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Sammanfattning 
   

I det här projektet har vi studerat komplexa mekaniska system där vi genom teori från den 

analytiska meknaiken, härlett rörelseekvationer som vi sedan har löst symboliskt. Trots att 

den analytiska mekaniken erbjuder kraftfulla verktyg för att bemöta svåra problem som man 

med Newtonsk mekanik skulle få stora svårigheter att lösa, är man ändå relativt begränsad 

utan datorn till hjälp. Man inser i allt snabbare takt att det blir en övermäktig uppgift att finna 

en analytisk lösning när antalet frihetsgrader för systemet ökar. Även om man skulle lyckas 

med att härleda rörelseekvationerna, vilket ofta är en krävande uppgift i sig, är allt arbete 

förgäves om man inte lyckas lösa dom. Av erfarenhet vet man att differentialekvationerna i 

allmänhet blir ickelinjära och måste därför integreras numeriskt om man inte nöjer sig med att 

inskränka sig till små rörelser [7]. I sådana fall kan dom ickelinjära termerna linjäriseras 

genom taylorserieutvecklingar och man blir då kvar med linjära ekvationer som är lösbara 

analytiskt. Dessa olinjäriteter påverkar systemets känslighet för initialvillkor vilket innebär att 

små avvikelser i begynnelsevärdena ofta leder till stora förändringar i systemets fortsatta 

rörelseevolution. Rörelsen blir alltså lätt vad man kallar kaotisk. Då vi har intresserat oss av 

systemens allmänna rörelser och inte enbart små rörelser, har symboliska och numeriska 

beräkningar varit gryndläggande för analysen. Stora delar av detta projekt har därför varit att 

bekanta oss med det Maplebaserade simuleringsprogrammet ’Sophia’, uppkallat till ära efter 

Sveriges första kvinnliga professor och matematiker, Sofia Kovalevskaja [7]. Med detta 

program kunde vi simulera olika typer av pendelrörelser och genom att rita upp grafer och 

animeringar, undersöka parameter-och begynnelsevärdenas inflytande på den fortsatta 

rörelsen.  

 

 

Abstract 

In this project we have used the theory of analytical mechanics to derive equations of motion 

for complex mechanical systems in order to study their behaviour over time. Even if the 

theory provides powerful tools to tackle tough problems which would be very hard to solve by 

methods of Newtonian mechanics, you are still relatively limited without running any 

computer simulations. One realises that in a faster rate it will be an incredibly difficult task to 

find an analytical solution when the degrees of freedom increases. Even if one would succeed 

to derive the equations, one still has to solve them to get the information of the systems 

behavior. Of experience one knows that the equations in general are nonlinear and hence must 

be integrated numericaly. These nonlinearities preposses the sensible dependence on initial 

conditions which means that small perturbations from equilibrium will lead to divergent 

outcomes in the continuing evolution of the motion. The motion is then what you call chaotic. 

Since we have been dealing with nonlinear problems, numerical and symbolical analysis has 

been performed with the computer aid. Hence, a big part of this project has been to get 

familiar with the Maple based simulation program ’Sophia’, developed by the department of 

mechanics at KTH [7]. With this program we could simulate different kinds of pendulum 

systems and by plotting their solutions, investigate the influence on the overall motion by the 

parameter values and initial conditions.  
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1. Inledning 
   

Ända sedan 1600-talet när Isac Newton formulerade sin teori i det banbrytande 

arbetet Philosphiæ Naturalis Principa Mathematica har man med vad man kallar Newtonsk 

mekanik kunnat analysera och dra slutsatser om beteenden hos mekaniska system, inte bara 

momentant utan även variabelt i tiden [1]. Dessa verktyg har inte enbart stort egenvärde i sig, 

utan tillämpningsområdena är i princip oändliga.  

Den Newtonska mekaniken är oerhört användbar när man ska modellera enklare mekaniska 

system men i svårare fall kan man få stora problem med framställningen av 

rörelseekvationerna. Att försöka forcera mer komplexa problem med denna teknik kan bli 

oerhört svårt och den fortsatta utvecklingen av mekanikämnet ledde då till den analytiska 

mekaniken. Medelst denna teori har man möjlighet att angripa ett bredare spektrum av 

problem på ett enklare sätt, men inte nog med det. Det visade sig även senare att den 

analytiska mekaniken bar på mer frukt än vad man kunde ana. Under 1900-talet insåg man att 

koncept inom teorin kunde utvidgas och man använde detta för att lägga grunden och så 

småningom ge födelse åt bland annat kvantmekaniken och relativitetsteorin, vilka motsvarar 

stora delar av den moderna fysiken. Dessa områden är dock ingen vi berör i detta arbete. Det 

vi har fokuserat oss på är olika typer av pendelrörelser där vi har valt ut två liknande 

dubbelpendelsystem fast med olika antal frihetsgrader. De differentialekvationer som 

beskriver pendlande rörelser är i allmänhet ickelinjära vilket medför rörelser som snabbt blir 

kaotiska bara genom små ändringar av begynnelsvillkoren. Det finns till och med ett helt fält 

inom matematiken som behandlar detta, nämligen kaosteorin. Det var matematikern Edward 

Lorenz som la grunden för kaosteorin och han myntade även uttrycket "does the flap of a 

butterfly’s wings in Brazil set off a tornado in Texas?" [5]. Att studera denna känslighet för 

initialvillkor är något som emellertid bär stor vikt inom likaväl tekniken som 

naturvetenskapen. Målet med detta projekt har därför varit att få en bättre inblick i hur ett 

mekaniskt system beter sig beroende på vilka utgångsförhållanden som råder, och hur man 

man kan avgöra ett systems stabilitetsegenskaper. 
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2. Bakomliggande teori 

Vi kommer i detta avsnitt att formulera den teorin som vi har använt oss av i den senare 

analysen. Det mest essentiella är Lagrange’s ekvationer men även teori från dynamiska 

system behandlas. 

2.1 Lagrange’s formalism 

 

2.1.1 Konservativa system 

Lagrange’s ekvationer spelar en central roll inom den analytiska mekaniken. Man kan på ett 

enkelt och smidigt sätt härleda rörelseekvationer för ett konservativt systemet bara genom att 

betrakta systemets energi. Det är variationskalkylen tillsammans med Hamiltons princip som 

utgör stöttepelarna till härledningen av ekvationerna. Hamiltons princip är en naturprincip 

precis som Newtons andra lag och kan inte härledas matematiskt [2]. Den lyder följande 

Tidsutvecklingen för ett mekaniskt system är sådan att tidsintegralen över skillnaden mellan 

den kinetiska-och potentiella energin är stationär [2]. 

 

Detta innebär i praktiken att bland alla möjliga kurvor som binder samman två godtyckliga 

punkter, a och b, gäller det att den verkliga rörelsen mellan motsvarande tidpunkter t1 och t2 

kommer ske längs den väg som motsvarar extremum till verkningsfunktionalen 𝑆 = ∫ 𝐿𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1
. 

Skillnaden mellan den kinetiska-och potentiella energin kallas Lagrange’s funktion och 

betecknas L=T-V där T är den kinetiska energin och V den potentiella. Hamilton’s princip kan 

också framställas matematiskt som 

𝛿𝑆 = 𝛿 ∫ 𝐿𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1
= 0                                 (2.1) 

Genom denna princip kan man med variationskalkyl visa att Lagrange’s funktion måste 

uppfylla vad man kallar Lagrange’s ekvationer 

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑘
−

𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿

𝜕𝑞�̇�
) = 0, 𝑘 = 1,2,3, . . , 𝑚                (2.2) 

där 𝑞𝑘 och �̇�𝑘 är de generaliserade koordinaterna (för full härledning, se Appendix B). 

2.1.2 Icke-konservativa system 

I ett system som inte är konservativt kommer ej energin att bevaras genom rörelsen på grund 

av dissipationen. I det konservativa fallet där systemets totala energi är bevarad kommer 

färdbanan ligga på en yta där Hamiltonianen är konstant. Om systemet inte är konservativt 

gäller det att den tidigare statiska Hamiltonianen nu är en dynamisk yta som kontinuerligt 

krymper till en punkt där systemet har nått sitt energiminimum. Om man vidare betraktar 

rörelseekvationen �̇̅� = �̅� kan man genom att projicera denna på de n stycken 
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tangentvektorerna som spänner upp ytan få ett ekvationssystem som är anpassat till de n 

generaliserade koordinaterna [10]. Detta system ser ut som följer 

𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝑇

𝜕𝑞�̇�
) −

𝜕𝑇

𝜕𝑞𝑘
= 𝑄𝑖, 𝑘 = 1,2,3, . . , 𝑚              (2.3) 

där T är den kinetiska energin och 𝑄𝑖 = �̅� ∙ 𝜏�̅� = �̅� ∙
𝜕�̅�

𝜕𝑞𝑖
 där  𝜏�̅� är den i:te tangentvektorn till 

ytan (𝑄𝑖 kallas även för den generaliserade kraften [10]). 

Detta system är egentligen mer generellt då (2.2) erhålles när man sätter in uttrycket för den 

generaliserade kraften 𝑄𝑖 = −
𝜕𝑉

𝜕𝑞𝑖
 som gäller i det konservativa fallet. 

2.2 Dynamiska system 

2.2.1 Fasrum 
Ett fasrum är ett abstrakt, men dock inte nödvändigtvis Euklidiskt matematiskt rum, vars 

koordinataxlar utgörs av de generalizerade koordinaterna och deras tidsderivator 

{𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, . . , 𝑞𝑛, 𝑞1̇, 𝑞2̇, 𝑞3̇, . . , 𝑞�̇�} [1]. Rummet beskriver alltså ett systems konfiguration och 

rörelse där n frihetsgrader kommer ge 2n koordinataxlar. Det har visat sig att geometriska 

betraktelser av ett systems tidsutveckling i fasrummet kan avslöja mycket om systemets 

stabilitetsegenskaper. Sådana betraktelser kan t.ex. göras genom Poincaré-avbildningar som 

presenteras lite senare. I ett fullständigt ordnat system kan man visa att banan i fasrummet 

nödvändigtvis måste ligga på en yta med topologi av en n-torus och kallas därav för den 

invarianta torusen [1]. Denna torus kommer sedan att deformeras mer och mer om systemet 

övergår till en mer oordnad rörelse. Om man tar den enkla dubbelpendeln som vi kommer att 

analysera senare som exempel så kommer denna torus vara en 2-torus (figur 1), då systemet 

har två frihetsgrader. 

 (Fig. 1.1 2-torus [8]) 

2.2.2 Kaos i mekaniska system 

Vilka utgångsförhållanden som råder kan ha stort inflytande på den fortsatta dynamiken hos 

ett mekaniskt system. För integrerbara system finns det starka restriktioner på banans rörelse i 

fasrummet och därmed kommer rörelsen att vara väl ordnad [5]. I det icke-integrerbara fallet 

är restriktionerna däremot betydligt svagare vilket leder till mer rörlighet och därmed större 

känslighet för initialvärden [5]. Man brukar tala om hur kaotisk ett system är och med det 

menar man hur begränsad ens förmåga är att förutspå den fortsatta rörlsen över en längre tid. 

Små initiala skillnader kan ge stora och på sikt oförutsägbara skillnader i sluttillståndet. Man 
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kan till synes tycka att kaosets princip motstrider den filosofiska idén om determinism där 

orsak leder till verkan, vilket generellt gäller inom klassisk fysik, men så är inte fallet. Att 

vissa uteffekter snarare kan uppfattas som stokastiska än deterministiska är ett resultat av 

omöjligheten att känna till parametervärdena med en sådan hög precision att kaotiska system 

blir förutsägbara i en oändlig tid framåt.  

En annan intressant egenskap hos kaotiska system är dess koppling till den fraktala geometrin 

[2]. När matematikern Edward Lorentz modellerade ett konvektionsförlopp för en vätska 

genom att modifiera Navier-Stokes ekvationer fann han att motsvarande graf i fasrummet 

hade fraktalgeometriska egenskaper [2]. Kurvan varken slutade i en punkt eller en periodisk 

bana, vilket gav upphov till en slags oändlig dubbelsprial (figur 1.2). Det är just denna 

egenskap som ger upphov till kaos. De små initiala störningarna från jämviktsläget fortplantar 

sig rekursivt genom rörelsen och ger på sikt upphov till gigantiska skillnader. Det mest kända 

och kanske till och med vackraste fraktala mönsret är den så kallade Mandelbrotmängden 

(figur 1.3), uppkallad efter matematikern Benoit Mandelbrot. Detta mönster erhålles genom 

den enkla ekvationen 𝑧𝑛+1 = 𝑧𝑛
2 + 𝐶, där 𝑧 ∈ ℂ och 𝐶 är en godtycklig konstant. 

                       
(Fig. 1.2 Lorentz dubbelspiral [3])                             (Fig. 1.3 Mandelbrotmängden [4]) 

2.2.3 Poincaré avbildningar 
Ett sätt att redogöra ett systems stabilitet är att studera dess så kallade Poincaré-avbildning. 

Det var den franska matematikern Jules Henri Poincaré som uppfann tekniken vilken snabbt 

etablerade sig väl inom kaosteorin.  

Låt oss betrakta en periodisk bana γ i det n-dimensionella fasrummet M som beskriver ett 

visst mekaniskt systems tidsutveckling. Ponera nu att vi konstruerar en (n-1)-dimensionell 

mångfald (även kallad Poincaré-yta) 𝑉 ⊂ 𝑀 som överallt är transversell till γ. Det gäller då att 

γ kommer att skära V på ömsom uppvägen och ömsom nervägen och varje gång den skär ytan 

från ett av hållen fås en avbildning på V. Betrakta nu en kurva γ(𝑥0) som startar i x0 där 

𝑥0 ∈ 𝑉 och antag att kurvan återvänder och skär ytan i en ny punk x1. Denna punk 𝑥1 är den 

första Poincaré-avbildningen av x0 och betecknas 𝑃1(𝑥0). 𝑥1 avbildas i sin tur nästa gång 

kurvan skär ytan från samma håll vilket ger upphov till ännu en avbildning 𝑃2(𝑥0), och så 

vidare. Genom att studera hur dessa avbildningar på V utvecklar sig i tiden kan man dra en 

slutsats om systemets stabilitet. 

Om det vidare existerar en periodisk lösning till systemet kommer det finnas en sluten kurva 

som skär V i en punk a. Om man låter 𝑥0 ligga inom en nära omgivning till a, kan man direkt 

dra slutsatsen att fasflödet nära den slutna kurvan kommer att återvända till V på grund av 

initialvärdenas kontinuerliga beroende [5]. Man kan nu omformulera lösningens stabilitet till 

stabilitet av Poincaré-avbildningen i en nära omgivning till a för den periodiska lösningen på 

följande sätt: 
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Om vi låter den periodiska lösningen betecknas φ(t) så kommer φ(t) vara semistabil om man 

för vaje 𝜖 > 0 kan finna ett 𝛿(𝜖) så att 

||𝑥0 − 𝑎|| ≤ 𝛿, 𝑥0 ∈ 𝑉 ⇒ ||𝑃𝑛(𝑥0) − 𝑎|| ≤ 𝜖,   𝑛 = 1,2,3..          (2.4) 

Och asymptotiskt stabil om det finns ett δ>0 så att 

||𝑥0 − 𝑎|| ≤ 𝛿, 𝑥0 ∈ 𝑉 ⇒ lim𝑛→∞ 𝑃𝑛(𝑥0) = 𝑎                             (2.5) 

 

3. Dubbelpendeln 

Problemformulering 3.1 
Detta system är en enkel dubbelpendel bestående av två lika långa (l1=l2=1m) sammanfogade, 

masslösa stänger, med var sin partikel fäst i ändarna med massorna m1 =m2=1kg (figur 5). 

(Fig. 1.5 [9]) 

3.2 Härledning av rörelseekvationerna 

Vi kommer nu medelst Lagrange’s ekvationer (2.2) att härleda rörelseekvationerna. Börjar 

därför med att definiera lägesvektorerna för de två masspartiklarna för att kunna ta fram 

systemets kinetiska-och potentiella energi, och därefter Lagrange’s funktion. 

𝑟1̅ = (𝑥1, 𝑦1) = 𝑙1(sin 𝜃1 , − cos 𝜃1) 

𝑟2̅ = (𝑥2, 𝑦2) = (𝑙1 sin 𝜃1 + 𝑙2 sin 𝜃2 , − 𝑙1cos 𝜃1 − 𝑙2cos 𝜃2) 

Om den övre massan beteckans med index 1 och den undre med index 2 fås den totala 

kinetiska energin med translationshastigheterna 𝑟1̇̅ och 𝑟2̇̅ av 

𝑇 = 𝑇1 + 𝑇2 =
1

2
(𝑚1|𝑟1̇̅|2 + 𝑚2|𝑟2̇̅|2)  

Den potentiella energin ges vidare av 

𝑉 = 𝑉1 + 𝑉2 = −𝑚1𝑔𝑙1 cos(𝜃1) − 𝑚2𝑔(𝑙1 cos(𝜃1) + 𝑙2cos (𝜃2)) 

Tar nu fram tidsderivatorna av 𝑟1̅ och 𝑟2̅  

𝑟1̇̅ = (𝑙1 𝜃1̇cos(𝜃1) , 𝑙2 𝜃1̇sin(𝜃1)) 
𝑟2̇̅ = (𝑙1𝜃1̇ cos 𝜃1 + 𝑙2 𝜃2̇cos 𝜃2 , − 𝑙1𝜃1̇sin 𝜃1 − 𝑙2𝜃2̇sin 𝜃2) 
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Sätter nu in derivatorna i uttrycket för den kinetiska energin och förenklar vilket slutligen ger 

Lagrange’s funktion 

𝐿 =
1

2
(𝑚1 + 𝑚2)𝑙1

2𝜃1̇
2

+
1

2
𝑚2𝑙2

2𝜃2̇
2

+ 𝑚2𝑙1𝑙2𝜃1̇𝜃2̇ cos(𝜃1 − 𝜃2) 

Eftersom systemet har två frihetsgrader 𝜃1 och 𝜃2 kommer vi få ett ekvationssytem bestående 

av två rörelseekvationer. Tar nu fram de nödvändiga derivatorna för att sedan stoppa in i 

(2.2). 

𝜃1: 

𝜕𝐿

𝜕𝜃1
= −𝑙1𝑔(𝑚1 + 𝑚2) sin 𝜃1 − 𝑚2𝑙1𝑙2𝜃1̇𝜃2̇ sin(𝜃1 − 𝜃2) 

 

𝜕𝐿

𝜕𝜃1̇
= 𝑙1

2𝜃1̇(𝑚1 + 𝑚2) + 𝑚2𝑙1𝑙2𝜃2̇ cos(𝜃1 − 𝜃2)  

𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿

𝜕𝜃1̇

) = (𝑚1 + 𝑚2)𝑙1
2𝜃1̈ + 𝑚2𝑙1𝑙2𝜃2̈ cos(𝜃1 − 𝜃2) − 𝑚2𝑙1𝑙2𝜃2̇ sin(𝜃1 − 𝜃2) (𝜃1̇ − 𝜃2̇) 

Insättning i (2.2) ger den första ekvationen 

(𝑚1 + 𝑚2)𝑙1𝜃1̈ + 𝑚2𝑙2𝜃2̈ cos(𝜃1 − 𝜃2) + 𝑚2𝑙2𝜃2̇
2

sin(𝜃1 − 𝜃2) + 𝑔 (𝑚1 + 𝑚2) sin(𝜃1) = 0                                                                                         

(3.1) 

𝜃2: 

𝜕𝐿

𝜕𝜃2
= 𝑚2𝑙1𝑙2𝜃1̇𝜃2̇ sin(𝜃1 − 𝜃2) − 𝑚2𝑙2𝑔sin(𝜃2) 

𝜕𝐿

𝜕𝜃2̇

= 𝑚2𝑙2
2𝜃2̇ + 𝑚2𝑙1𝑙2𝜃1̇ cos(𝜃1 − 𝜃2) 

𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿

𝜕𝜃2̇

) = 𝑚2𝑙2
2𝜃2̈ + 𝑚2𝑙1𝑙2𝜃1̈ cos(𝜃1 − 𝜃2) − 𝑚2𝑙1𝑙2𝜃1̇ sin(𝜃1 − 𝜃2) (𝜃1̇ − 𝜃2̇) 

Insättning i (2.2) ger den andra ekvationen 

𝑙2
2𝜃2̈ +  𝑙1𝑙2𝜃1̈ cos(𝜃1 − 𝜃2) − 𝑙1𝜃1̇

2
sin(𝜃1 − 𝜃2) + 𝑔sin(𝜃2) = 0                       (3.2) 

Sammantaget fås nu följande ekvationssystem för rörelsen  

(𝑚1 + 𝑚2)𝑙1𝜃1̈ + 𝑚2𝑙2𝜃2̈ cos(𝜃1 − 𝜃2) + 𝑚2𝑙2𝜃2̇
2

sin(𝜃1 − 𝜃2) + 𝑔 (𝑚1 + 𝑚2) sin(𝜃1) = 0 

 𝑙2𝜃2̈ +  𝑙1𝜃1̈ cos(𝜃1 − 𝜃2) − 𝑙1𝜃1̇
2

sin(𝜃1 − 𝜃2) + 𝑔sin(𝜃2) = 0                          (3.3) 
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3.3 Analytisk lösning för små vinklar 
Som man kan se är som väntat båda ekvationerna icke-linjära vilket medför att de måste lösas 

numeriskt. Vi tänkte därför börja med att redovisa en analytisk lösning för små vinklar som 

erhålles genom att serieutveckla de ickelinjära termerna. Man får då ett linjärt system 

eftersom de linjära termerna dominerar vid små rörelser. Vi kan dock börja med att konstatera 

att de kvadratiska termerna kommer vara betydligt mindre än de icke kvadratiska eftersom 

små rörelser implicerar små vinkelhastigheter i det här fallet. Man kan därför direkt bortse 

från de termerna och resterande olinjäriteter löses med Taylorserier kring jämviktsläget 

𝜃1 = 𝜃2 = 0 vilket ger 

cos(𝜃1 − 𝜃2) ≈ 1+. . 

sin(𝜃1) ≈ 𝜃1+.. 

sin(𝜃2) ≈ 𝜃2 +.. 

Det ickelinjära systemet (3.3) har nu reducerats till det linjära systemet 

(𝑚1 + 𝑚2)𝑙1𝜃1̈ + 𝑚2𝑙2𝜃2̈ + +𝑔(𝑚1 + 𝑚2)𝜃1 = 0 

𝑙2𝜃2̈ +  𝑙1𝜃1̈ + 𝑔𝜃2 = 0                                                                                 (3.4) 

Med lite linjär algebra kan detta sammanfattas på matrisform som 

�̈̅� = (
−

𝑔(𝑚1+𝑚2)

𝑚1𝑙1

𝑔𝑚2

𝑚1𝑙1

𝑔(𝑚1+𝑚2)

𝑚1𝑙2
−

𝑔(𝑚1+𝑚2)

𝑚1𝑙2

) �̅�                                                                (3.5) 

där �̅� = (
𝜃1

𝜃2
). Med insatta värden där vi approximerar gravitationskonstanten g med 

g≈10m/s
2
 fås slutligen 

�̈̅� = (
−20 10
20 −20

) �̅� = 𝐴�̅�                                                         (3.6) 

Då matrisen A är tidsoberoende är ekvationen vad man kallar autonom. Nu gäller det att 

eftersom A är diagonaliserbar så existerar det ett ortogonalt set av egenvektorer {𝑣𝑖}𝑖=1
𝑛  till A 

så att 𝐴𝑣𝑖 = 𝜆𝑖𝑣𝑖, där 𝜆𝑖 är tillhörande egenvärde. Dessa egenvektorer utgör tillsammans en 

bas i ℝ𝑛  där n är ordningen av A, alltså 2. Egenvärdena fås vidare genom att lösa den 

karaktäristiska ekvationen det(𝐴 − 𝜆𝐼) = 0 där I är identitetsmatrisen. Löser man denna fås 

𝜆1 = −10(√2 + 2)  och 𝜆2 = 10(√2 − 2)  som ger egenvektorerna 𝑣1 = (−
1

√2
, 1)  och 

𝑣1 = (
1

√2
, 1). Den allmänna lösningen till (3.6) fås slutligen av den komplex-polära ansatsen  

 

�̅� = 𝐶1𝑣1𝑅𝑒(𝑒𝑖√|𝜆1|𝑡) + 𝐶2𝑣2𝑅𝑒(𝑒𝑖√|𝜆2|𝑡) = 𝐶1 (
−

1

√2

1
) 𝑅𝑒(𝑒𝑖√|𝜆1|𝑡) + 𝐶2 (

1

√2

1
) 𝑅𝑒 (𝑒𝑖√|𝜆2|𝑡)   

                                                                                                                                          (3.7) 
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där 𝐶1  och 𝐶2  är godtyckliga reella konstanter som bestäms av begynnelsevillkoren. Det 

existerar alltså två lösningar som representerar varsin svängningsmod hos systemet med olika 

frekvenser (√𝜆1 ≠ √𝜆2). 

 

3.4 Resultat 
För samtliga resultat gäller det att 𝜃1 = 𝑞1 och 𝜃2 = 𝑞2 samt 𝜃1̇ = 𝑢1 och 𝜃2̇ = 𝑢2. Låt oss 

börja med att rita upp 𝑞1 och 𝑞2 mot tiden i var sitt diagram med initialvärdena 𝑞1(0) =
1° och 𝑞2(0) = 2° för att verifiera att vår analytiska lösning för små vinklar är korrekt. 

 
             (Fig. 3.1)                                                           (Fig. 3.2) 

Som man kan se uppvisar pendeln ett periodiskt och välordnat beteende vilket de linjära 

lösningarna tydde på. Man kan även tydligt se den andra moden i diagrammen där man kan 

avläsa frekvensen 𝜔 ≈
2𝜋

2.6𝑠
≈ 2.417𝑠−1 och  𝜔2 = √|𝜆2| = 2.42𝑠−1. Om vi skulle göra om 

samma försök för ännu mindre vinklar kommer 𝜔 att konvergera mot 𝜔2. Vi ökar nu 

simuleringstiden från 10 s till 100 s. 

                            
(Fig. 3.3)                                                            (Fig. 3.4) 

Det går nu att se båda svängningsmoderna hos systemet så det verkar som att den analytiska 

lösningen gav ett korrekt resultat.  
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Låt oss rita upp rörelsens projektion på 𝑞2 − 𝑢2 planet i fasrummet. 

                                  (Fig. 3.5) 

 

Man ser här tydligt hur intakt och symmetrisk den invarianta torusen är för ett linjärt system 

som vi beskrev i teoridelen. Vi testar nu att göra en drastisk ökning av initialvärdena till 

𝑞1(0) = 80° och  𝑞2(0) = 90°. 

                    
          (Fig. 3.6)                                                                   (Fig. 3.7) 

Trots denna stora ökning av initialvärdena uppvisar pendlarna fortfarande ett relativt 

välordnat beteende. Den vanliga dubbelpendeln verkar därmed inte vara särskilt känslig för 

vilka initialvärden som systemet har för dessa parametervärden. Vi ritar upp 𝑞2 mot 𝑢2 igen. 
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                            (Fig. 3.8) 

I den här grafen framgår det dock tydligt att det börjar hända något. Trots att pendelns rörelse 

fortfarande har periodisitet så uppträder den helt annorlunda i fasrummet. Den invarianta 

torusen har deformerats kraftigt och har helt och hållet ändrat topologi. Detta kan också 

observeras genom att jämföra hur banan skär Poincaré-ytan i 3 dimensioner. 

 

 
       (Fig. 3.9 𝑞1(0) = 1° och 𝑞2(0) = 2°)              (Fig. 3.10 𝑞1(0) = 80° och 𝑞2(0) = 90°) 

 

I figur 3.9 som illustrerar rörelsen för små vinklar ser man att banan ligger på en något 

deformerad torus medan den i figur 3.10 följer en betydligt mer oregelbunden väg. Vi 

kommer nu att studera ett intressant specialfall där m2 har betydligt mindre massa än m1 och l2 

är mycket kortare än l1. Sätter m2=0.1kg och l2=0.2m. och ritar upp 𝑞1 och 𝑞2 mot tiden.  
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           (Fig. 3.11)                                                               (Fig. 3.12) 

Man ser nu att den övre pendeln i princip uppträder som vad man skulle kunna förvänta sig av 

en simpel pendel. Detta är ett väntat resultat då den undre pendeln väger betydligt mindre 

vilket resulterar i att reaktionskraften vid leden är svagare så att ett mindre kraftmoment 

utövas. Den undre pendelns rörelse är däremot betydligt mer komplex och verkar i princip 

inte ha någon periodisitet alls. Låt oss korta ner den undre pendeln så att l2=0.15m och rita 

upp samma grafer. 

                     

             (Fig. 3.13)                                                          (Fig. 3.14) 

Den övre pendelns rörelse är i stort sett oförändrad men vad som händer med den undre 

pendeln är intressant. Endast genom att korta ner pendeln 5cm får den ett helt annat beteende 

och roterar nu helt runt multipla varv. Låt oss jämföra Poincaré-avbildningarna för den övre 

(figur 3.15) respektive undre pendeln (figur 3.16). 
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            (Fig. 3.15)                                                           (Fig. 3.16) 

 

Även här framgår det hur väl den övre pendeln beter sig i förhållande till den undre. Om man 

studerar figur 3.15 ser man två ringar av punkformationer medan punkterna är betydligt mer 

spridda i figur 3.16. Graferna beskriver pendelns rörelse i tidsintervallet -1000s<t<1000s och 

trots denna långa simuleringstid så verkar avbildningarna i figur 3.15 ändå hålla sig inom en 

viss radie från de första skärningarna så därför bör villkor (2.6) vara uppfyllt men antagligen 

inte (2.7) eftersom avbildningarna sprider sig lite men ändå hålla sig på ett ändligt avstånd. 

Rörelsen för den övre pendeln bör alltså vara stabil men inte asymptotiskt stabil  och är med 

andra ord kvasiperiodisk. I figur 3.16 däremot som representerar den undre pendeln ser man 

att avbildningarna verkar sprida sig från varandra vilket antyder att rörelsen är kaotisk. 

 

4. Dubbelpendel med fjäder (konservativt system) 

4.1 Problemformulering 

Vi kommer nu att studera ett liknande, men lite mer komplicerat system. Genom att fästa 

massan m2 i en fjäder så att den kan oscillera längs med den undre pendeln adderar vi en 

frihetsgrad till systemet och därmed ökar dess komplexitet (figur 4.1). 

(Fig. 4.1) 
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4.2 Härledning av rörelseekvationerna 

För att härleda systemets rörelseekvationer går vi igenom samma procedur som i föregående 

problem.  

𝑟1̅ = (𝑥1, 𝑦1) = 𝑙1(sin 𝜃1 , − cos 𝜃1) 

𝑟2̅ = (𝑥1, 𝑦1) = (𝑙1 sin 𝜃1 + 𝑙2sin 𝜃2 , −𝑙1 cos 𝜃1 − (
𝑙2

2
+ 𝑥) cos 𝜃2) 

Den totala kinetiska energin blir nu 

𝑇 = 𝑇1 + 𝑇2 =
1

2
(𝑚1|𝑟1̇̅|2 + 𝑚2|𝑟2̇̅|2) =

1

2
(𝑚1 + 𝑚2)𝑙1

2𝜃1̇
2

+
1

2
(2𝑙1𝑙2𝜃1̇𝜃2̇ cos 𝜃1 cos 𝜃2 + 𝑙2

2𝜃2̇
2

𝑐𝑜𝑠2𝜃2 −

2𝑙1𝜃1̇ sin 𝜃1 �̇� cos 𝜃2 + 2𝑙1𝜃1̇𝜃2̇ sin 𝜃1 (
𝑙2

2
+ 𝑥) sin 𝜃2 + 𝜃2̇

2
(

𝑙2

2
+ 𝑥)

2

sin
2𝜃2) 

och den potentiella energin  

𝑉 = 𝑉1 + 𝑉2 = −𝑚1𝑔𝑙1 cos 𝜃1 − 𝑚2𝑔(
𝑙2

2
+ 𝑥) cos 𝜃2 +

1

2
𝑘𝑥2 

där den tredje termen härrör från energin som lagras i fjädern. Lagrange’s funktion blir i detta 

fall 

𝐿 = 𝑇 − 𝑉 =
1

2
(𝑚1 + 𝑚2)𝑙1

2𝜃1̇
2

+
1

2
(2𝑙1𝑙2𝜃1̇𝜃2̇ cos 𝜃1 cos 𝜃2 + 𝑙2

2𝜃2̇
2

𝑐𝑜𝑠2𝜃2 −

2𝑙1𝜃1̇ sin 𝜃1 �̇� cos 𝜃2 + 2𝑙1𝜃1̇𝜃2̇ sin 𝜃1 (
𝑙2

2
+ 𝑥) sin 𝜃2 + 𝜃2̇

2
(

𝑙2

2
+ 𝑥)

2

sin
2𝜃2) +

𝑚1𝑔𝑙1 cos 𝜃1 + 𝑚2𝑔(
𝑙2

2
+ 𝑥) cos 𝜃2 −

1

2
𝑘𝑥2 

Tar nu fram derivatorna. 

𝜃1: 

𝜕𝐿

𝜕𝜃1
= 𝑚2𝑙1𝜃1̇

2
(𝜃2̇ cos 𝜃1 − 𝑙2𝜃2̇ sin 𝜃1 cos 𝜃2 − cos 𝜃1�̇� cos 𝜃2) − 𝑚1𝑔𝑙1 sin 𝜃1 

𝜕𝐿

𝜕𝜃1̇

= (𝑚1 + 𝑚2)𝑙1
2𝜃1̇ + 𝑚2𝑙1(𝑙2𝜃2̇ cos 𝜃1 cos 𝜃2 − sin 𝜃1 �̇� cos 𝜃2 + 𝑙1𝜃2̇ sin 𝜃1 (

𝑙2

2
+ 𝑥) sin 𝜃2) 
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𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕𝜃1̇

= (𝑚1 + 𝑚2)𝑙1
2𝜃1̈

+ 𝑚2 (2𝑙1𝑙2 (𝜃2̈ cos 𝜃1 cos 𝜃2 − 𝜃1̇𝜃2̇ sin 𝜃1 cos 𝜃2 − 𝜃1̇
2

cos 𝜃1 sin 𝜃2)

− 2𝑙1(𝜃1̇ cos 𝜃1 �̇� cos 𝜃2 + sin 𝜃1 �̈� cos 𝜃2 − sin 𝜃1 �̇� 𝜃2̇cos 𝜃2)

+ 2𝑙1 (𝜃2̈ sin 𝜃1 (
𝑙2

2
+ 𝑥) sin 𝜃2 + 𝜃1̇𝜃2̇ cos 𝜃1 (

𝑙2

2
+ 𝑥) sin 𝜃2

+ 𝜃2̇ sin 𝜃1 �̇� sin 𝜃2 + 𝜃2̇
2

sin 𝜃1 (
𝑙2

2
+ 𝑥) cos 𝜃2)) 

Insättning i (2.2) ger ekvationen 

(𝑚1 + 𝑚2)𝑙1
2𝜃1̈ + 𝑚2 (2𝑙1𝑙2 (𝜃2̈ cos 𝜃1 cos 𝜃2 − 𝜃1̇𝜃2̇ sin 𝜃1 cos 𝜃2 − 𝜃1̇

2
cos 𝜃1 sin 𝜃2) −

2𝑙1(𝜃1̇ cos 𝜃1 �̇� cos 𝜃2 + sin 𝜃1 �̈� cos 𝜃2 − sin 𝜃1 �̇� 𝜃2̇cos 𝜃2) + 2𝑙1 (𝜃2̈ sin 𝜃1 (
𝑙2

2
+ 𝑥) sin 𝜃2 +

𝜃1̇𝜃2̇ cos 𝜃1 (
𝑙2

2
+ 𝑥) sin 𝜃2 + 𝜃2̇ sin 𝜃1 �̇� sin 𝜃2 + 𝜃2̇

2
sin 𝜃1 (

𝑙2

2
+ 𝑥) cos 𝜃2)) −

𝑚2𝑙1𝜃1̇
2

(𝜃2̇ cos 𝜃1 − 𝑙2𝜃2̇ sin 𝜃1 cos 𝜃2 − cos 𝜃1�̇� cos 𝜃2) − 𝑚1𝑔𝑙1 sin 𝜃1 = 0       (3.1) 

 

𝜃2: 
𝜕𝐿

𝜕𝜃2
= 𝑚2 (−𝑙1𝑙2𝜃1̇𝜃2̇ cos 𝜃1 sin 𝜃2 − 2𝑙2

2𝜃2̇
2

sin 𝜃2 cos 𝜃2 + 2𝑙1𝜃1̇ sin 𝜃1 �̇� sin 𝜃2

+ 2𝑙1𝜃1̇𝜃2̇ sin 𝜃1 (
𝑙2

2
+ 𝑥) cos 𝜃2 + 2𝜃2̇

2
(

𝑙2

2
+ 𝑥)

2

cos 𝜃2 sin 𝜃2) − 𝑚2𝑔(
𝑙2

2

+ 𝑥) sin 𝜃2 
𝜕𝐿

𝜕𝜃2̇

= 𝑚2(𝑙1𝑙2𝜃1̇ cos 𝜃1 cos 𝜃2 + 𝑙2
2𝜃2̇𝑐𝑜𝑠2𝜃2 + 𝑙1𝜃1̇ sin 𝜃1 (

𝑙2

2
+ 𝑥) sin 𝜃2

+ 𝜃2̇ (
𝑙2

2
+ 𝑥)

2

𝑠𝑖𝑛2𝜃2) 

𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕𝜃2̇

= 𝑚2(𝑙1𝑙2 (𝜃1̈ cos 𝜃1 cos 𝜃2 − 𝜃2̇
2

sin 𝜃1 cos 𝜃2 − 𝜃1̇𝜃2̇ cos 𝜃1 sin 𝜃2)

+ 𝑙2
2 (𝜃2̈ cos 𝜃2 − 𝜃2̇

2
sin 𝜃2)

+ 𝑙1 (𝜃1̈ sin 𝜃1 (
𝑙2

2
+ 𝑥) sin 𝜃2 + 𝜃1̇

2
cos 𝜃1 (

𝑙2

2
+ 𝑥) sin 𝜃2 + 𝜃1̇ sin 𝜃1 �̇� sin 𝜃2

+ 𝜃1̇ sin 𝜃1 (
𝑙2

2
+ 𝑥) 𝜃2̇ cos 𝜃2) + 𝜃2̈ (

𝑙2

2
+ 𝑥)

2

𝑠𝑖𝑛2𝜃2 + 2𝜃2̇�̇� (
𝑙2

2
+ 𝑥) 𝑠𝑖𝑛2𝜃2

+ 2𝜃2̇�̇� (
𝑙2

2
+ 𝑥) cos 𝜃2 sin 𝜃2) 
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Insättning i (2.2) ger ekvationen 

𝑚2 (𝑙1𝑙2 (𝜃1̈ cos 𝜃1 cos 𝜃2 − 𝜃2̇
2

sin 𝜃1 cos 𝜃2 − 𝜃1̇𝜃2̇ cos 𝜃1 sin 𝜃2) + 𝑙2
2 (𝜃2̈ cos 𝜃2 −

𝜃2̇
2

sin 𝜃2) + 𝑙1 (𝜃1̈ sin 𝜃1 (
𝑙2

2
+ 𝑥) sin 𝜃2 + 𝜃1̇

2
cos 𝜃1 (

𝑙2

2
+ 𝑥) sin 𝜃2 + 𝜃1̇ sin 𝜃1 �̇� sin 𝜃2 +

𝜃1̇ sin 𝜃1 (
𝑙2

2
+ 𝑥) 𝜃2̇ cos 𝜃2) + 𝜃2̈ (

𝑙2

2
+ 𝑥)

2

𝑠𝑖𝑛2𝜃2 + 2𝜃2̇�̇� (
𝑙2

2
+ 𝑥) 𝑠𝑖𝑛2𝜃2 + 2𝜃2̇�̇� (

𝑙2

2
+

𝑥) cos 𝜃2 sin 𝜃2) −

𝑚2 (−𝑙1𝑙2𝜃1̇𝜃2̇ cos 𝜃1 sin 𝜃2 − 2𝑙2
2𝜃2̇

2
sin 𝜃2 cos 𝜃2 + 2𝑙1𝜃1̇ sin 𝜃1 �̇� sin 𝜃2 +

2𝑙1𝜃1̇𝜃2̇ sin 𝜃1 (
𝑙2

2
+ 𝑥) cos 𝜃2 + 2𝜃2̇

2
(

𝑙2

2
+ 𝑥)

2

cos 𝜃2 sin 𝜃2) − 𝑚2𝑔 (
𝑙2

2
+ 𝑥) sin 𝜃2 = 0 

(3.2)   

𝑥: 
𝜕𝐿

𝜕𝑥
=

1

2
𝑚2 (sin 𝜃2 + 2𝜃2̇

2
(

𝑙2

2
+ 𝑥) 𝑠𝑖𝑛2𝜃2) + 𝑚2𝑔 cos 𝜃2 + 𝑘𝑥 

𝜕𝐿

𝜕�̇�
= −𝑚2𝑙1𝜃1̇ sin 𝜃1 cos 𝜃2 

𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�
= −𝑚2𝑙1(𝜃1̇ sin 𝜃1 cos 𝜃2 + 𝜃1̇

2
cos 𝜃1 cos 𝜃2 − 𝜃1̇𝜃2̇ sin 𝜃1 sin 𝜃2) 

Insättning i (2.2) ger ekvationen 

−𝑚2𝑙1 (𝜃1̇ sin 𝜃1 cos 𝜃2 + 𝜃1̇
2

cos 𝜃1 cos 𝜃2 − 𝜃1̇𝜃2̇ sin 𝜃1 sin 𝜃2) −
1

2
𝑚2 (sin 𝜃2 +

2𝜃2̇
2

(
𝑙2

2
+ 𝑥) 𝑠𝑖𝑛2𝜃2) + 𝑚2𝑔 cos 𝜃2 + 𝑘𝑥 = 0                                                                                     

(3.3) 

Om man jämför ekvationerna (3.1), (3.2) och (3.3) med (2.1), (2.2), och (2.3) ser man tydligt 

hur mycket mer komplext problemet med fjädern är, trots att systemen ändå är så pass lika. 
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4.3 Resultat 

Det gäller för samtliga resultat att 𝜃1 = 𝑞1, 𝜃2 = 𝑞2 och 𝑞3 = 𝑥 samt 𝜃1̇ = 𝑢1, �̇�2 = 𝑢2 och 

�̇� = 𝑢3. Om vi börjar med att sätta initialvärdena till 𝑞1(0) = 25°, 𝑞2(0) = 30° och 𝑞3(0) =

0.1𝑚 och ritar upp de generaliserade koordinaterna mot tiden. 

                  
        (Fig. 4.2)                                                               (Fig. 4.3) 

 
        (Fig. 4.4)  

 

Med dessa val av initialvärden verkar rörelsen vara relativt ordnad. Låt oss nu sätta 𝑞1(0) =

45° och 𝑞2(0) = 60°. 
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            (Fig. 4.5)                                                              (Fig. 4.6) 

(Fig. 4.7) 

Även nu verkar rörelsen vara ganska välordnad även om man kan observera att m2 börjar röra 

sig mer oregelbundet. Om vi ser tillbaka på den enkla dubbelpendeln så hade m2 ett mer 

välordnat beteende trots att initialvärdena var markant större och bara genom att tillåta m2 att 

röra sig längs pendeln börjar den nu tendera till ett kaotiskt beteende redan för 𝑞1(0) = 45° 

och 𝑞2(0) = 60°. Vi ökar nu initialvärdet för 𝑞1 med 5° till 𝑞1(0) = 50° och ritar upp samma 

grafer. 
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            (Fig. 4.8)                                                                     (Fig. 4.9) 

(Fig. 4.10) 

Man kan tydligt observera att rörelsen för m2 helt verkar sakna periodicitet. Endast genom att 

ändra startvärdet för 𝑞1 med 5° fick rörelsen en helt annan tidsevolution och är nu fullständigt 

kaotisk. Låt oss rita upp m2:s rörelse i fasrummet. 

                                   (Fig. 4.11) 
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Även här framgår det tydligt hur oregelbundet m2 oscillerar med olika amplituder längs 

pendeln. För att kunna göra en mer kvalitativ bedömning av systemets stabilitetsegenskaper 

skapar vi Poincaré-avbildningar för fler initialvärden. Vi börjar med 𝑞1(0) = 15° och 

𝑞2(0) = 20° och så ökar vi succesivt med 5° tills tydligt kaos uppstår. 

             
    (Fig. 4.12 𝑞1(0) = 15° och 𝑞2(0) = 20°)             (Fig. 4.13 𝑞1(0) = 20° och 𝑞2(0) = 25°) 

            
  (Fig. 4.14 𝑞1(0) = 25° och 𝑞2(0) = 30°)               (Fig. 4.15 𝑞1(0) = 30° och 𝑞2(0) = 35°) 

 

Man kan nu tyda att rörelsen inte är så ordnad som vi först trodde genom att endast studera de 

generaliserade koordinaternas tidsutveckling. I figur 4.12 och 4.13 verkar pendeln bete sig 

relativt väl även om rörelsen sakta går mot ett kaotiskt beteende, men i figur 4.14 däremot ser 

man att tydliga kaotiska regioner börjar uppstå och i figur 4.15 verkar det inte finnas kvar 

någon periodisitet alls. Om vi studerar figur 4.12 lite närmare ser man att mönstret verkar ha 

en rekursiv karaktär. Låt oss därför öka simuleringstiden för att se om iakttagelsen är korrekt.  
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                      (Fig. 4.16) 

 

Precis som vi anade verkar ringarna fortplanta sig rekursivt och krympa i oändligheten mot 

centrum. Detta är precis samma observation som Lorenz gjorde när han studerade konvektion. 

Om man kollar på dubbelspiralen i figur 1.2 ser man likheten att banan upprepar sig i sig själv 

och ger upphov till ett fraktalgeometrisk mönster. Om man skulle låta simuleringstiden gå 

mot oändligheten skulle banans omkrets krympa mot en punkt men ändå aldrig nå noll och 

därmed aldrig sluta. Det är denna punkt som kallas för den mystiska attraktorn [6]. Vi avslutar 

med att visa en simulering av m2:s färdbana i det reella rummet i tidsintervallet 0 till 20s.                                                                                           

.                    (Fig. 4.17) 
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5. Dubbelpendel med fjäder (icke-konservativt system) 

5.1 Problemformulering 

Vi kommer nu att studera samma system som i föregående problem bara att vi har tagit 

hänsyn till friktion i lederna. Då systemet inte längre är konservativt kan man ej använda 

ekvation (2.2). Vi använder nu ekvation (2.3) och börjar då med att ta fram den generaliserade 

kraften 

𝑄𝑖 = �̅� ∙
𝜕�̅�

𝜕𝑞𝑖
= �̅�𝑚1

∙
𝜕�̅�1

𝜕𝑞𝑖
+ �̅�𝑚2

∙
𝜕�̅�2

𝜕𝑞𝑖
+ 𝑄𝑖𝑓

 

där 𝑄𝑖𝑓
 härrör från friktionen och �̅�𝑚1

= 𝑚1�̅� samt �̅�𝑚2
= 𝑚2�̅�. Friktionen kommer att utöva 

ett moment på systemet och det uträtade arbetet genom en infinitesimal förflyttning 𝑑𝑞𝑖 blir 

𝑑𝑊𝑖 = 𝑄𝑖𝑓
𝑑𝑞𝑖. Om vi antar att 𝑄𝑖𝑓

 är proportionell mot hastigheten fås ansatsen 𝑄𝑖𝑓
= −𝑘�̇�𝑖 

där k är en proportionalitetskonstant. Vi kommer denna gång att hoppa över härledningen av 

rörelseekvationerna och hoppar därmed direkt till resultaten. 

5.2 Resultat 

Ritar vi upp 𝑞1 och 𝑞2 som en funktion av tiden fås 

 

 
         (Fig. 5.1)                                                    (Fig. 5.2) 

 

Det framgår tydligt att båda lösningarna konvergerar mot noll. Detta är givetvis väntat 

eftersom energin inte längre är bevarad vilket medför att systemet kommer gå mot sitt 

jämviktsläge där energin har sitt minimum. 
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6. Slutsats 

Enligt våra resultat kan man dra slutsatsen att den simpla dubbelpendeln verkar ha relativt 

välordnat beteende. Vi löste det linjäriserade ekvationssystemet och fann stabila oscillerande 

lösningar som vi kunde bekräfta genom att rita upp pendelns beteende. Vi gjorde sedan en 

drastisk ökning av initialvärdena och även om pendeln började få en mer oregelbunden rörelse 

så var den ändå inte så kaotisk. Vi testade sedan olika parametervärden för pendellängd och 

massa och fann då att rörelsen påverkades radikalt endast genom små ändringar. Endast 

genom att korta ner den undre pendeln 5cm så började den rotera multipla varv och röra sig 

helt annorlunda, medan den övre pendeln mer hade ett beteende som man skulle kunna 

förvänta sig av en vanlig pendel. Detta avspeglades även i Poincaré-avbildningarna vi skapade 

där det tydligt framgick att den övre pendeln hade två ordnade periodiska lösningar medan 

den undre pendelns lösningar var fullkomligt kaotiska. 

Därefter undersökte vi en liknande pendel, men med en extra frihetsgrad då vi tillät den undre 

massan att röra sig i radiellt led längs med pendeln. Denna lilla modifikation hade en stor 

influens på rörelsen. Dels kunde man se att komplexiteten hos ekvationssystemet växte 

explosionsartat och detta framgick även tydligt i graferna vi ritade upp. Utan att variera 

parametervärdena för massan och längden kunde man se att en kaotisk rörelse uppstod vid 

relativt små avvikelser från jämviktsläget om man jämför med den enkla dubbelpendeln. Ur 

Poincaré-avbildningarna kunde man tyda att redan vid en avvikelse på runt 30° så hade 

pendeln en fullständigt kaotisk rörelse. 

Detta exempel illustrerar väl hur snabbt periodiciteten hos ett system sjunker bara genom att 

addera en frihetsgrad. Vi lade även till friktion till systemet med fjädern där vi var tvungna att 

använda den generella formen av Lagrange’s ekvationer. Vi fann då att lösningarna 

konvergerade mot jämviktsläget vilket vi förväntade oss. Värt att notera är att dessa system 

ändå kan betraktas som enkla i förhållande till många andra. Det finns många goda exempel 

på system som är betydligt mer avancerade. Ett sådant exempel kan t.ex. vara att skapa en 

vädermodell. För att lyckas med detta krävs att man har kännedom om betydligt fler 

parametrar och vilka utgångsförhållanden som råder. Det krävs även att man känner till dessa 

värden med hög precision då systemet är oerhört känsligt och kan ge helt andra förutsägelser 

bara genom små initiala avvikelser. Datorkraften detta kräver är dessutom enorm och sådana 

system går endast att behandla med superdatorer. 
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Appendix A 

Lemma: 

Låt f :[a,b]→ ℝ vara kontinuerlig på intervallet [a,b]⊂ ℝ och anta att ∫ 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝑑𝑥 = 0
𝑏

𝑎
 

∀g(x)∈C[a,b] om g(a)=g(b)=0. Då måste det gälla att f(x)=0 ∀x∈[a,b]. 

Bevis: 

Låt oss anta motsatsen att lemmat inte håller, alltså att det existerar en punkt 𝑥0 ∈ [𝑎, 𝑏] så att 

𝑓(𝑥0) ≠ 0. På grund av kontinuitetsvillkoret på g(x) i [𝑎, 𝑏] måste det finnas ett intervall 

𝐼 ⊂ [𝑎, 𝑏] där 𝑓(𝑥) antingen är positiv eller negativ. Eftersom att 𝑔(𝑥) måste vara godtycklig 

kan vi sätta den till 𝑔(𝑥) = (𝑥 − 𝑥1)(𝑥2 − 𝑥) för 𝑥 ∈ [𝑥1, 𝑥2] och noll utanför [𝑥1, 𝑥2]. 

Betrakta nu 

∫ 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝑑𝑥

𝑥2

𝑥1

𝑏

𝑥2

𝑥2

𝑥1

𝑥1

𝑎

𝑏

𝑎

 

= 0 + ∫ 𝑓(𝑥)(𝑥 − 𝑥1)(𝑥2 − 𝑥)𝑑𝑥

𝑥2

𝑥1

+ 0 = ∫ 𝑓(𝑥)(𝑥 − 𝑥1)(𝑥2 − 𝑥)𝑑𝑥

𝑥2

𝑥1

> 0 

Detta motsäger att integralen är noll för alla funktioner 𝑔(𝑥) och man kan därför dra 

slutsatsen att det måste gälla att 𝑓(𝑥) = 0 ∀𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]. 

 

Appendix B 

Härledning av Lagrange’s ekvationer: 

Börjar med att definiera verkningsfunktionalen mellan två tidpunkter t1 och t2 

𝑆 = ∫ 𝐿𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

där 𝐿 = 𝐿(𝑞𝑘, �̇�𝑘, 𝑡) är Lagrange’s funktion. Hamilton’s variationsprincip säger nu att 𝛿𝑆 = 0 

så genom att betrakta en mängd virtuella kurvor 𝑞(𝑡) + 𝛿𝑓(𝑡), där 𝑓(𝑡) är en godtycklig 

funktion och 𝛿 är litet (figur B.1) kan man erhålla det villkor på L som uppfyller detta. 

(Fig. B.1) 
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Gör nu variationer av 𝛿𝑞𝑘 och 𝛿�̇�𝑘 vilket ger 

𝛿𝑆 = ∫ ∑ (
𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑘
𝛿𝑞𝑘 +

𝜕𝐿

𝜕𝑞�̇�
𝑘  𝛿�̇�𝑘)

𝑡2

𝑡1
𝑑𝑡 = 0                                  - 

Genom partiell integration av andra termen fås  

∫
𝜕𝐿

𝜕𝑞�̇�
𝛿�̇�𝑘 = [

𝜕𝐿

𝜕𝑞�̇�
𝛿𝑞𝑘]

𝑡1

𝑡2

− ∫
𝑑

𝑑𝑡
(

𝑡2

𝑡1

𝜕𝐿

𝜕𝑞�̇�
)𝛿𝑞𝑘dt = − ∫

𝑑

𝑑𝑡
(

𝑡2

𝑡1

𝜕𝐿

𝜕𝑞�̇�
𝛿𝑞𝑘)dt 

𝑡2

𝑡1
) 

och med villkoret att variationen 𝛿𝑞𝑘 är noll i ändarna för tidpunkterna t1 och t2 kan man 

skriva 𝛿𝑆  som 

                                          𝛿𝑆 = ∫ ∑ (
𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑘
−

𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿

𝜕𝑞�̇�
)𝑘 )

𝑡2

𝑡1
𝛿𝑞𝑘𝑑𝑡 = 0                 

Om vi nu använder variationskalkylens fundamentala lemma som bevisades i Appendix A 

måste det gälla att 𝛿𝑆 = 0 om och endast om uttrycket inom parentesen är identiskt lika med 

noll. Slutligen fås Lagrange’s ekvationer 

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑘
−

𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿

𝜕𝑞�̇�
) = 0, 𝑘 = 1,2,3, . . , 𝑚                            

som är ett system av m stycken ekvationer där m är antalet frihetsgrader hos systemet. 
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Appendix C 

C.1 
> read "/Applications/Maple 18/Graphics.txt"; 
> read "/Applications/Maple 18/SophiaV6.txt"; 
> with(plots); with(plottools); with(DEtools): 
>  
dependsTime(q1, u1, q2, u2); 
 
> &rot([N, A, 3, q1]); 
 
> r1 := `&ev`(A, [l1, 0, 0]); 
 
> &rot([N, B, 3, q2]); 
 
> r2 := &++(&ev(A, [l1, 0, 0]), &ev(B, [l2, 0, 0])); 
 
> v1 := simplify(&fdt(N, r1)); 
 
> v2 := simplify(&fdt(N, r2)); 
 
> T := (1/2)*m1*&o(v1, v1)+(1/2)*m2*&o(v2, v2); 
 
> V := -l1*cos(q1)*m1*g-(l2*cos(q2)+l1*cos(q1))*m2*g;  
 
> L := T-V; 
 
> L := subs(q1t = u1, q2t = u2, L); 
 
> L_q1 := diff(L, q1); 
 
> L_u1 := diff(L, u1); 
 
> L_u1_t := `&dt`(L_u1); 
 
> L_q2 := diff(L, q2); 
 
> L_u2 := diff(L, u2); 
 
> L_u2_t := `&dt`(L_u2); 
 
> eq1 := L_u1_t-L_q1 = 0; 1; eq1 := subs(q1t = u1, q2t = u2, eq1); 
 
> eq2 := L_u2_t-L_q2 = 0; 1; eq2 := subs(q1t = u1, q2t = u2, eq2); 
 
> kde := {q1t = u1, q2t = u2}; 



27 
 

 
> eq1 := {u1t = solve(eq1, u1t)}; 
 
> eq2 := {u2t = solve(eq2, u2t)}; 
 
> eqs := `union`(`union`(eq1, eq2), kde); 
 
InitCond := {q1(0) = 3.14*(1/180), q2(0) = 2*(3.14*(1/180)), u1(0) = 0, u2(0) = 
0}; 
 
toTimeFunction; 
 
> eqst := subs(toTimeFunction, eqs); 
 
> param := {g = 9.8, l1 = 1, l2 = 1, m1 = 1, m2 = 1}; 
 
> eqst := subs(param, eqst); 
 
> ff := dsolve(`union`(eqst, InitCond), {q1(t), q2(t), u1(t), u2(t)}, type = numeric, maxfun = 
5000000); 
 
> odeplot(ff, [[t, q1(t)]], 0 .. 10, numpoints = 10000); 
 
> odeplot(ff, [[t, q2(t)]], 0 .. 10, numpoints = 10000); 
 
> odeplot(ff, [[q1(t), u1(t)]], 0 .. 10, numpoints = 10000); 
 
> odeplot(ff, [[q2(t), u2(t)]], 0 .. 10, numpoints = 10000); 
 
> movie := [plotpath_3d(ff, r2, param, 0, 50, 800, blue, 0, N), animatepath_3d(ff, r2, param, 
0, 50, 1000, 200, red, 5, N)];  
 
display(movie) 
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C.2 
Restart; 

with(plots); with(plottools); with(DEtools): 

 

read "/Applications/Maple 18/Graphics.txt"; 

read "/Applications/Maple 18/SophiaV6.txt"; 
 
dependsTime(q1, u1, q2, u2, q3, u3); 
 
`&rot`([N, A, 3, q1]); 
 
`&rot`([N, B, 3, q2]); 
 
r1 := `&ev`(A, [l, 0, 0]); 
 
r2 := `&++`(r1, `&ev`(B, [(1/2)*l+q3, 0, 0])); 
 
v1 := simplify(`&fdt`(N, r1)); 
 
v2 := simplify(`&fdt`(N, r2)); 
 
T := (1/2)*m1*`&o`(v1, v1)+(1/2)*m2*`&o`(v2, v2); 
 
V := -l*cos(q1)*m1*g-(cos(q1)*l+((1/2)*l+q3)*cos(q2))*m2*g+(1/2)*k*q3^2; 
 
L := T-V; 
 
L := subs(q1t = u1, q2t = u2, q3t = u3, L); 
 
L_q1 := diff(L, q1); 
 
L_q2 := diff(L, q2); 
 
L_q3 := diff(L, q3); 
 
L_u1 := diff(L, u1); 
 
L_u2 := diff(L, u2); 
 
L_u3 := diff(L, u3); 
 
L_u1_t := `&dt`(L_u1); 
 
L_u2_t := `&dt`(L_u2); 
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L_u3_t := `&dt`(L_u3); 
 
eq1 := L_u1_t-L_q1 = 0; 
 
eq2 := L_u2_t-L_q2 = 0; 
 
eq2 := subs(q1t = u1, q2t = u2, q3t = u3, eq2); 
 
eq3 := L_q3-L_u3_t = 0; 
 
eq3 := subs(q1t = u1, q2t = u2, q3t = u3, eq3); 
 
kde := {q1t = u1, q2t = u2, q3t = u3}; 
 
eq1 := {u1t = solve(eq1, u1t)}; 
 
eq2 := {u2t = solve(eq2, u2t)}; 
 
eq3 := {u3t = solve(eq3, u3t)}; 
 
eqs := `union`(`union`(`union`(eq1, eq2), eq3), kde); 
 
InitCond := {q1(0) = .1*(3.14*(1/180)), q2(0) = .2*(3.14*(1/180)), q3(0) = .1, 
u1(0) = 0, u2(0) = 0, u3(0) = 0}; 
 
toTimeFunction; 
 
eqst := subs(toTimeFunction, eqs); 
 
param := {g = 9.82, k = 40, l = 1, m1 = 1, m2 = 1}; eqst := subs(param, eqst); 
 
ff := dsolve(`union`(eqst, InitCond), {q1(t), q2(t), q3(t), u1(t), u2(t), 
u3(t)}, type = numeric, maxfun = 5000000); 
 
odeplot(ff, [[t, q1(t)]], 0 .. 10, numpoints = 10000); 
 
odeplot(ff, [[t, q2(t)]],0 .. 10, numpoints = 10000);  
 
odeplot(ff, [[t, q3(t)]], 0 .. 10, numpoints =10000); 
  
odeplot(ff, [[q1(t), u1(t)]], 0 .. 10, numpoints = 10000);  
 
odeplot(ff,[[q2(t), u2(t)]], 0 .. 10, numpoints = 10000); 
 
odeplot(ff, [[q3(t), u3(t)]], 0.. 10, numpoints = 10000) 
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C.3 
> with(plots); with(plottools); with(DEtools); 
> read "/Applications/Maple 18/Graphics.txt"; 
> read "/Applications/Maple 18/SophiaV6.txt"; 
>  
dependsTime(q1, u1, q2, u2, q3, u3); 
 
> &rot([N, A, 3, q1]); 
 
> &rot([N, B, 3, q2]); 
 
> r1 := &ev(A, [0, l, 0]); 
 
> r2 := &++(r1, &ev(B, [0, (1/2)*l+q3, 0])); 
 
> v1 := simplify(&fdt(N, r1)); 
 
> v2 := simplify(&fdt(N, r2)); 
 
> T := (1/2)*m1*&o(v1, v1)+(1/2)*m2*&o(v2, v2); 
 
> T := subs(q1t = u1, q2t = u2, q3t = u3, T); 
 
> T_q1 := diff(T, q1); 
 
> T_q2 := diff(T, q2); 
 
> T_q3 := diff(T, q3); 
 
> T_u1 := diff(T, u1); 
 
> T_u2 := diff(T, u2); 
 
> T_u3 := diff(T, u3); 
 
> T_u1_t := &dt(T_u1); 
 
> T_u2_t := &dt(T_u2); 
 
> T_u3_t := &dt(T_u3); 
 
> F1 := &ev(N, [0, m1*g, 0]); 
 
> F2 := &ev(N, [0, m2*g, 0]); 
 
> rF1 := &ev(A, [0, l, 0]); 
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> rF2 := &++(&ev(A, [0, l, 0]), &ev(B, [0, (1/2)*l+q3, 0])); 
 
> rF1 := &to(N, rF1); 
 
> rF2 := &to(N, rF2); 
 
> rF1_q1 := [map(diff, rF1[1], q1), rF1[2]]; 
 
> rF2_q1 := [map(diff, rF2[1], q1), rF2[2]]; 
 
> rF1_q2 := [map(diff, rF1[1], q2), rF1[2]]; 
 
> rF2_q2 := [map(diff, rF2[1], q2), rF2[2]]; 
 
> rF1_q3 := [map(diff, rF1[1], q3), rF1[2]]; 
 
> rF2_q3 :[map(diff, rF2[1], q3), rF2[2]]; 
 
> Q1 := &o(F1, rF1_q1)+&o(F2, rF2_q1)-c1*q1t; 
 
> Q2 := &o(F1, rF1_q2)+&o(F2, rF2_q2)-c2*q2t; 
 
> Q3 := &o(F1, rF1_q3)+&o(F2, rF2_q3)-c3*q3t; 
 
> eq1 := T_u1_t-T_q1-Q1 = 0; 
 
> eq2 := T_u2_t-T_q2-Q2 = 0; 
 
> eq3 := T_u3_t-T_q3-Q3 = 0; 
 
> eq1 := subs(q1t = u1, q2t = u2, q3t = u3, eq1); 
 
> eq2 := subs(q1t = u1, q2t = u2, q3t = u3, eq2); 
 
> eq3 := subs(q1t = u1, q2t = u2, q3t = u3, eq3); 
 
> kde := {q1t = u1, q2t = u2, q3t = u3}; 
 
> eq1 := {u1t = solve(eq1, u1t)}; 
 
> eq2 := {u2t = solve(eq2, u2t)}; 
 
> eq3 := {u3t = solve(eq3, u3t)}; 
 
> kde := {q1t = u1, q2t = u2, q3t = u3}; 
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> eqs := `union`(`union`(`union`(eq1, eq2), eq3), kde); 
 
> InitCond := {q1(0) = 40*(3.14*(1/180)), q2(0) = 70*(3.14*(1/180)), q3(0) =0.1,   
 u1(0) = 0, u2(0) = 0, u3(0) =0}; 
 
> toTimeFunction; 
 
> eqst := subs(toTimeFunction, eqs); 
 
> param := {c1 = 0.1, c2 = 1, c3 = 0.1, g = 9.82, k = 40, l = 1, m1 = 1, m2 = 0.1}; 
 
> eqst := subs(param, eqst); 
 
> ff := dsolve(union(eqst, InitCond), {q1(t), q2(t), q3(t), u1(t), u2(t),  u3(t)}, type = numeric);  
 
> odeplot(ff, [[t, q1(t)]], 0 .. 10, numpoints = 10000); 
 
> odeplot(ff, [[t, q2(t)]],0 .. 10, numpoints = 10000) 

 

C.4 
>read "/Applications/Maple 18/Graphics.txt"; 

>read "/Applications/Maple 18/SophiaV6.txt"; 

>with(plots); with(plottools); with(DEtools); 

>dependsTime(q1, u1, q2, u2); 

>&rot([N, A, 3, q1]); 

>r1 := &ev(A, [l1, 0, 0]); 

>&rot([N, B, 3, q2]); 

>r2 := &++(&ev(A, [l1, 0, 0]), &ev(B, [l2, 0, 0])); 

>v1 := simplify(&fdt(N, r1)); 

>v2 := simplify(&fdt(N, r2)); 

>T := (1/2)*m1*&o(v1, v1)+(1/2)*m2*&o(v2, v2); 

>V := -g*l1*cos(q1)*m1-g*l2*cos(q2)*m2; 

>param := {g = 9.82, l1 = 1, l2 = 1, m1 = 1, m2 = 1}; 

>H := T+V; 
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>H := subs(param, H); 

>H := subs(q1t = u1, q2t = u2, H); H := subs(u1 = p1/(m1*l), u2 = p2/(m2*l), H); 

>poincare(H, t = -1000 .. 1000, {[0, 0, 0, 20*(3.14*(1/180)), 25*(3.14*(1/180))]}, stepsize = 

0.1e-1, iterations = 10, scene = [p1, q1]); 

 

C.5 
>with(DEtools); 

>read "/Applications/Maple 18/Graphics.txt"; 

>read "/Applications/Maple 18/SophiaV6.txt"; 

 

>dependsTime(q1, u1, q2, u2, q3, u3); 

 

>&rot([N, A, 3, q1]); 

 

>&rot([N, B, 3, q2]); 

>r1 := &ev(A, [l, 0, 0]); 

>r2 := &++(r1, &ev(B, [(1/2)*l+q3, 0, 0])); 

>v2 := simplify(&fdt(N, r2)); 

>T := (1/2)*m1*&o(v1, v1)+(1/2)*m2*&o(v2, v2); 

>V := -l*cos(q1)*m1*g-(l*cos(q1)+((1/2)*l+q3)*cos(q2))*m2*g+(1/2)*k*q3^2; 

>param := {g = 9.82, k = 40, l = 1, m1 = 1, m2 = 1}; 

>H := T+V; 

>H := subs(q1t = u1, q2t = u2, q3t = u3, H);  

>H := subs(u1 = p1/(m1*l), u2 = p2/(m2*l), u3 = p3/m2, H);  

 

>H := subs(param, H); 

>poincare(H, t = -1000 .. 1000, {[0, 0, 0, 0, 20*(3.14*(1/180)), 25*(3.14*(1/180)), .1]}, 

stepsize = 0.1e-1, iterations = 10, scene = [p3, q3]); 

 

 


