rys.4.3.14. Dla J = 5h asymetria przyjmuje także ujemne wartości i
osiąga zero po nieco dłuższym czasie niż w przypadku zderzeń centralnych, co jest efektem
procesu orbitowania, który, jak widać, ujawnia się już dla tak niewielkich krętów. Oscylacje
asymetrii dla t > 25 • 10~22 s są czysto statystycznymi fluktuacjami.

Pokazaliśmy zatem, że chaotyczny transient, powstający w zderzeniach modelowanych
przez MD, posiada cechy typowe dla jądra złożonego, a jego własności statystyczne ujawnia-
ją się pomimo uwzględnienia tylko niewielkiej liczby cząstek. Jednak dla krótkich czasów
oddziaływania (szczególnie przy dużych parametrach zderzenia) rozpadający się układ
nadal pamięta historię swojego powstania, pocisk i tarcza nie tracą swojej tożsamości, a
prawdopodobieństwo przeżycia w zależności od czasu nie ma kształtu wykładniczego. Czy
możliwa jest systematyczna analiza "nietransientowych" przypadków? Co teoria układów
dynamicznych ma na ten temat do powiedzenia? Jaka wreszcie jest ich interpretacja fi-
zyczna? Tym zagadnieniom będzie poświęcony następny rozdział.
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20,Rys.4.3.14. Asymetria rozkładu kątowego w funkcji czasu dla zderzenia Q+ Ne
przy energii względnej 15 MeV. Kolka odpowiadają 1=0, a trójkąty 1=5.

4.4 Zderzenia peryferyjne — dyfuzja anomalna [Sro95]

Rys.4.4.1 przedstawia zależność czasową prawdopodobieństwa przeżycia dla układu
1 2 C + 1 2 C przy energii E — 20 MeV [Dro95b], podobnie jak rys.4.3.11. Tym razem jednak

zderzenie nie jest centralne lecz bardzo peryferyjne, / = 16ft, oraz w kanale wyjściowym

uwzględniane są jedynie rozpady na dwa jądra węgla. Kształt prawdopodobieństwa wy-

raźnie odbiega od wykładniczego w całym zakresie czasu, daje się natomiast sparametry-

zować zależnością potęgową, p(t) ~ <"*, gdzie z — 4.56. Nasuwa się od razu analogia

z rozpraszaniem niehiperbolicznym dla konfiguracji uproszczonej (rozdz.4.2). Tam p(t)

było potęgowe, gdy w przestrzeni fazowej występowały torusy KAM. Chciałoby się więc

przeprowadzić następujące rozumowanie. Ze względu na duży parametr zderzenia, pełne

oddziaływanie wielociałowe można uważać za sumę jednocząstkowego potencjału 1 2 C - 1 2 C

oraz małego zaburzenia, co znajduje swój wyraz w zachowaniu tożsamości przez pocisk i

tarczę. Ponieważ układ dwóch ciał jest całkowalny a zaburzenie niewielkie, przeżywają nie-

57



które torusy, występuje koegzystencja ruchu chaotycznego i regularnego, a zatem mamy
rozpraszanie niehiperboliczne. Stąd algebraiczne zachowanie p(ł).

100 150
t [1CT23S]

200

Rys.4.4.1. Liczba trajektorii przeżywających do chwili t dla reakcji 1 2 C ( 1 2 C , 1 2 C ) 1 2 C
przy E=20 MeV i 1=16. Linia ciągia oznacza dopasowanie funkcją potęgową.

Od razu jednak nasuwają się wątpliwości. Wartość z jest znacznie większa niż w ty-
powych, dyskutowanych powyżej, przypadkach rozpraszania niehiperbolicznego. Ponadto
obecność regularnych struktur w przestrzeni fazowej dla tak silnie chaotycznego, niestabil-
nego układu nie wydaje się możliwa. Izolowane jądro węgla w stanie podstawowym jest
układem chaotycznym, a spektrum wykładników Lapunowa w problemie rozproszeniowym
1 2 C + 1 2 C dla / = I6h wygląda bardzo podobnie jak w zderzeniu centralnym (rys.4.3.5),
tzn. układ posiada 15 dodatnich wykładników. Jeśli więc nie ma torusów KAM, jaki
mechanizm jest odpowiedzialny za rozpad potęgowy?

Dla dużych parametrów zderzenia oczekujemy, że układ będzie obracał się jak mo-
lekuła, wymieniając powoli energię i cząstki. Decydującym czynnikiem w tym procesie
wymiany są gwałtowne zderzenia cząstek na styku pocisku i tarczy, wywołane odpycha-
jącym rdzeniem w potencjale a — a. Zdarzają się one rzadko, na ogół układ kontynuuje
prawie swobodny ruch obrotowy. Takie zachowanie przypomina tzw. loty Leviego. Z
fizycznego punktu widzenia, dla tak dużych krętów orbitalnych oczekuje się szczególnie
małej liczby otwartych kanałów rozpadu [Anj94] oraz, co za tym idzie, zarówno algebraicz-
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nego prawa rozpadu [Har92], jak i utworzenia długo żyjącej, orbitującej struktury [Sha82].
W związku z tym oczekujemy także, że pamięć o warunkach początkowych trwa przez długi
czas. Aby to sprawdzić, policzono funkcję autokorelacji prędkości C*(t) = (v(to) • v M ) i
gdzie v(t) jest 18-wymiarowym wektorem prędkości, a { ) oznacza średniowanie po ze-
spole statystycznym. Formalnie, zgodnie z ogólną definicją funkcji autokorelacji, powinno
się wyliczać średnią po czasie, odpowiadającą ruchowi cząstek wewnątrz pocisku i tarczy.
Ruch ten jest jednak ergodyczny, czyli, stosując (2.4.4), można użyć średniej po zespole.
Jak pokazuje rys.4.4.2a, C*(t) oscyluje wokół zera z malejącą amplitudą. Częstość tych
drgań tylko nieznacznie zmienia się z czasem. Struktura oscylacyjna funkcji autokorelacji
odzwierciedla ruch rotacyjny (kolektywny) obu jąder względem siebie. Z punktu widze-
nia problemu tracenia pamięci przez układ, istotna jest tylko zmiana amplitudy w czasie.
Aby tę zależność dokładnie określić, wyeliminujmy składową rotacyjną, przedefiniowując
funkcję autokorelacji:

C(t) = C*(t) cos^MOO- (4-4.1)

Wartość częstości u jest w przybliżeniu równa prędkości kątowej ruchu kolektywnego. Wy-
znaczanie C(t) wymaga szczególnej precyzji w otoczeniu miejsc zerowych funkcji cosinus,
aby uniknąć osobliwości. W praktyce, w celu określenia u>(t), wyliczono dokładnie ekstrema
i miejsca zerowe C*(t), a pomiędzy nimi przeprowadzono interpolację liniową. Procedura
ta pozwoliła na otrzymanie gładkiej zależności C(t) w dużym przedziale czasu (rys.4.4.2b).
Jak widać z rysunku, C(t) ~ ż"7, gdzie 7 = 1.

Znajomość funkcji autokorelacji prędkości pozwala na sformułowanie problemu dyssy-
pacji wielkości kolektywnych w języku procesów dyfuzyjnych. Szybkość dyfuzji definiuje
się przy pomocy średniego odchylenia kwadratowego wektora położenia, które jest jedno-
znacznie określone przez C{t) za pomocą wzoru Greena-Kubo [Mcq76]

a\t) = <(r(i) - r(*0))2) = 2 f\t - r)C{r)dr. (4.4.2)

Natomiast współczynnik dyfuzji D = lim*—oo o2{t)j2t. Inną ważną wielkością jest funkcja
spektralna S(u), zdefiniowana jako kwadrat modułu transformaty Fouriera sygnału (w tym
wypadku prędkości). Na mocy twierdzenia Wienera-Chinczyna [Gar85] 5(w) jest transfor-
matą Fouriera z C(t). Dla typowych procesów dyfuzyjnych (błądzenie przypadkowe, ruch
Browna), opisywanych równaniem Langevina, rozkład położenia cząstki jest gaussowski,
a wariancja tego rozkładu rośnie liniowo z czasem. Współczynnik D jest wtedy stały. Ze
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wzoru (4.4.2) wynika, że, aby D było stałe, funkcja autokorelacji prędkości musi szybko

maleć z czasem, co najmniej wykładniczo. Dyfuzję o takich własnościach nazywamy nor-

malną; można ją opisywać równaniem Fokkera-Plancka, które jest równoważne równaniu

Langevina dla szumu skorelowanego wykładniczo (szum kolorowy) lub gdy nie ma żadnych

korelacji (szum biały). Funkcja spektralna w tych przypadkach ma, odpowiednio, kształt

lorentzowski lub jest stała.

1 5 r

400

Rys.4.4.2. Zależności czasowe dla zderzenia C + C przy energii E=20 MeV i
krecie 1=16. (a) Funkcja autokorelacji prędkości C*{t). (b) Zrenormalizowana funkcja
autokorelacji C(t) (4.4.1). Linia przerywana pokazuje zależność l/t. (c) Wewnętrzna
energia kinetyczna, wyliczona jako wariancja prędkości. Energia w chwili t=0 odpowiada
ruchowi wewnętrznemu w stanie podstawowym. Dla porównania zaznaczono linię prostą
(linia przerywana).

Normalne zachowanie dyfuzyjne nie jest jednak regułą. Zależnie od tego, czy o2(i)

rośnie szybciej lub wolniej niż ł, mówimy o dyfuzji anomalnie wzmocnionej lub osłabionej.
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Oba jej rodzaje spotyka się w wielu działach fizyki, w szczególności w fizyce ośrodków

nieuporządkowanych [Bou90], a także w fizyce jądrowej [Kus94]. W teorii układów dyna-

micznych szybkość dyfuzji zależy od struktury przestrzeni fazowej. Dla ruchu całkowicie

chaotycznego korelacje prędkości spadają wykładniczo i dyfuzja jest normalna - cząstki

poruszają się w sposób niezorganizowany, jak dla błądzenia przypadkowego. Natomia-

st obecność torusów KAM wzmacnia dyfuzję, wyróżniając kierunek w przestrzeni fazo-

wej, i powoduje, że C(t) spada wolniej, zgodnie z zależnością potęgową. Geisel et al.

[Gei87, Gei88] pokazali to na przykładzie dwuwymiarowego modelu związanego z fizyką

ciała stałego, lecz można oczekiwać podobnych rezultatów dla wszystkich problemów, w

których przestrzeń fazowa ma podobną strukturę. Odnosi się to także do dynamicznych

modeli jądrowych [Bal93, Das92], a w szczególności do konfiguracji uproszczonej MD, dys-

kutowanej w rozdz. 4.2. Funkcja spektralna związana z dyfuzją przez cantorusy zachowuje

się w charakterystyczny sposób: dla małych częstości nie przyjmuje wartości skończonej,

ale zmierza do nieskończoności jak u~*, gdzie z jest bliskie jedności. Taką własność funkcji

spektralnej nazywa się szumem l/f.

Funkcja autokorelacji prędkości wyuczona w ramach MD (~ l/t) różni się jednak istot-

nie od opisanej powyżej. Transformata Fouriera z C(t) daje, w granicy małych częstości,

funkcję spektralną S(LJ) ~ | lnw|, czyli 5(w = 0) = ID = oo, podobnie jak dla szumu l/f,

ale rozbieżność jest teraz dużo słabsza - całka z 5(w) po małych częstościach przyjmuje

wartość skończoną. Natomiast średnie odchylenie kwadratowe położenia wynosi

--t + to, (4.4.3)

na podstawie wzoru Greena-Kubo. "Anomalność" dyfuzji jest słaba- liniowa zależność

wariancji rozkładu położenia od czasu jest modyfikowana tylko przez człon logarytmiczny.

Takie same własności dyfuzyjne, tzn. takie same C(t), S(u), 02(t), posiada dwuwy-

miarowy gaz Lorentza periodycznie rozłożonych sztywnych dysków [Zac86]. Topologicznie

jest on równoważny uogólnionemu bilardowi Sinaia, z periodycznym warunkiem brzego-

wym. Dokładniej, bilard ten składa się z kwadratu, w którego środku umieszczono sztywny

dysk. Wewnątrz kwadratu swobodnie porusza się cząstka, ulegając sprężystym odbiciom

od dysku, oraz podlegając warunkowi periodycznemu na brzegach kwadratu, tzn. jeśli wy-

chodzi z kwadratu np. przez górny brzeg, wchodzi ponownie przez domy. Układ ten jest

całkowicie chaotyczny: jest ergodyczny i posiada dodatni wykładnik Lapunowa. Nie stosuje

się do niego twierdzenie KAM (nie jest spełniony warunek gładkości): choć bilard kwadrato-

wy jest całkowalny, wstawienie dysku o nawet infinitezymalnym promieniu niszczy torusy.
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W tej sytuacji należałoby się spodziewać szybkiego spadku korelacji. Dokładna analiza

prowadzi jednak do zaskakującego wniosku: funkcja autokorelacji prędkości C(t) opada

jak l/t [Fri84], Można też rozważać układ, w którym średnica dysku jest większa od brze-

gu kwadratu, czyli przypadek "zamkniętego horyzontu" (cząstka jest uwięziona pomiędzy

centrami). Wtedy C(t) ~ exp(—bt°-7), czyli jest "wyciągniętą" eksponentą [Bou85],

Przyczyna tak szczególnego zachowania funkcji autokorelacji prędkości dla uogólnio-

nego bilardu Sinaia leży w istnieniu długich dróg swobodnych. Trajektorie cząstek po-

czątkowo poruszających się równolegle do boków kwadratu, a jeśli promień dysku jest

wystarczająco mały, także wzdłuż przekątnej, są prostoliniowe przez nieskończenie długi

czas - nie ma żadnych zderzeń z dyskami. Udział trajektorii o długich drogach swobodnych

w jednorodnie losowanym zbiorze warunków początkowych jest znaczący. Rozkład tych

dróg maleje algebraicznie z ich długością: N(s) ~ s~3 [Bou85], a nie wykładniczo, jak dla

typowych układów chaotycznych. Potęgowe korelacje w bilardzie Sinaia i długa pamięć o

warunkach początkowych nie wynikają więc z istnienia regularnych struktur typu torusów

w przestrzeni fazowej.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w zderzeniach peryferyjnych w ramach MD.

Przekaz energii ruchu względnego do wewnętrznych stopni swobody oraz cząstek z jednego

jądra do drugiego, odbywa się poprzez gwałtowne zderzenia rdzeni w potencjale a — a

cząstek należących do różnych jąder. Dla rozpraszania peryferyjnego takie zderzenia należą

do rzadkości; większość cząstek podlega jedynie słabemu oddziaływaniu pochodzącemu

od cząstek w tym samym jądrze. Jedynie dla pewnych specyficznych - rozciągniętych -

konfiguracji zachodzą gwałtowne zderzenia. Na ogół więc pocisk i tarcza obracają się wokół

swojego środka masy, czyli tworzą jakby układ dwóch ciał, który jest całkowalny. Ten

ruch obrotowy odpowiada drogom swobodnym w bilardzie Sinaia. Rozpad takiego układu

ma więc inny charakter niż w przypadku chaotycznego transientu: nie decydują o nim

koneksje homo- i heterokliniczne oraz wykładniki Lapunowa i wymiary fraktalne. Co za

tym idzie, nie ma powodu, aby prawdopodobieństwo przeżycia miało kształt wykładniczy.

Dla zachowania i rozpadu układu decydujące są długie drogi swobodne. Tym samym,

pomimo pełnego chaosu i braku torusów, zderzenie peryferyjne wygląda tak, jakby było

rozpraszaniem niehiperbolicznym.

Wariancja dana wzorem (4.4.3) oznacza dyfuzję anomalnie wzmocnioną w przestrzeni

konfiguracyjnej. Jednak wszelki transport w klasycznych układach hamiltonowskich odby-

wa się w przestrzeni fazowej i żadna podprzestrzeń nie jest wyróżniana przez dynamikę.
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Można w związku z tym oczekiwać takich samych własności dyfuzyjnych także w prze-
strzeni pędów. Wzór Greena-Kubo (4.4.2) określa wtedy wariancję prędkości, tym razem
za pomocą funkcji autokorelacji siły (równanie dvjdt — F rządzi ewolucją czasową w prze-
strzeni pędów i odpowiada równaniu dr/dt = v w przestrzeni konfiguracyjnej). Rys.4.4.3
pokazuje, że funkcja ta, Ć(t) =< F(0) • F(t) >, rzeczywiście opada z czasem jak l/t. Duże
oscylacje wynikają z ruchu kolektywnego, który tym razem nie został wyeliminowany.

10

o.i
10

t-to
100

>-22Rys.4.4.3. Funkcja autokorelacji siły dla przypadku z rys.4.4.2. Czas t o = 1 3 -10"

s odpowiada początkowi procesu dyfuzyjnego.

Dyfuzja w przestrzeni pędów powoduje przekaz energii z kolektywnych do wewnę-
trznych stopni swobody układu. Wewnętrzną energię kinetyczną można zdefiniować za
pomocą średniego odchylenia kwadratowego wektora prędkości, liczonego względem jego
wartości średniej, tzn. E^nt) = (m/2){v2(i)), gdzie v(t) = v(t) - (v(i)). Różniczkowanie
wzoru Greena-Kubo (4.4.2), zastosowanego do v, prowadzi do wniosku, że szybkość dys-
sypacji energii jest ściśle powiązana z funkcją autokorelacji:

dE[int)/dt oc (4.4.4)

Energię E± , wyliczoną jako średnie odchylenie kwadratowe wektora prędkości,
przedstawia rys.4.4.2c. Większość energii, E^ec\ jest gwałtownie dyssypowana w kana-
le wejściowym. Odległość największego zbliżenia jest osiągana w chwili ok. 10~21 s. Sam
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proces dyfuzji rozpoczyna się więc w to — 10 2 1 s. W późniejszym czasie, zgodnie ze

wzorem Greena-Kubo, Ek

%n rośnie jak

E{

k

int) = a(t]n^--t + t0) , (4.4.5)

gdzie a jest stałą. Dla rozważanego zakresu czasu, logarytmiczne odchylenie < v 2 > od

prostej jest zbyt słabe aby się ujawniło w numerycznej symulacji, co zauważono już w

prostszych układach [Zac86]. Skończona i niewielka dostępna przestrzeń fazowa ogranicza

proces dyfuzyjny w czasie. Dla większych czasów (4.4.5) przestaje obowiązywać, a Ek

musi się wysycić.

Końcowa energia kolektywna rozpadającego się układu dana jest, w chwili czasu t,

wyrażeniem: E(t) = Ecm — E^ec^ — Ek (t). Z kolei czas rozpadu t jest określony prawdo-

podobieństwem rozpadu p(t). Łącząc ze sobą p(t) oraz E(ł), otrzymujemy widmo energii

w postaci parametrycznej:

Jak łatwo zauważyć, dp/dE\E_E,t(s. = oo, czyli widmo energii posiada szpic (nieskończenie

wysoki) w E = E(to). Wniosek ten jest ogólniejszy: wzór (4.4.2) przewiduje szpic w

widmie energii dla dowolnego procesu dyfuzyjnego, niezależnie od konkretnej postaci p(t),

jak również od tego, jak szybko spadają z czasem korelacje C(t).

Należy teraz zapytać, jak opisane własności układu objawiłyby się w eksperymen-

cie. Wielkością bezpośrednio mierzalną jest widmo energii. Dla ustalonego krętu, widmo

(4.4.5-6) posiada maksimum w E(to), czyli stosunkowo małej wartości w porównaniu z

energią początkową, ponieważ duża jej ilość, E^tc\ została już wcześniej stracona w ka-

nale wejściowym. Można też oczekiwać, że masa i ładunek produktów reakcji nie będą

się bardzo różniły od początkowych wartości dla pocisku i tarczy. Nieskończony szpic nie

wystąpi, bo czas to jest nieco różny dla każdej trajektorii, a ponadto całkowanie po krecie

wygładza i poszerza pik.

Naszkicowany obraz jest charakterystyczny dla reakcji głęboko-niesprężystych w zde-

rzeniach ciężkich jonów. Są to reakcje typowe dla układów ciężkich. Jednak także dla jąder

o małej i średniej masie potwierdzono eksperymentalnie istnienie układów podwójnych,

których utworzenie jest związane z dyssypacją znacznej części względnej energii i krętu.

Ewoluują one, wymieniając nukleony i cząstki a, do różnych konfiguracji końcowych układu
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podwójnego [Sha82]. Głęboko-niesprężysty charakter tego procesu ujawnia się jako ano-
malne rozpraszanie sprężyste przy wstecznych kątach [Sha82, Lep92]. Zależność energii
wewnętrznej od średniego czasu życia (4.4.5) może być bezpośrednio mierzona przy wy-
korzystaniu atomowych i jądrowych technik eksperymentalnych [Hil92]. Z drugiej stro-
ny, szczegółowa analiza kształtu eksperymentalnego widma energii i porównanie z (4.4.6)
mogłoby dostarczyć informacji o prawdopodobieństwie rozpadu obracającego się układu

Rys.4.4.4. Zależności czasowe dla zderzenia 1 2 C + 1 2 C przy energii E=20 MeV i
krecie 1=0; (a) funkcja autokorelacji prędkości; (b) wewnętrzna energia kinetyczna.

Długotrwała rotacja słabo oddziaływujących jąder jest warunkiem koniecznym dyfu-
zji anomalnej. Warunek ten nie jest spełniony dla zderzeń centralnych. W tym przy-
padku funkcja autokorelacji prędkości gwałtownie spada do zera (rys.4.4.4a) a cała ener-
gia kolektywna jest tracona na samym początku reakcji (rys.4.4.4b). Czas dochodzenia
do równowagi jest krótki, co pozwala na ujawnianie się własności statystycznych jądra
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złożonego już we wczesnej fazie zderzenia. Tak więc MD przewiduje dwa odmienne me-

chanizmy: proces zdominowany przez reakcję fuzji i rozpad jądra złożonego (dyskutowany

w poprzednim rozdziale), z dużą liczbą otwartych kanałów rozpadu, oraz proces dyfuzji,

związany z orbitowaniem i małą liczbą otwartych kanałów. Przewidywanie współistnienia

tych dwóch mechanizmów w zderzeniach niezbyt ciężkich jonów zgadza się z wynikami

analizy w ramach metody kanałów sprzężonych [Bec94] i jest poparte przez eksperyment

[Ray91].

Rys.4.4.2c uwidacznia różne mechanizmy wzbudzenia. W momencie włączania się

procesu dyfuzji większość energii kolektywnej została już stracona. Tę fazę zderzenia

można próbować opisywać przy pomocy siły tarcia, zależnej od prędkości (rosnącej z

prędkością). Jednakże proces dyssypacyjny jest w tym obszarze częściowo odwracalny,

szczególnie dla zderzeń centralnych (rys.4.4.4b). Istotnie, efektywna siła tarcia maleje z

prędkością, jeśli energia wzbudzenia nie jest wystarczająco duża [Sro90]. Takie miesza-

ne, sprężystc-plastyczne zachowanie, łączące w sobie własności sprężystych ciał stałych i

lepkich cieczy, bywa zwykle przypisywane istnieniu torusów KAM w przestrzeni fazowej

[Swi88]. Ponieważ MD nie przewiduje regularnych struktur, model ten pokazuje, że za-

chowanie sprężysto-plastyczne może wystąpić także w całkowicie chaotycznych układach.

Dyssypacja w wyniku procesu dyfuzji, pojawiająca się w następnej kolejności dla zderzeń

peryferyjnych, ma inny charakter. Zgodnie z (4.4.4), jej szybkość nie stabilizuje się, jak by

to miało miejsce w przypadku dyfuzji normalnej, ale rozbiega się logarytmicznie z czasem.

Anomalny charakter dyfuzji może ujść uwadze, jeśli badamy tylko wariancje, np. dys-

sypację energii w funkcji czasu, ze względu na ich słabą (logarytmiczną) modyfikację.

Jednak rosnący z czasem współczynnik dyfuzji, a w szczególności rozbieżność szybkości

dyssypacji energii, może mieć istotne konsekwencje dla semi-fenomenologicznych opisów

reakcji ciężkich jonów, a także procesów gorącego rozszczepienia [Hil92]. Zwykle stosuje

się ten sam model dyfuzji w zderzeniach i centralnych, i peryferyjnych, zmieniając jedy-

nie parametry geometryczne - wielkość "okna" i deformację. Podobnie postępuje się w

przypadku rozszczepienia, przechodząc od punktu siodłowego do punktu rozerwania. W

świetle powyższych wyników może to nie być wystarczające, ponieważ sama natura pro-

cesu dyssypacji zależy od skali czasowej. Fróbrich et al. [Fro93] zauważyli, że poprawne

odtworzenie eksperymentalnej krotności neutronów przy pomocy równania Langevina z

silnym tłumieniem (overdamped) wymaga zwiększenia współczynnika tarcia o rząd wiel-

kości, gdy zmienia się parametr rozszczepienia z dużego na mały. Taka jakościowa zmiana
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nie dziwi, jeśli dla silnie zdeformowanych kształtów ma miejsce dyfuzja anomalna.
Rzeczą zastanawiającą jest niezwykła uniwersalność stojąca za mechanizmem fizycz-

nym, prowadzącym do omawianej tu dyfuzji anomalnej. Takie układy jak gaz Lorenza
sztywnych i periodycznie rozłożonych dwuwymiarowych dysków, oraz MD, są w gruncie
rzeczy bardzo odmienne. Tym co je łączy, jest obecność długich dróg swobodnych, i to one
determinują ogon potęgowy funkcji autokorelacji. Wynika z tego, że szczegóły potencjału
są zupełnie nieistotne, co samo przez się określa skalę stosowalności powyższych wyników.
Co więcej, ponieważ efekty antysymetryzacji mogą być symulowane dodatkowym rdzeniem
w potencjale, należeć tu będą także różne podejścia semiklasyczne, np. zantysymetryzowa-
na dynamika molekularna (AMD) [Dro82, Cau82, Bau85, Ono92] oraz kwantowa dynamika
molekularna (QMD) [Aic86, Pei89].

Przedstawione wyniki sugerują możliwość prostego opisu zderzeń jądrowych i rozszcze-
pienia, bez uwzględniania szczegółów dynamiki mikroskopowej. W takim opisie zmienna
kolektywna zmieniałaby się powoli i regularnie, a mikroskopowe stopnie swobody byłyby
odpowiedzialne za fluktuacje. Innymi słowy, chodzi tu o równanie Langevina, z tą jednak
różnicą w stosunku do podejścia standardowego, że korelacje szumu mogłyby spadać z
czasem także potęgowo, jak l/t. Zagadnienie to będzie tematem ostatniej części pracy.
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5. Równanie Langevina z szumem skorelowanym algebraicznie [Plo95]

Trajektorie układów chaotycznych - if-systemow i systemów Bernoulliego - wygląda-

ją, na pierwszy rzut oka, bardzo nieregularnie, co przywodzi na myśl procesy stochastyczne,

niedetenninistyczne. Istotnie, pomimo zasadniczych różnic w stosowanych metodach, ist-

nieje ścisła odpowiedniość między podejściem stochastycznym i deterministycznym. W

uogólnionej teorii ruchów Browna [Mor65, Kub66], równania Hamiltona są zapisywane

w formie równania Langevina, przy użyciu techniki operatorów rzutowych. Można też

wykazać, że oba podejścia są wręcz równoważne [Mis79, Ant93]: istnieje wiążąca je trans-

formacja, chaotyczna i nieunitarna, nie wprowadzająca żadnej straty informacji. Równania

stochastyczne stanowią więc użyteczną alternatywę opisu układów dynamicznych, co wy-

korzystywaliśmy już w rozdz.4.3. W opisie tego typu całkowita siła działająca na cząstkę

Brownowską, lub odpowiednią zmienną, np. współrzędną kolektywną w procesie rozszcze-

pienia, jest podzielona na dwie składowe: część wolnozmienną, opisującą ewolucję zmien-

nych makroskopowych, oraz szybkozmienną, odpowiadającą fluktuacjom.

Standardowe równanie Langevina zawiera szum, którego korelacje czasowe spadają

szybko, jak funkcja 6 lub wykładniczo. Równania tego typu były szeroko stosowane np. w

problemach rozszczepienia jako dyfuzji przez barierę potencjału, jak w pionierskiej pracy

Kramersa [Kra40], a także w nowszych badaniach [Gra83, Abe86]. Wynik: uzyskane w

ramach MD przewidują szybko zanikające korelacje, w szczególności dla zderzeń central-

nych. Jednak, jak pokazaliśmy, występują też korelacje potęgowe, co wymaga uogólnienia

podejścia Langevina. Wyniki MD nie są zresztą odosobnione. Efekty pamięci są istotne

także w zjawiskach zupełnie innego typu: w reakcjach chemicznych w roztworach [Gro80],

migracjach ligandów (podstawników) w biomolekułach [Han83], dyfuzji atomowej w pe-

riodycznej sieci [Iga88]. Korelacje potęgowe l/t zauważono badając poszerzenie widma

związane z efektem Starka [Bri71]. Pełna teoria procesów posiadających skończone cza-

sy korelacji ciągle nie jest znana. Istotne próby w tym kierunku to teoria relaksacji dla

rezonansu magnetycznego (tzw. oscylator Kubo) [Kub62] oraz proces Kubo-Andersona

[And54, Kub54]. Aktualny przegląd teorii stochastycznych z szumem kolorowym, przede

wszystkim dla korelacji spadających wykładniczo, podają Hanggi i Jung [Han95]. Intere-

sującą metodę modelowania procesów stochastycznych z dowolnymi korelacjami skonstru-

owali Brisssaud i Frisch [Bri74]. Ten tzw. "proces kangura" jest typu Markowa i polega na

skokowej zmianie amplitudy w zmiennych odstępach czasowych, przy czym krok czasowy

zależy od wielkości tej amplitudy.
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W tej części pracy będą dyskutowane własności równania Langevina z algebraicznymi
korelacjami szumu dla kilku prostych przypadków - cząstki swobodnej, ucieczki cząstki z
jamy potencjalnej oraz przechodzenia przez barierę. Prezentowane podejście uwzględnia
korelacje różnego typu: wolno, a także szybko spadające, które odpowiadają standardo-
wemu równaniu Langevina. Porównanie obu przypadków pozwala uwidocznić znaczenie
różnych korelacji szumu dla fizycznych przewidywań.

Będziemy rozważali równanie Langevina w dwóch wymiarach. Zakładamy, że cząstka
o masie m porusza się w polu potencjalnym V(r). Działa na nią również siła tarcia, pro-
porcjonalna do prędkości v, charakteryzowana stałym współczynnikiem 7. Tarcie takie
można nazwać zewnętrznym, ponieważ nie jest ono generowane przez szum. Alternatywą
byłoby bardziej skomplikowane podejście, wyrażające siłę tarcia w postaci całki zawie-
rającej całą historię układu (uogólnione równanie Langevina) [Kub91]. W przypadku z
tarciem zewnętrznym ruch cząstki jest rządzony równaniem Langevina:

dr
— = v

O sile stochastycznej F(<) zakładamy, że posiada ona korelacje albo wykładnicze, albo
potęgowe: < F(0)F(*) >~ l/t , oraz że < F(t) > = 0 .

Pierwszym problemem, który należy w związku z tym rozwiązać, jest znalezienie spo-
sobu generowania siły o tych własnościach. Taki generator może być deterministyczny,
podobnie jak w metodzie zastosowanej niedawno przez Shimizu [Shi90, Shi93, Shi94], który
badał ruchy Browna i jako szumu użył iteracji mapy chaotycznej. Same własności korelacyj-
ne jeszcze nie określają szumu jednoznacznie i jego wybór jest, z matematycznego punktu
widzenia, cokolwiek arbitralny. Jednak doświadczenie wyniesione z analizy rozpraszania w
ramach MD pozwala powiązać człon fluktuujący F(t) z prędkością cząstki w periodycznym
gazie Lorentza (uogólnionym bilardzie Sinaia). Własności rozpadu tego układu dynamicz-
nego okazały się określone przede wszystkim przez ogon potęgowy funkcji autokorelacji
prędkości, związany z istnieniem długich dróg swobodnych. W związku z tym szczegóły
oddziaływania, a co za tym idzie, metoda generowania korelacji, mają drugorzędne zna-
czenie. Siłę F(<) będziemy generowali jako prędkość cząstki w uogólnionym, dwuwymia-
rowym bilardzie Sinaia, czyli F(t) = eu, gdzie u jest prędkością cząstki w bilardzie, a
£ amplitudą szumu. Trzeba zaznaczyć, że sama idea generowania szumu o określonych
własnościach korelacyjnych przez wprowadzenie dodatkowych zmiennych, związanych z
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innym, stowarzyszonym, procesem fizycznym, nie jest nowa. Bywa ona na przykład stoso-

wana w równaniu Langevina z szumem kolorowym (spadającym wykładniczo), gdzie jako

generatora używa się procesu Ornsteina-Uhlenbecka, czyli drugiego równania Langevina,

ale z szumem białym (np. [Zhi93]).

Rozważymy dwa przypadki, związane z różną geometrią bilardu (zob. rozdz.4.4):

horyzont otwarty, w którym C(t) a l/i, oraz zamknięty, z korelacjami wykładniczymi.

Promienie dysków przyjęto, odpowiednio, R = 0.3 i 1.2. Odległość pomiędzy dyskami

wynosi 1 — 2 — 2R. Równania (5.1) były rozwiązywane przez równoległą ewolucję czasową

zmiennych Langevinowskich r i v, oraz współrzędnych bilardu. Dokładniej, dla ustalo-

nych warunków początkowych w zmiennych r, v tworzono zespół statystyczny, losując

warunki początkowe cząstki w bilardzie - położenia jednorodnie na dostępnej powierzchni

(pomiędzy dyskiem a ściankami), a składowe pędu na okręgu jednostkowym. Następnie,

dla każdego takiego przypadku, przeprowadzano ewolucję r i v. Wyznaczane wielkości,

będące funkcjami r i v, otrzymywano średni ująć po zespole statystycznym.

1500

100 200 300 400 500

Rys.5.1. Wariancja położenia dla przypadku otwartego horyzontu z 7=1 i £=1.

Rozważmy najpierw przypadek V = 0. Cząstka Browna spoczywa w chwili t ~ 0,

czyli warunki początkowe są następujące: v(< = 0) = Ooraz x(t = 0) = y(t = 0) = 0.

Gdy nie ma siły tarcia (7 = 0), fluktuacje prędkości gwałtownie rosną. Dla otwartego

horyzontu drogi swobodne cząstki w bilardzie, którym odpowiadają stałe przyspieszenia
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cząstki Browna, mogą być długie. Prowadzi to do zachowania przypominającego loty Le-
viego. Dyfuzja cząstek Browna jest gwałtowna i średnie odchylenie kwadratowe położenia
szybko rośnie z czasem: < r 2 >~ t3 In i, co przypomina prawo Richardsona turbulentnej
dyfuzji [Sch87]. Natomiast wariancja prędkości < v2 > (t)może być wyliczona ze wzoru
Greena-Kubo. Ponieważ dla otwartego horyzontu Ć(t) ~ i " 1 , < v2 > (t) ~ żlogi.
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Rys.5.2. Wariancja prędkości dla przypadku otwartego horyzontu z 7=0.01 i £ = 1 .

Fizycznie bardziej interesujący jest przypadek niezerowego tarcia. W granicy dużego
7, co formalnie odpowiada m = 0, z samej struktury równań (5.1) wynika identyczność
funkcji autokorelacji prędkości cząstki Browna oraz szumu. Wariancję położenia < T2(t) >,
wyliczoną dla otwartego horyzontu z 7 = 1 i £ = 1, przedstawia rys.5.1: < r2(ż) >jest
proporcjonalne do t log t, czyli dyfuzja jest anomalnie wzmocniona. Współczynnik dyfuzji
D(t) = (1/4) < r2(i) > /t wynosi D(t) = Do logt, gdzie Do jest stałą. Wariancja prędkości
< v2(<) > początkowo rośnie (rys.5.2), po czym wysyca się osiągając wartość asymptotycz-
ną < v2 >eq\ układ dochodzi do stanu równowagi. Wielkości D(t), < v2 >eg, 71 esą
powiązane równaniem:

m ćP
-m v2 > e , = - | rF (5.2)

które wynika bezpośrednio z (5.1). Dla standardowego problemu Langevina < r F >= 0
i powyższe równanie pozwala otrzymać związek temperatury T = < v2 >tq /2m, 7 i D:

71



T = 7-D (relacja Einsteina). W naszym podejściu < rF > (t) ^ 0 i relacje pomiędzy tymi
wielkościami wynikają z niezależnego porównania członów stałych i zależnych od czasu w
równaniu (5.2); te ostatnie są proporcjonalne do logt w granicy długich czasów. Oznacza
to, że zamiast jednej relacji Einsteina otrzymamy dwie zależności. Pierwsza z nich ma
postać:

(5.3)
7 2

Rys.5.3 pokazuje zależność < v2 > e ? od współczynnika tarcia. W szerokim zakresie 7
(0.05 < 7 < 10), zależność tę można sparametryzować funkcją:

(5.4)
\r 7Cł /

parametrami c\ — 0.5, C2 = 0.75i C3 = 2.187, która stanowi drugą relację.
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Rys.5.3. Zależność wariancji prędkości w stanie równowagi od współczynnika tarcia
7 dla przypadku otwartego horyzontu z £=1. Dla 7 >0.05 można ją sparametryzować
funkcją (5.4).

Dla zamkniętego horyzontu < r 2 > zależy liniowo od czasu i < rF > = const., a stała
ta jest ujemna. Równanie (5.2) nie zawiera więc członów zależnych od czasu i daje tylko
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jedną zależność - zwykłą relację Einsteina - przy czym temperatura T jest nieco większa
niż średnia energia kinetyczna < v2 > e j /2m. Różnica między tymi wielkościami maleje z
7 i w granicy dużego tarcia < r F > = 0.

Rozważymy teraz ruch cząstki Browna uwięzionej w symetrycznej jamie. Problem
ten można uważać za idealizację procesu wyparowania w fizyce jądrowej lub atomowej.
Studnia potencjału jest określona następująco:

V(r) =
0

< rB

rB

(5.5)

gdzie VQ i rs oznaczają głębokość i promień potencjału. Wewnątrz jamy ruch cząstki
określa równanie Langevina (5.1), poza nią cząstka jest całkowicie swobodna. Rozkłady
energii wyliczane na brzegu (|r| = r g ) są więc identyczne z asymptotycznymi (|r| = oo).
Jako warunki początkowe (i = 0) przyjmujemy r = 0 i v = 0. W trakcie ewolucji siła
stochastyczna F(<) przyspiesza cząstkę, która ostatecznie może opuścić jamę.

Rys.5.4. Asymptotyczny rozkład energii cząstek uciekających z jamy potencjału o
promieniu r£=50 (linia ciągła), (a) Przypadek otwartego horyzontu z 7=0.02 i £ = 1 .
Głębokość potencjału Vo=-40. Linia przerywana pokazuje dopasowanie funkcją Gaussa,
(b) Tak samo jak (a), tylko 7=0.001, £=0.25 i V0=-50.

Obecność długich dróg swobodnych w bilardzie powoduje stałe, trwające przez długi
czas, przyspieszenia cząstki Browna. Często jedna taka droga, bez żadnych zderzeń z
dyskami w bilardzie, wystarcza do wyrzucenia cząstki z jamy. Pojawianie się tego efek-
tu, który nie występuje w standardowym podejściu Langevina, jak również jego obraz
na rozkładach energetycznych, zależy od względnej zależności amplitudy szumu oraz wiel-
kości potencjału. Rys.5.4a pokazuje taki rozkład (P(E)), wyliczony dla £ = 1,7 = 0.02 i
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Vo = —40, VB = 50. Rozkład P{E) składa się z wąskiego piku, nałożonego na szeroką struk-

turę. Ten właśnie pik odpowiada cząstkom, które nazwijmy "przed-randomizowanymi",

poddanym działaniu stałej wartości szumu (droga swobodna w bilardzie). Położenie piku

przesuwa się w stronę niższych energii wraz ze wzrostem głębokości potencjału Vo oraz

współczynnika tarcia 7. W omawianym przypadku znika on gdy VQ < —50. Szeroka

struktura na rys.5.4a odpowiada cząstkom, na które działa zmienna siła F(ł) (wielokrotne

zderzenia z dyskami w bilardzie). Ich ruch uległ więc znacznej stochastyzacji, co jednak

nie oznacza stanu równowagi termodynamicznej. Ogon rozkładu jest bowiem gaussowski

(linia przerywana na rysunku) - P(E) ~ exp(—E2/2a2) (<r = 60.5) - a nie wykładniczy.

Cząstki takie nazwiemy "randomizowanymi".

E

Rys.5.5. Asymptotyczny rozkład energii cząstek uciekających z jamy potencjału o
promieniu ig=50 i głębokości Vo=-4O (linia ciągła) dla przypadku zamkniętego hory-
zontu z 7=0.001 i £=1. Linia ciągła pokazuje dopasowanie funkcją wykładniczą.

Dla ustalonego potencjału V(r) zmniejszanie amplitudy szumu utrudnia ucieczkę czą-

stek. W szczególności nie wyrzuca ich pojedyncza droga swobodna w bilardzie (zachodzą

zderzenia z dyskami), czyli nie obserwujemy cząstek przed-randomizowanych. Rozkład

energii P{E) dla takiego przypadku (e = 0.25) pokazuje rys.5.4b. Dla dużych energii opada

on wykładniczo, jak należałoby oczekiwać dla układu w równowadze. Efekt ten staje się

jeszcze wyrazniejszy gdy zamkniemy horyzont w bilardzie (przypadek szybko spadających

korelacji szumu), jak to pokazuje rys.5.5. Tak więc oba te przypadki - otwarty horyzont
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z małą amplitudą szumu i zamknięty horyzont - charakteryzują się rozkładami energii z
trudem odróżniałnymi od standardowego podejścia Langevina.

Aby cząstka uciekła z jamy potencjału, musi zostać rozpędzona przez szum. Częste
zderzenia z dyskami w bilardzie (częste zmiany kierunku siły stochastycznej) zmniejszają
średnie przyspieszenie. Gdy nie ma zewnętrznego potencjału, wszystkie drogi swobodne w
bilardzie, zarówno te długie jak i krótkie, wystarczają aby cząstka znalazła się w pobliżu
bariery i uciekła. Ponieważ pojawienie się cząstki w zadanej odległości od centrum jest czy-
sto przypadkowe, prawdopodobieństwo przeżycia układu, proporcjonalne do liczby cząstek
N(t), można wyznaczyć z zależności: N(t) ~ N(t), czyli N(ł) = iV(0)exp(—at), gdzie
a jest stałą. Obliczenia numeryczne potwierdzają ten wynik. Bardziej skomplikowany jest
przypadek z potencjałem, który ilustrują rys.5.6-7. Dla otwartego horyzontu i wystarcza-
jąco dużej amplitudy szumu, N(t) szybko zmierza do asymptotycznego zachowania ~ l/ł,

natomiast dla małej amplitudy £ prawdopodobieństwo opada najpierw wykładniczo, a na-
stępnie, po bardzo długim czasie, pokazuje się ogon ~ l/t. Wreszcie dla zamkniętego
horyzontu, N(t) spada wykładniczo (rys.5.7).
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Rys.5.6. Zależność czasowa liczby cząstek pozostających w jamie potencjału o pro-
mieniu r £ = 5 0 i głębokości Vo=-50 (linia ciągła), (a) Przypadek otwartego horyzontu z
7=0.02 i £ = 1 . Linia przerywana pokazuje zależność l/t. (b) Tak samo jak (a), tylko
7=0.001 i £=0.25.

Aby zrozumieć zachowanie prawdopodobieństwa przeżycia dla układu z zewnętrznym
potencjałem, rozważmy ponownie rozkład dróg swobodnych w bilardzie. Zasadniczo za-
leży on wyłącznie od geometrii bilardu i jest stały w czasie, jednak eliminowanie cząstek
Browna opuszczających jamę potencjału wprowadza sprzężenie ze zmiennymi Langevina,
modyfikujące rozkład. Średnia droga swobodna < s >gw rozszerzonym bilardzie Sinaia
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(pierwszy moment rozkładu dróg swobodnych), odpowiadająca cząstkom Browna znaj-
dującym się wewnątrz jamy potencjału, jest przedstawiona na rys.5.8, w funkcji czasu.
Pokazano tam dwa przypadki: małej (e = 0.25) i dużej (e = 1) amplitudy szumu, oba dla
otwartego horyzontu. W pierwszym < $B > bardzo wolno rośnie z czasem, w skali czasu
na rysunku jest praktycznie stałe. Inaczej przypadek e = 1: tutaj średnia droga swobodna
gwałtownie rośnie.
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Rys.5.7. Zależność czasowa liczby cząstek pozostających w jamie potencjału o pro-
mieniu rg=50 i głębokości VQ=-40. Przypadek zamkniętego horyzontu z 7=0.001 i £=1.

Z punktu widzenia prawdopodobieństwa przeżycia, przypadek słabego szumu przy-
pomina sytuację bez potencjału. Rozpad układu jest związany z silną stochastyzacją
ruchu cząstki Browna (wielokrotne zderzenia z dyskami bilardu) i z tego powodu ma
charakter przypadkowy. Nie rozróżnia on długości dróg swobodnych, czyli < SB >jest
stałe, a ponieważ N(t) ~ N(ł), N(t)m& kształt wykładniczy. Gdy amplituda szumu jest
duża, < SB > {t)gwałtownie rośnie. Aby zrozumieć przyczynę tego zjawiska prześledźmy
przykładową trajektorię cząstki Browna, odpowiadającą długiej drodze swobodnej w bi-
lardzie (rys.5.9). Okazuje się ona bardzo regularna, co wynika z prostej analogii. Stała
wartość szumu i siła potencjalna działają bowiem tak samo jak grawitacja i siła sprężystości
w problemie drgań zwykłej sprężyny. Siła tarcia hamuje cząstkę Browna, która ostatecz-
nie zatrzymuje się w punkcie określonym równowagą obu sił (bez tarcia trajektoria je-
st periodyczna). Ponieważ takie cząstki nie mogą uciec, ich udział w zespole wzrasta i
< SB > rośnie z czasem. Równowaga sił obowiązuje dopóki trwa droga swobodna. W
końcu jednak cząstka w bilardzie uderza w dysk i cząstka Browna zaczyna poruszać się
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nieregularnie. Cały proces zaczyna się jakby od początku, bo w tym momencie v = 0.
Prędkość szybko wzrasta (duże e) i cząstka ucieka. Proces rozpadu dla długich czasów
może więc być uważany jako rozpoczynający się z pewnego kwasi-stacjonarnego rozkładu
nieruchomych cząstek, odpowiadających długim drogom swobodnym w bilardzie.

1 0 0

1 0

200 400 600
t

800 1000

Rys.5.8. Średnia droga swobodna cząstek w bilardzie, w funkcji czasu, dla przypad-
ku z rys.5.6. Linia ciągła i przerywana odnoszą się, odpowiednio, do £ = 1 i £=0.25.

Tak długo jak cząstka w bilardzie znajduje się na orbicie swobodnej, cząstka Brówna
jest uwięziona w jamie potencjału. Im większe staje się odchylenie od kierunku drogi
swobodnej, tym większa szansa ucieczki. Tak więc, asymptotycznie, prawdopodobieństwo
przeżycia do chwili czasu t jest proporcjonalne do średniej z rzutu prędkości cząstki w
bilardzie na jej prędkość początkową, związaną z kierunkiem drogi swobodnej, czyli do
funkcji autokorelacji prędkości C(t) ~ l/t. Dla £ = 0.25< SB >wzrasta powoli, bo
stochastyzacja, która następuje po zakończeniu drogi swobodnej w bilardzie, nie rozpędza
cząstki Browna w stopniu wystarczającym do jej wyrzucenia z jamy potencjału. Jest ona
popychana przez wiele krótkich dróg swobodnych i albo ucieka, albo droga swobodna znowu
staje się długa. W ostatnim przypadku cały proces rozpoczyna się od nowa. Ucieczka z
jamy potencjału jest więc w tej fazie przypadkowa, a N(ł) - wykładnicze. Ostatecznie
jednak, po długim czasie, długie drogi swobodne zaczynają dominować, < SB > staje się
duże, a prawdopodobieństwo przeżycia przybiera kształt algebraiczny (~ l/i) .
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Rys.5.9. Przykładowa długa trajektoria cząstki Browna: x(t), y(t). Odpowiada ona

długiej drodze swobodnej w bilardzie.

Dla e — 0.25 i krótkich czasów oraz dla przypadku zamkniętego horyzontu dominują

krótkie drogi swobodne, a układ jest w stanie równowagi. Prędkość cząstki osiągającej

barierę jest wynikiem złożenia dużej liczby niewielkich zmiennych przypadkowych (bilard

Sinaia szybko traci pamięć), co daje w efekcie maxwellowski rozkład prędkości. Z drugiej

strony, dla £ = 1, proces rozpadu, rozpoczynający się po długim czasie z konfiguracji

cząstek spoczywających, jest szybki. Zazwyczaj wystarcza do tego mała liczba fluktuacji

szumu. Końcowa prędkość cząstki na barierze jest więc sumą niewielkiej liczby składników,

co daje w przybliżeniu gaussowski rozkład energii kinetycznej ~ exp(—const vA). Taka

postać rozkładu wynika z najwyrainiej przed-równowagowego charakteru procesu rozpa-

du, podobnie jak to miało miejsce w MD (rys.4.3.12). Reasumując: dla silnego szumu

generowanego przez bilard z otwartym horyzontem, czasy rozpadu i widma energii ucieka-

jących cząstek są określone przez dominację długich dróg swobodnych w bilardzie. Pomimo

długiego czasu życia, rozpad ma charakter procesu szybkiego, na skutek uwalniania "za-

mrożonych" trajektorii.
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Rozważymy teraz ruch cząstki Browna przechodzącej przez barierę potencjału, który
to problem może być uważany za prosty model rozszczepienia. Podobnie jak poprzednio,
rozwiążemy równanie Langevina (5.1) z szumem generowanym przez uogólniony bilard
Sinaia dla przypadku otwartego i zamkniętego horyzontu, siłą tarcia oraz potencjałem
zdefiniowanym w następujący sposób:

'Vo(l-{%

V(r) =

< rB

rSc (5.6)

rSc

10*

1 0 3

102

- V 0 = - 5 0
-Vo=~8O

0 50 100
E

150 200

Rys.5.10. Asymptotyczny rozkład energii cząstek uciekających ponad barierą po-
tencjału o wysokości Vj=5.6. Jama potencjału ma głębokość Vo=-5O (linia ciągła) i
Vo=-8O (linia przerywana). Przypadek otwartego horyzontu z 7=0.02 i €=1.

Potencjał w swojej części przyciągającej ma identyczny kształt, jak jama poprzednio
rozważana (5.5). Początkowo cząstka spoczywa na dnie tej jamy. Potem w wyniku roz-
pędzania przez szum może osiągnąć wierzchołek bariery V(r) ~ Vi w punkcie |r | = r a .
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Dla | r | > rg potencjał opada, przyspieszając cząstkę aż dotrze ona do "punktu rozerwa-

nia" rsc- W tym obszarze działa też tarcie i szum. Dla | r | > rsc ruch jest swobodny. W

rachunkach numerycznych założono rg = 50 i rsc = 150.

Rys.5.10 pokazuje asymptotyczny rozkład energii P(E), wyliczony dla przypadku

otwartego horyzontu w bilardzie, z parametrami £ = 1,7 = 0.02. Głębokość jamy wy-

nosi VQ — —50 (linia ciągła) i VQ = —80 (linia przerywana), a wysokość bariery Vi = 5.6.

Oba rozkłady posiadają pik w E ~ 80, odpowiadający cząstkom przed-randomizowanym,

nałożony na szeroką strukturę, której ogon ma kształt gaussowski:

P(E) ~ exp -(2aE (5.7)

z parametrami a = 82.5 i o — 65. Rozkład P(E) można uważać za splot dwóch rozkładów

gaussowskich - odpowiadających energii cząstek w punktach TQ oraz r s c • Jest rzeczą

interesującą, że P(E) prawie nie zależy od głębokości części przyciągającej potencjału.

W

OL

102 :

E

Rys.5.11. Asymptotyczny rozkład energii cząstek uciekających ponad bariera poten-
cjału dla przypadku zamkniętego horyzontu z 7=0.001 i £=1. Linia przerywana pokazuje
dopasowanie funkcją wykładniczą.

Rozkład energii dla słabego szumu (e = 0.25) jest również gaussowski, (5.7), z parame-

trami a = 11.3i<r = 20.2. Można go uważać za splot rozkładu wykładniczego na barierze

(rys.5.4b) oraz gaussowskiego w obszarze potencjału odpychającego. Ponieważ o kształcie

rozkładu decyduje ten ostatni obszar - długie drogi swobodne ujawniają się niezależnie od
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amplitudy szumu i głębokości potencjału - uzyskany wynik jest uniwersalny dla przypadku
bilardu z otwartym horyzontem.

Rys.5.11 przedstawia P(E) dla zamkniętego horyzontu. Kształt rozkładu jest wy-
kładniczy. Prędkości cząstek są znacznie mniejsze niż w przypadku otwartego horyzontu
ponieważ brakuje przyspieszeń związanych z długimi drogami swobodnymi w bilardzie.

105

10*

103

102

: \

- V 0 = - 5 0
- V 0 = - 8 0

102 103
t

10*

Rys.5.12. Zależność czasowa liczby cząstek pozostających wewnątrz potencjału dla
przypadku z rys.5.10.

Cząstki, które osiągnęły wierzchołek bariery w punkcie |r | = TB , są popychane przez
potencjał w kierunku punktu rozerwania. Szum może albo wzmocnić ten efekt, albo spo-
wolnić lub nawet zawrócić cząstkę z powrotem do obszaru działania siły przyciągającej,
co jednak jest mało prawdopodobne. Częste zderzenia z dyskami, jak to ma miejsce dla
zamkniętego horyzontu, zmniejszają średnie przyspieszenie i umożliwiają osiągnięcie przez
układ stanu równowagi. Efekty te wpływają na zależność prawdopodobieństwa przeżycia
od czasu. Dla otwartego horyzontu i wystarczająco dużej amplitudy szumu zależność
asymptotyczna ~ l/ł jest osiągana szybko (rys.5.12), podczas gdy dla małego epoprzedza
ją obszar, w którym rozpad jest wykładniczy, tak samo jak na rys.5.6b. Przypadek za-
mkniętego horyzontu charakteryzuje się rozpadem wykładniczym, podobnie jak ucieczka
cząstek z jamy potencjału, dyskutowana powyżej. Można więc wyciągnąć ogólny wniosek,
że dodanie do potencjału odpychającej części zewnętrznej nie zmienia jakościowo własności
układu, zarówno jak chodzi o rozkłady energetyczne, jak i prawdopodobieństwo przeżycia,
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i to dla obu geometrii bilardu.

Równania transportu i równania Langevina są szeroko stosowane w fizyce reakcji

jądrowych [Nor80]. Służą one do opisu zderzeń, w których układ podwójny rozdziela się

przed osiągnięciem pełnej równowagi termodynamicznej, czyli reakcji głęboko-niesprężys-

tych. W tym przypadku kolektywne stopnie swobody ulegają znacznie wolniejszej rela-

ksacji niż jednocząstkowe, chociaż zachodzi znaczny przekaz masy oraz strata względnej

energii kinetycznej i krętu. Ten sam formalizm stosuje się do opisu indukowanego roz-

szczepienia silnie wzbudzonych jąder. We wszystkich tych modelach zakłada się szybko

spadające korelacje siły stochastycznej. Jest to zapewne słuszne dla zwartych konfiguracji,

jednak wyciągnięte kształty, w pobliżu punktu rozerwania, odpowiadają geometrii zde-

rzeń peryferyjnych, czyli należałoby oczekiwać dyfuzji anomalnie wzmocnionej i korelacji

algebraicznych. W standardowym opisie Langevina objawiłoby się to różnymi średnimi

współczynnikami dyfuzji dla małych i dużych parametrów rozszczepienia, dla których

długości dróg od punktu siodłowego do punktu rozerwania są bardzo różne. Taka ten-

dencja była istotnie sugerowana w związku z równoczesną analizą danych eksperymental-

nych, dotyczących prawdopodobieństwa rozszczepienia i krotności neutronów emitowanych

przed rozszczepieniem, w ramach hybrydowego modelu Langevina Fróbrichaet al. [Fro93].

W szczególności dane te nie dają się wytłumaczyć przy pomocy koncepcji dwuciałowego,

hydrodynamicznego tarcia, związanego z szybko spadającymi korelacjami [Weg74]. Znacz-

nie lepsze rezultaty daje zastosowanie modelu dyssypacji jednociałowej [Wad93], opartego

na założeniu istnienia długich dróg swobodnych [Blo78], jak w gazie Knudsena [Knu50];

długość dróg swobodnych jest w tym przypadku ograniczona jedynie rozmiarami zbiorni-

ka. Wskazuje to na znaczenie korelacji algebraicznych (wynikających z istnienia długich

dróg) w procesie dyssypacji, które, dla układów jądrowych o wydłużonych kształtach, po-

winny być bezpośrednio uwzględniane. Interesujący jest wpływ tych korelacji na zjawiska

transportu masy i energii, a w szczególności na tzw. "formułę okna".

Wyniki uzyskane w ramach MD wykazały uniwersalność korelacji typu l/t, które są

konsekwencją istnienia długich dróg swobodnych i nie zależą od szczegółów potencjału. Nie

zmienia ich także uwzględnienie natury fermionowej nukleonów. Ta uniwersalność może

być źródłem zaskakującego podobieństwa do wyników kwantowych [Har92], które również

przewidują asymtotycznie potęgowe prawdopodobieństwo rozpadu dla przypadku małej

liczby kanałów końcowych, spodziewanej dla zderzeń peryferyjnych.
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6. Podsumowanie

Rozważaliśmy jądrowe układy rozproszeniowe modelowane dynamiką molekularną,
pod kątem ich własności dynamicznych. Już najprostsza wersja modelu wykazuje cechy
typowe dla chaotycznych układów rozproszeniowych: niestabilności wykładnicze (dodatnie
wykładniki Lapunowa), czyli dodatnią entropię metryczną, co prowadzi do szybkiej straty
informacji o warunkach początkowych, a także wymiary fraktalne rozmaitości stabilny-
ch i niestabilnych. Konsekwencją tej ostatniej własności są osobliwości krzywej defleksji,
tworzące nieskończony zbiór, który jest fraktalem. Czas przebywania cząstek w obszarze
ruchu chaotycznego nie jest nieskończony; w końcu układ się rozpada, a prawdopodo-
bieństwo przeżycia zależy wykładniczo od czasu. Średni czas życia można wyrazić przez
wartości wykładników Lapunowa i wymiarów fraktalnych. Uproszczona wersja modelu,
uwzględniająca niewiele stopni swobody, przewiduje także, dla pewnych energii, istnie-
nie struktur regularnych typu torusów KAM. W tym przypadku rozpad jest potęgowy w
czasie.

Okazało się, że chaotyczny układ rozproszeniowy (transient) można powiązać z wła-
snościami jądra złożonego. Model pozwala wyznaczyć współczynniki transmisji i przekroje
czynne na reakcję fuzji, zgodne z wartościami eksperymentalnymi, a także przewiduje
własności statystyczne, charakterystyczne dla rozpadu jądra złożonego: maxwellowskie
rozkłady energii wylatujących cząstek oraz rozkłady kątowe symetryczne względem 7r/2.
Zasadniczą cechą tych procesów jest, wynikająca z istnienia niestabilności dynamiczny-
ch i fraktali, wykładnicza zależność prawdopodobieństwa przeżycia od czasu. Przewiduje
ją także rachunek kwantowy, zakładając istnienie wielkiej liczby pokrywających się re-
zonansów, co prowadzi do fluktuacji Ericsona. Widać więc, że klasyczne odtworzenie
omówionych własności jądra złożonego stało się możliwe dzięki chaotycznemu aspektowi
dynamiki.

Gdy zderzenie jest peryferyjne, otrzymujemy inny obraz. O dynamice decydują długie
drogi swobodne polegające na wzajemnej rotacji pocisku i tarczy; zderzenia pomiędzy
cząstkami zdarzają się rzadko. W konsekwencji funkcje autokorelacji spadają z czasem
algebraicznie, jak l/t, czyli układ długo pamięta warunki początkowe. Zachowanie układu
jest analogiczne jak w periodycznym gazie Lorentza (rozszerzonym bilardzie Sinaia). Za-
leżności potęgowe, i związana z nimi dyfuzja anomalnie wzmocniona, są oznaką regular-
ności. Występują one pomimo braku torusów w przestrzeni fazowej i wynikają z istnienia
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długich dróg swobodnych. Jako fizyczną intertpretację zderzeń o tych własnościach zapro-
ponowaliśmy reakcje głęboko-niesprężyste.

Znaczenie korelacji potęgowych i ich uniwersalność, niezależność od szczegółów mode-
lu, pozwoliły wyjść poza ramy dynamiki molekularnej i skonstruować równanie Langevina
z szumem skorelowanym algebraicznie. Przedstawiliśmy różnice w stosunku do standar-
dowego podejścia langevinowskiego, w którym korelacje szumu spadają szybciej, na kilku
najprostszych przykładach. Omówione przypadki są pierwszą próbą w tej dziedzinie i, po-
mimo odniesienia do reakcji jądrowych, na obecnym etapie nie mają na celu ilościowego opi-
su konkretnej sytuacji fizycznej, a jedynie przedstawienie podstawowych efektów, których
można oczekiwać uwzględniając obecność długich dróg swobodnych. Tym samym zastoso-
wania takiego równania Langevina wykraczają poza fizykę jądrową. Niezależnie od zasto-
sowań, wiele zagadnień wymaga dalszych badań. Nie jest na przykład jasne, czy korelacje
pierwszego rzędu jednoznacznie określają problem, w szczególności czy można zastąpić bi-
lard Sinaia innym, niedeterministycznym generatorem szumu. Interesujące byłoby także
rozwiązanie tzw. uogólnionego równania Langevina (różniczkowo-całkowego), z jądrem pa-
mięci w członie tarciowym, aby odtworzyć standardowe relacje fluktuacyjno-dyssypacyjne.
Można również zapytać, jakie równanie cząstkowe odpowiada równaniu Langevina ze sko-
relowanym szumem. Głównym celem przeprowadzonej analizy równania było nie tyle roz-
wiązanie konkretnego problemu, co wskazanie całkiem nowej tematyki badań.
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