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A múlt század végén kezdõdött az a folyamat, amikor
a kutatók és a mérnökök az ûrhajók mozgatásának és
pályán tartásának dinamikájához a dinamikai rendsze-
rek elméletében megismert sokaságképpel kezdtek el
foglalkozni. Az elsõ ilyen módszert egy Földrõl indí-
tott ûreszköz Hold körüli pályára állítására Belbruno
publikálta [1]. Munkája során meghatározta a Föld–
Hold rendszer fázisterében azt a tartományt (gyenge
stabilitási határ), amelyen belül üzemanyag felhaszná-
lása nélkül lehetséges egy ûreszköz Hold körüli pá-
lyára állítása. Ez a módszer nagy lépést jelentett az
alacsony energiájú pályák meghatározása irányába.

Az effajta új dinamikai megközelítés hasznosnak
bizonyult az ûrkutatás számára, fõleg a pályaszámítás
esetében. Több jelenlegi ûrmissziót (Genesis [2], MAP
[3] és a Herschel–Planck [4] már ezzel az úgynevezett
ûrsokaságok dinamikájával (space manifold dyna-
mics, SMD) terveztek [5, 6].

A módszer fõ célja, hogy egy ûreszközt a lehetõ leg-
alacsonyabb költséggel, azaz kevés energia/üzemanyag

felhasználásával juttassanak célba, vagy egy stabil perio-
dikus pálya közelében tartsanak. Az SMD-t fõleg a kor-
látozott háromtestprobléma (K3TP) modelljére alkal-
mazzák, például a Nap–Föld-ûrhajó vagy Föld–Hold-ûr-
hajó rendszer esetében, az adott feladattól függõen.

A korlátozott háromtestproblémában (K3TP) – amely
két, a közös tömegközéppontjuk körül keringõ tömeg-
gel bíró égitestbõl (a mi esetünkben ezek a Föld és a
Hold) és egy elhanyagolható tömegû próbarészecské-
bõl áll – öt egyensúlyi pont van, ahol a gravitációs erõk
kiegyenlítik egymást, azaz ha ezen pontokba egy har-
madik kis testet helyezünk, az a két égitesttel szinkron-
ban, együtt keringve nem változtatja meg relatív helyét:
ezek a Lagrange-pontok.1 Ezt az 5 pontot L1-tõl L5-ig

1 Négytestproblémára centrális konfiguráció esetén a közelmúlt-
ban újabb egyensúlyi helyeket talált Érdi Bálint és Czirják Zalán
(Central configurations of four bodies with an axis of symmetry.
Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 125 (2016) 33–70.).
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jelöljük. Az egy egyenesre esõ (kollineáris) L1, L2 és L3
pontok instabilak, míg az L4 és L5 (trianguláris) pontok
lineárisan stabil egyensúlyi pontok. Egy nem elhanya-
golható tömegû harmadik test jelenléte, mint például a
Föld–Hold rendszer esetében a Nap, azonban elront-
hatja ezt a stabilitást, de a trianguláris Lagrange-pontok
környezetében rövidebb-hosszabb ideig ekkor is lehet-
séges korlátos mozgás.

Tanulmányunkban a Föld–Hold rendszer L5 pontjá-
nak környezetét – a kaotikus dinamika módszereivel,
sokaságokat alkalmazva – vizsgáltuk. A tranziens
káosz fogalma és jellemzõi (túlélési valószínûség,
szökési ráta, kaotikus nyereghalmaz stb.) nélkül ne-
héz magyarázatot adni bizonyos jelenségekre (pél-
dául az alkalmazott energiabefektetés nagyságára,
vagy a mozgás stabilizálására).

A pályák L5 pont környezetébõl történõ szökésének
vizsgálatára valós síkbeli korlátozott háromtest- (K3TP),
illetve korlátozott síkbeli és térbeli négytestmodellt
(K4TP) alkalmaztunk, amelyek két (K3TP, Föld és
Hold) vagy három (K4TP, Nap, Föld, Hold) nagy töme-

SLÍZ-BALOGH JUDIT, KOVÁCS TAMÁS, SÜLI ÁRON: TRANZIENS KÁOSZ ÉS KÁOSZKONTROLL A FÖLD–HOLD RENDSZER… 247



gû égitestet és egy kis tömegû 1. táblázat

A pályák kezdeti hely- és sebességkoordinátáinak JPL-bõl vett értékei
geocentrikus ekliptikai koordináta-rendszerben

Nap Hold Föld–Hold L5, innen indul a
próbarészecske (ûrszonda)

x0 −368,66644026568872000 −0,5166166629896271 −0,9141820107443692

y0 −47,6008368689351200 −0,7573376905382426 −0,0687343088982397

vx0 −00,9306857451293241 −0,1853827247673110 −0,0252733218674244

vy0 −06,4039891664344024 −0,1362138844144604 −0,2286530912785001

1. ábra. A Föld–Hold rendszer L5 pontjából indított próbarészecske
x irányú kitérés (4 105 km) – idõ (nap) diagramja a K3TP modell-
ben (folytonos vonal) és a síkbeli K4TP modellben (pontozott vo-
nal). A próbarészecske a Föld–Hold rendszer L5 pontjából indult.
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(vagyis, amelynek gravitációs
hatása praktikusan elhanya-
golható a nagy tömegû égites-
tekre) próbarészecskét tartal-
maznak. A valós modellen azt
értjük, hogy a mozgásegyenle-
tek kezdõfeltételeit és a ben-
nük szereplõ paramétereket a
NASA JPL adatbázisából2 vet-

2 http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
3 A tranziens káosz a káosz megjelenési formája olyan rendszerek-
ben, amelyekben létezik nem vonzó kaotikus tartomány, a kaotikus
nyereghalmaz (például a kaotikus szórás jelenségéhez kötõdõen).
Ilyenkor a tipikus kezdõfeltételekbõl indított mozgás csak véges
ideig kaotikus, a káosz élettartama véges. Ezután vagy szabályossá
válik a mozgás, vagy – mint esetünkben is – a próbarészecske el-
szökik a végtelenbe.

tük JD = 2455999,5 (2012. már-
cius 13. 00:00 UT) epochára
(1. táblázat ). Mivel a Föld–
Hold rendszer Lagrange-pontjait vizsgáljuk, geocentri-
kus ekliptikai koordináta-rendszerben dolgoztunk. A
mozgásegyenleteket dimenziótlanítottuk, a hosszegy-
ség 4 105 km, az idõegység 1 nap. Runge–Kutta–Fehl-
berg 7(8) integrátort [7] alkalmaztunk, ahol az aktuális
lépés hosszát az elõre definiált ε = 10−16 megengedett
relatív hiba határozta meg. A próbarészecske tömegét 1
kg-nak vettük, hogy nagyságrendi becslést adhassunk a
mozgatásához szükséges energiára.

Tranziens káosz az L5 pont környezetében

Amikor a kaotikus mozgás csak véges ideig tart, tran-
ziens káoszról3 beszélünk. A tranziens káosz mind
disszipatív, mind konzervatív rendszerben felléphet.
Mindkét rendszer esetében egy nem vonzó (taszító)
kaotikus tartomány, a kaotikus nyereghalmaz felelõs
a tranziens káosz jelenségéért. E nyereghalmaz egy
nullmértékû halmaz, amelyet a hosszabb ideig kaoti-
kus pályák nagyon megközelítenek. Ha a pályákat
sikerül a nyereghalmazt befoglaló tartományból indí-
tani, akkor a nem elszökõ pályák száma exponenciá-
lisan lecseng. E lecsengés mérõszáma a τ átlagos
élettartam és reciproka, a κ a szökési ráta. Kis κ érték
a tipikus pályák nyereghalmaz által történõ gyenge
taszítását mutatja, míg a nagy κ érték erõs taszítást
jelez [8–11].

A mozgás dinamikájának vizsgálatához elõször
egyetlen próbarészecskét indítottunk az L5 pontból.
Az 1. ábra világosan megmutatja a Nap szerepét a
próbarészecske pályájának alakulásában: a K3TP
modellben az L5 pontból indított részecske szabá-
lyos pályán mozog, míg a K4TP modellben a pálya
kaotikus, és a részecske kevesebb mint 1 éven belül
elszökik.

A jelenség tranzienskáosz-jelleget mutat, amelynek
meghatároztuk a jellemzõit (itt már sokaságképet al-
kalmazva, amihez a pályák kezdõpontjait a 2. ábrán

látható tartományokból vettük): a próbarészecskék
szökési rátáját és átlagos élettartamát, azaz benntar-
tózkodási idejét. E mutatók megerõsítették a tranziens
káoszra vonatkozó feltételezésünket, és fontosak a
próbatest pályájának és pályán tartásának megterve-
zéséhez A κ szökési ráta a logaritmikus ábrázolásban
megjelenõ egyenes negatív meredeksége, ennek τ
reciproka pedig az átlagos élettartam (3. ábra ).

A hamiltoni rendszerekben a nem elszökõ pályák
száma rövid távon exponenciális, hosszabb távon
pedig hatványfüggvény szerint csökken [12]. A rövid
távú szökésért a nyereghalmaz stabil és instabil soka-
ságainak merõleges keresztezõdése a felelõs, amikor
a dinamika hiperbolikus, ezzel szemben a hosszabb
távon megmutatkozó hatványfüggvény szerinti fo-
gyást a fenti sokaságok érintõleges keresztezõdése
okozza. Ez utóbbi jelenség a reguláris tóruszok köze-
lében, mint a ragadósság (stickiness) jelensége ismert.
Ezért, ha a kaotikus fogyás mérõszámát, a szökési
rátát akarjuk meghatározni, akkor elegendõ csak a
görbék elejére illeszteni.

Ahhoz, hogy meghatározhassuk a szökés mutató-
ját, a szökési rátát, a D tartományból (2.a ábra )
egyenletesen elosztva N0 darab részecskét indítottunk
el, majd követtük mozgásuk pályáját. A részecskét
bennmaradónak tekintettük (pontosabban nem elszö-
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kõnek), ha 1300 napig nem hagyja el az R = r2 ≤ 1,5 r1

2. ábra. A Föld középpontú síkbeli rendszer konfigurációja. A Hold és a Lagrange-pontok helyzete méretarányos, a Nap irányát nyíl jelöli.
a) A kezdeti értékeket a tranziens káosz jellemzõinek meghatározásakor az L5 pont irányába mutató egyenes vastagon jelzett szakasza által
meghatározott D tartományból vettük. A D tartomány az x-y síkban a Földet és az L5 pontot összekötõ egyenes x ∈ [−1,014, −0,7142] szaka-
sza. Az innen indított pályák x irányú vx0 kezdõsebessége vx0 ∈ [−0,2128, 0,21082], az y irányú vy0 kezdõsebesség pedig az L5 pont y irányú
kezdõsebessége, vy0 = −0,22865. b) A káoszkontroll esetében a kezdeti értékeket a szaggatott téglalap által jelölt F tartományból vettük. Az
F tartomány az x-y síkban felvett x0 ∈ [−1,15, −0,7], y0 ∈ [−0,4, 0,3] téglalap, amelybõl induló pályák kezdõsebessége megegyezik az L5 pont
kezdõsebességével, vx0 = −0,02527, vy0 = −0,22865. A szaggatott vonallal a Föld köré rajzolt r2 = (x 2 + y 2)1/2 = 1,5 sugarú kör jelzi azt az R
tartományt, amelyen belül szeretnénk tartani a próbatestet (ûreszközt). A Hold Földtõl vett névleges távolsága r1 = 1.
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3. ábra. Az ábráról leolvasható a szökési ráta a K3TP és a K4TP esetére. A folyamatos görbe a mért adat, a szaggatott vonal az illesztett N (t )
= A + B t egyenes. a) K3TP: A = 5,985850, B = −0,002242, τ = 446,126 nap; b) K4TP: A = 7,784847, B = −0,003248, τ = 307,83 nap (τ = −1/B ).
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sugarú kört, térbeli esetben gömböt (2. ábra ). Az R
sugarú tartományból történt elszökés átlagos idejét a
κ szökési ráta mutatja meg:

ahol N (t ) a t idõ múlva még mindig az R tartomány-

N (t ) = N0 e−κ t − t0 ,

ban tartózkodó részecskék száma.
Az egyenletesen felosztott D tartományból indított

részecskék pályáját 1000 napig követtük mind a

K3TP, mind a K4TP modellben. A K3TP modellben
N0 = 400, a K4TP modellben N0 = 10 000 részecskét
vizsgáltunk. Fõ modellünk a K4TP modell, ezt vizs-
gáltuk elõször, és ezért itt több részecskével számol-
tunk. Az átlagos benntartózkodási idõ τ = −1/B. Az y
= A+Bt lineáris modellt a szimulációból származó
adatokra illesztett {ti, lnN (ti )} adatpárokból kaptuk. Az
egyenes meredeksége a κ paraméter, reciproka pedig
az átlagos benntartózkodási idõ. A részecskék átlagos
benntartózkodási ideje 440 nap (a Hold keringési
idejének körülbelül 16-szorosa, K3TP), illetve 310 nap
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(≈ 11 Hold-keringési idõ, K4TP). Jól látható, hogy a

4. ábra. Az x-vx fázistér. A pontok azon pályák kiindulási értékeit tartalmazzák, amelyek 1300 napig nem hagyják el az R tartományt: a) 2D,
K3TP, N0 = 106; b) 2D, K4TP, N0 = 106; c) 2D, K4TP, N0 = 4 106; d) 3D, K4TP, N0 = 4 106. Az L5 pont helyzetét a nagy szálkereszt jelzi.
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K4TP esetében lényegesen rövidebb, mint a K3TP
problémában. Az eredmények a 3. ábrán láthatók.

Az átlagos benntartózkodási idõre kapott eredmé-
nyek alapján a további vizsgálatokhoz a szimulációs
idõt a gyakorlatnak megfelelõen (4–6) τ -nak válasz-
tottuk [8, 12], ezért a további vizsgálatokban a T integ-
rációs idõt 1300 napnak (≈ 4τ ) rögzítjük.

Az eredményeket a 4. ábra mutatja. Az ábrák kez-
detifeltétel-térképek (KFT), azaz azokat a kiindulási
(x, vx ) pontpárokat tartalmazzák, amelyekbõl indított
pályák az adott idõn (esetünkben 1300 napon) belül
nem hagyják el az R tartományt. Az L5 pont helyét a
nagy szálkereszt jelzi. Az ábrákon a vízszintes tenge-
lyen a próbarészecske kiindulási x koordinátája sze-

repel, a függõleges tengely pedig a vx0 kezdõsebessé-
ge. A 4.a és b ábra esetén N0 = 106 próbarészecskét
indítottunk, míg a 4.c és d ábra esetében 4 106 ré-
szecskét.

Stabilnak tekintettük azt a területet, ahonnét indítva
a próbarészecske 1300 napig nem hagyja el az R tarto-
mányt. Elõször a K3TP modellt (4.a ábra ) vizsgáltuk.
Világosan látható, hogy – mint várható is volt – az L5
körüli tartomány stabil (kék zóna), és más stabil terü-
letek is vannak (összefüggõ, kékkel jelölve).

A következõ futtatáskor a Napot is bevontuk a mo-
dellbe, és a síkbeli modellt vizsgáltuk (4.b ábra ). A
legszembetûnõbb különbség, hogy az L5 pont körül
szinte teljesen eltûnt a stabil tartomány. A Nap pertur-
bációs hatása teljesen szétrombolja ezt a stabil tarto-
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mányt, és kaotikussá változtatja. Az L5 ponttól balra

5. ábra. A P pálya vx = 0; vy < 0 feltételhez tartozó (n − 1)-edik és
n -edik Poincaré-metszete. Esetünkben P az n = 10 esetén tartózko-
dott legközelebb a vele azonos sebességû, de a kívánt feltételnek
(az innen induló pályák 400 napig bent maradnak az x-y sík R tarto-
mányában) megfelelõ kezdõpontokból álló összefüggõ tartomány-
hoz, a zöld „pacához”. Erre kell „áttolni” a pályát.

x yn n–1 –1,

x yn n,

y

vx

x

maradt csak egy kis sziget. Az is megfigyelhetõ, hogy
más, nagyobb méretû stabil tartományok túlélték a
Nap perturbáló hatását, és struktúra- és méretváltozás
nélkül megmaradtak. A szaggatott vonallal határolt
terület mutatja a több próbarészecskével részleteseb-
ben tanulmányozott, a 4.c ábrán mutatott területet.

A 4.d ábra a 3. dimenzióval kiegészített térbeli
esetet mutatja. Látható a rendkívül összetett, fázistér-
beli komplex struktúra, amely szintén a kaotikus di-
namika velejárója, és azt is meg kell jegyezni, hogy az
átlagos benntartózkodási idõ a 3. dimenzió bevezeté-
sével növekszik.

Káoszkontroll

A kaotikus rendszerek fázistérszerkezete lehetõvé
teszi, hogy nagyon kis erõbefektetéssel rövidebb-
hosszabb ideig regulárissá, vagy akár csak nem elszö-
kõvé, korlátossá tegyünk egy kaotikus mozgást. Ezt
nevezzük káoszkontrollnak.

Most a fázistérrõl térjünk át a szemléletesebb x-y
fizikai síkon történõ vizsgálatokra! Az 1.b ábrán szag-
gatott téglalappal jelzett területrõl az L5 pont sebessé-
gével 3,6 105 próbarészecskét elindítva megvizsgál-
tuk, hogy megfelelõ módszert alkalmazva, miként
tarthatunk egy részecskét az R tartományon belül. A
létezõ káoszkontrollmódszerek nagy része úgy mûkö-
dik, hogy egy meglévõ rendszerparamétert nagyon
kis mértékben megváltoztatnak annak érdekében,
hogy a próbarészecske dinamikája rendezetté váljon.
Módszerünk ismertetése elõtt elõször röviden vázol-
juk azt a két káoszkontrollmódszert, amelyeket kom-
binálva elérjük célunkat [13, 14].

Az OGY-módszer (Ott, Grebogi és York nevébõl)
lényege az, hogy megkeres egy, a kaotikus halmazba
(disszipatív rendszer esetén a kaotikus attraktorba,
konzervatív esetben a kaotikus nyereghalmazba) be-
ágyazott, alacsony periódusú instabil pályát, majd az

egyik rendszerparamétert kismértékben úgy változtat-
ja meg, hogy a stabilizálni kívánt pályát ehhez közelíti
[13]. A stabilizáció ebben az értelemben gyakorlatilag
azt jelenti, hogy a kiválasztott pályát az instabil perio-
dikus pálya stabil sokaságának olyan közelségébe
hozzuk, amennyire csak lehetséges. Lai módszere a
több kaotikus attraktorral jellemezhetõ dinamikai
rendszerekben egy kiválasztott attraktorra tereli a
pályákat, kismértékû visszacsatolásos kontrollt alkal-
mazva [14]. Ez a módszer csak akkor alkalmazható, ha
az attraktorok vonzási határa fraktálszerkezetû, és a
kontrollálni kívánt pályák errõl a fraktálvonzási határ-
ról indulnak, mivel a nem kívánatos attraktorok von-
zási tartományaiból kis perturbációkkal nem lehet
átvinni a pályát a kiválasztott attraktorra.

A következõkben megmutatjuk, hogy ezt a két
módszert kombinálva miként alkalmaztuk a K4TP
modellre. Habár sok paraméterünk van (tömegek, a
nagy égitestek excentricitása), ezeket nem tudjuk
változtatni. Mivel a próbatest pályáját szeretnénk kor-
rigálni, ezért egy idõben folyamatosan ható tangen-
ciális tolóerõt vezetünk be a próbatestre. A kontroll
lépéseit és az eredményeket itt is, mint az elõzõ feje-
zetben, mindig az adott idõpontban felvett kezdetifel-
tétel-térképeken (KFT) ábrázoljuk, de azok a továb-
biakban azt mutatják meg, hogy az adott idõpontban,
adott kezdõsebességgel indított nagyszámú részecske
esetén – a vizsgált 400 napon belül – mely (x0,y0)
kezdõpontokból indított részecskék nem szöknek el a
kijelölt tartományból.

Hogyan tarthatunk egy ûreszközt
egy kívánt tartományban?

Bemutatjuk azt a stratégiánkat, amellyel egy részecs-
két a rendszerben tarthatunk, vagyis megakadályoz-
hatjuk, hogy r értéke meghaladja az 1,5 r1-et. A pá-
lyát teljesen meghatározzák a kezdeti feltételek, így
módszerünk nem tesz lehetõvé szigorú pályán tartást,
hanem a mozgást nagyon kis mértékben befolyásolva
korlátossá, azaz nem elszökõvé teszi.

A kontroll alapötlete az, hogy a kontrollálni kívánt
P (kontrollálandó pálya, amelyet a t = 0-ban az L5
pontból indítottunk az L5 pont kezdõsebességével) vx
= 0, vy < 0 feltételnek megfelelõ Poincaré-metszetei-
hez4 tartozó aktuális sebességeket kezdõsebességnek,

4 A fázistérbeli folytonos, periodikus pályát egy rá merõleges
felülettel elmetszük.

az adott idõpontot pedig kezdeti idõpontnak véve
elkészítjük a rendszert, esetünkben most T = 400 na-
pig nem elhagyó pályák kezdõpontjait tartalmazó
KFT-ket. Vagyis megnézzük, hogy az adott idõpont-
ban, az adott helyen, adott sebességgel haladó P érzé-
kel-e valahol a közelben összefüggõ, esetünkben 400
napig nem elszökõ tartományt, netán eleve egy ilyen-
ben tartózkodik. Ha éppen egy ilyenben tartózkodik,
akkor nincs szükség kontrollra, a pálya 400 napig
nem fog elszökni (5. ábra ).
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Így az 1., 2. stb. Poincaré-metszetre egy ábrasoro-

6. ábra. Síkbeli K4TP: Kezdetifeltétel-térképek (KFT) t = 400 napig tartó bennmaradásra. a) A t0 = 0; vx0 = −0,02527, vy0 = −0,0228 indulás-
hoz tartozó (0. KFT, az L5 pont kezdeti koordinátái). Az ábra többi része a P vx0 = 0; vy0 < 0 feltételhez tartozó Poincaré-metszeteit mutatja.
b) Az elsõ metszéspont t = 0,46 nap múlva (1. KFT), majd c) t = 27,07 nap (2. KFT), d) t = 107,79 nap (5. KFT), e) t = 189,43 nap (7. KFT) és
f) t = 244,95 nap (10. KFT). A P -t a metszeteken kereszt jelzi. Nem alkalmaztunk kontrollt a mozgás során.
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b) v v tx y0 0 0= 0, = –0,22908, = 0,46
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c) v v tx y0 0 0= 0, = –0,22552, = 27,07
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d) v v tx y0 0 0= 0, = –0,2381, = 107,79
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e) v v tx y0 0 0= 0, = –0,2702, = 189,43
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f) v v tx y0 0 0= 0, = –0,24849, = 244,95
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zatot kapunk (6. és 7. ábra ). Valamennyi ábra úgy
készült, hogy az adott idõpontban a P -t magában
foglaló tartományból 3,6 105 részecskét – valameny-
nyit a P adott idõpontbeli sebességével, mint kezdõ-
sebességgel – indítottunk el. Ezután megnézzük, hogy
P hol van ezen a térképen. Ha összefüggõ tartomány-
ra esik, akkor biztos, hogy P a következõ 400 nap
alatt nem szökik el. Ha üres területre vagy fraktálszer-
kezetre esik, akkor nem marad bent 400 napon át, így
pályakorrekciót kell alkalmazni.

A 6.a ábra ilyen KFT-t mutat 3,6 105 részecskére,
amelyeket az x0 ∈ [−1,15, −0,7], y0 ∈ [−0,4, 0,3] (1.b

ábra, szaggatott téglalap) tartományból indítottunk, va-
lamennyit az L5 pont t0 = 0 idõponthoz tartozó sebes-
ségével, ami a P pálya. Jól látható az egymás utáni KFT-
ken (6.b–f, 7.a, c, e, g ábrák), amelyek az egymás utá-
ni Poincaré-metszetek idõpontjában készültek a P ak-
tuális sebességével, mint kezdõsebességgel, hogy be-
avatkozás nélkül a P az átlagos élettartamnak megfelelõ
t ≈ 450 nap múlva elszökik az R tartományból.

A fentiekben ismertetettek szerint elkészítve a szö-
kés elõtti metszeteket, megállapíthatjuk, hogy a P -t a
fraktálszálakról – a lehetõ legkisebb energiabefekte-
téssel – „át kell tolni” egy összefüggõ tartományra,
egy „szigetre”.

252 FIZIKAI SZEMLE 2019 / 7–8



7. ábra. Síkbeli K4TP: KFT-k (t = 400 napig), mutatva a beavatkozás hatását. A bal oldali oszlop (a, c, e, g) a 6. ábra folytatása, t = 271,26 és
458,43 nap között (11., 12., 16., 18. metszéspont.) A kereszt a P -t jelöli, kontroll nélkül. A jobb oldali oszlop (b, d, f, h) a KFT-ket (11., 12.,
16., 18.) mutatja a beavatkozás után. A kontroll után készített metszetek a beavatkozás nélküliekhez képest idõben kissé eltolódtak, t =
271,65 és 459,08 nap között. Megfigyelhetõ, hogy a kontroll után a P -t jelzõ kereszt a kék szigeteken marad t ≈ 460 napig.
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b) v v tx y0 0 0= 0, = –0,2245, = 271,65
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c) v v tx y0 0 0= 0, = –0,19555, = 298,94
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d) v v tx y0 0 0= 0, = –0,20482, = 298,71
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e) v v tx y0 0 0= 0, = –0,18545, = 409,19
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f) v v tx y0 0 0= 0, = –0,19325, = 405,54
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h) v v tx y0 0 0= 0, = –0,22374, = 4598,08
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Két alapvetõ kérdés merül fel.: a) hogyan és b)
mikor tegyük?

Elõször a második kérdésre válaszolunk. Nyilván-
valóan azt megelõzõen kell beavatkozni, mielõtt a P
elhagyja a „szigetet”. A beavatkozás idõpontjának
meghatározásához segítségül használhatjuk az átlagos
benntartózkodási idõ felét, a kaotikus viselkedés kö-
zépidejét, ami ≈ 220 nap. Mivel ekkor jár a pálya leg-
közelebb a nyereghalmazhoz, feltehetõen ezen idõ-
pont környékén kell megtenni a beavatkozást.

Most rátérhetünk az elsõ kérdés tárgyalására. Mivel
csak diszkrét esetekben ismerjük a rendszer dinami-
káját, két KFT között alkalmazzuk a következõ f tan-
genciális tolóerõt.

ahol Fx, Fy és vx, vy rendre az alkalmazott F tolóerõ és

(1)
f (x, y ) =

Fx vx

v
, ha t ∈ [tn, tn Δ t ] ,

Fy vy

v
, ha t ∈ [tn, tn Δ t ] ,

0 egyébként,

a v sebesség x és y irányú komponense, tn az az idõ-
pillanat, amikor a kontroll elkezdõdik, Δt pedig a
kontrollbeavatkozás idõtartamát jelöli.

Nézzük most a 220 naphoz legközelebb esõ, t =
244,95-höz tartozó KFT-t, amely a 10. KFT t = 0 után
(6.f ábra )! Ebben az idõpontban kezdjük el alkalmaz-
ni a kontrollt egészen a következõ metszéspont ide-
jéig. Láthatjuk, hogy a P -t jelzõ kereszt a következõ
metszésponthoz tartozó KFT-n „szigetre” esik (7.b
ábra ), míg kontroll nélkül már eltávolodott onnan
(7.a ábra ). (A kontrollhoz szükséges erõ becslése a
következõ fejezetben olvasható).

Becslés a kontrollerõ nagyságára

A 7. ábra bal és jobb oldali oszlopait összehasonlítva
megállapíthatjuk, hogy a P-t egy kicsiny Δr mérték-
ben a KFT egy olyan területére kell tolni az x-y sík-
ban, ahol összefüggõ tartomány található. Hangsú-
lyozzuk, hogy kicsi, de viszonylag hosszú ideig tartó
erõt alkalmazunk a kontrollhoz, és a kontrollbeavat-
kozást követõ KFT szerkezete függ az alkalmazott
erõtõl. Ezért szükség van a beavatkozás nagyság-
rendjére vonatkozó kezdeti becslésre. Ehhez egy
egyszerû, a kéttestprobléma energiamegmaradásán
alapuló számítást használtunk.

mennyiségeket az n -edik és az (n+1)-edik KFT-bõl

(2)Δ E = 0,5 m Δ v 2 − G M
Δ r

= ⌡
⌠ F ds ,

ahol Δ v 2 = v 2
n 1 − v 2

n és Δ r =
rn rn 1

rn rn 1

kapjuk, m és M a próbatest és a Hold tömege, G a
gravitációs állandó. Az n+1 index a KFT-n a P kont-
roll végét jelentõ Poincaré-metszet hely- és sebesség-

koordinátáit jelzi, míg az n index az elõzõ KFT-re
vonatkozik, ahol a kontrollt kezdtük. A (2) egyenlet
adja meg a kontrollhoz szükséges erõ nagyságrendjét,
amelyre körpályán keringõ 1 kg-os próbatest esetére
F ≈ 10−6 N értéket kaptunk. A kontroll energiaigénye
F 2πr, r a holdpálya Földtõl mért távolsága, F pedig
a kontrollerõ abszolút értéke.

Záró gondolatok

A fentiekben ismertetett káoszkontrollmódszer nem-
csak pályán tartásra, hanem egy ûreszköz célba jutta-
tására is alkalmas, és megvalósítható – akár napener-
giával mûködtetett – ionmeghajtással.5 Folyamatosan

5 Az ionhajtómû ûreszközök, fõleg ûrszondák meghajtására szol-
gál, a legegyszerûbb és leggyakoribb elektromos hajtómû, amely
nagyon kis, 0,09 N gyorsító erõvel és nagyon jó, 60%-os hatásfokkal
mûködik.

ugyan, de nagyon kis erõkifejtést igényel (mikronew-
ton nagyságrendben). Igaz, hogy ebben az esetben a
beavatkozás ideje hosszabb, mint rakétameghajtás
esetén, de az ionmeghajtás sokkal jobb hatásfoka
jelentõsen csökkenti a költségeket és pontosabb is,
mint egy lökésszerû tolóerõ alkalmazása.

Ezt a káoszkontrollmódszert nemcsak égi mechani-
kai problémákra lehet alkalmazni, hanem egyéb tudo-
mányterületeken is, akár a mérnöki gyakorlatban vagy
a biofizikában is, mindenütt, ahol a kaotikus jelenség
mögött idõfüggõ matematikai modell húzódik meg. Az
égi mechanikában pedig további kihívás lehet például
a Marsra vagy más bolygókra való eljutás kidolgozása
és/vagy a „bolygóközi szupersztráda” megtalálása.
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