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 هدف و مقدمه -1

 

  آشوب پدیده -1-1

 توسررط فررازی سیسررتمهای و آشرروب ظریررهن روی زیررادی پژوهشررهای اخیررر هایسررال در

 بسریاری در را ای ویرژه جایگراه فازی هایسیستم است. شده انجام سیستم و کنترل پژوهشگران

 بره کره زمرانی و تکنولرویی دنیرای در رو ایرن از انرد. کرده باز کنترل و اتوماسیون مانند صنایع

 بسریاری تراثیر آشروب مهار لذا و دهدمی نشان را خود آشوب اثر ،کنیممی فکر عملی کاربردهای

 دادن قررار هم کنار داشت. خواهد زمان و انریی لحاظ به هاسیستم نوع این کارآیی و بهبود روی

 گریاسرتدلل برا توانردمی انسران مغز باشد.می نرم محاسبات مفهوم و گستره در موضوع دو این

 باشد. یکجا صورت به اطاعات از عظیمی حجم پردازش بر دلیلی گونه آشوب دینامیک و تقریبی

 بررای زیرادی پتانسریل دارای توانندمی فازی هایسیستم و آشوب نظریه کردن ترکیب رو این از

 شرامل را ریاضریات و فیزیرک از مبحثی ،1 آشوب پدیده باشد. رو پیش علمی و مهندسی کارهای

 خیلی رفتار اولیه، شرایط تغییر برابر در آنها دینامیک که است ییهاسیستم به مربوط که شودمی

 نیسرت بینریپیش قابرل دیگر آینده در آنها رفتاری ویژگی که طوری به .دهندمی نشان حساسی

 دینرامیکی هایسیسرتم نروع از کره شرودمی گفته آشوبی هایسیستم ها،سیستم این به .[1-3]

 اشاره اقتصادی دوره و ،ایپروانه ،هوایی جریانات اثر به توانمی مثال عنوان به و هستند غیرخطی

 پیوسرته یهاسیسرتم در کره باشردمی دینرامیکی ویژگی یک آشوب ،که است این حقیقتکرد.

 آشروب اول نگراهدر [5-4] دهردمی نشران را خرود ،هازمان بعضی در زمان، گسسته و غیرخطی

 بررای پرذیری انعطراف باعر  تواندمی آن شده مهار نوع اما برسد، نظر به نامطلوب اندکی شاید

 کره کررد ایجاد سیستم رفتار در تفاوتی کوچک خیلی کنترلی سیگنال با توانمی و گردد، سیستم

 یخط ریغ یگرها نوسان .خواهدمی را زیادی نیروی عادی یهاسیستم در کاری چنین دادن انجام

 است. شتهدا یتوجه قابل ... رادار، و،یراد و زریل مانند ییهایفناور شرفتیپ در زیادی و مهم نقش

 بره اخیررا هسرتند. خاصری هرایعلت برآیند خطی طور به هامعلول هستندکه معتقد دانشمندان

                                                                                                                               
1 Chaos 



 

 داننردمی ییهاسیستم از ایی مجموعه را جهان و اندداشته تاکید آشوب و نظمی بی خاقانه نقش

 شررایطی در نایر هستند. منظم حال حین در و کرده عمل تصادفی و سازمانده خود شیوه به که

 نظریره ایرن .شروندمی خرتم نظرم بره نظمی بی از و نظمی بی به نظم از هاسیستم این که است

 مشرهور ریاضریدان کرار بره ناكآشروب هایسیستم دینامیک بررسی دارد. نام آشوب نما متناقض

 مطالعه به مربوط وی کارهای است. شده داده نسبت بیستم قرن آغاز در 2پوانکاره هنری فرانسوی

 وارد جاذبره کولنی نیروی یکدیگر به که سیاره( دو و ستاره یک )مثا سماوی جرم سه مدار روی

 مشرخ  او متفراوت، اولیه شرایط به توجه با آنها حرکتی رفتار گرفتن نظر در با است. کردندمی

 در کره دهنرد نشان نیز را ای پیچیده بسیار حرکتهای قادرند مشخصه این با هایسیستم که کرد

 در کره زیرادی کارهرای خاطر به شود.می گفته آشوبناك حرکت ،رفتارها گونه این به حاظر حال

 واقعری فیزیکری هایسیستم در آشوب اما.است شده انجام هاسیستم نوع این روی ریاضیات علوم

 ریاضریدانان توسط که مباحثی اینکه برای است. نشده گرفته قرار بررسی مورد کامل صورت به تر

 ی کرامپیوتر هایسیسرتم خراطر بره حراظر حال در بود. مشکل دیگر هایعلوم برای شده مطرح

 کررده تغییرر کلری طور به اوضاع پیچیده، هایدینامیک این عددی مسائل نکرد حل و پیشرفته

 شراو آزمرایش .کنیممری بیران قسرمت این در را آشوب مورد در اولیه مفهوم سری یک ما است.

 ایرن در کره آب دائمری و آهسرته جریران یرک گیرریم.می نظر در اول مثال عنوان به را(1984)

 خواهنردمی کره هنگرامی آب هرایقطره .گیریممی نظر در را کندمی حرکت آب شیر از آزمایش

 آمرده بدست اطاعات کنند.می ثبت سنسور جلوی از را هاقطره عبور زمانکنند چکیدن به شروع

1 فرم به 2, ,..., nt t t کره قطره دو میان شده سپری زمان ما هاداده روی از صورت این در باشد.می 

 گیریممی اندازه را کنندمی سقوط متوالی صورت به
1n n nt t t  . آب جریران تندی که زمانی 

 تندی شدن زیاد با ولیهستند. برابر هم با تقریبا زمانی هایبازه این باشد، کوچک خیلی میزان به

 برازه یک ابتدا که صورت این به .آیندمی در پریودیک صورت به زمانی هایبازه لهدنبا آب، جریان

 کم
at زیادتر بازه یک سپس و bt داد نشران ترتیرب ایرن بره تروانمی که داشت خواهیم 

, , , , ...a b a bt t t t   . براز را آب جریران یتنرد اگر گویند.می 3دو پریود دنباله، این به 

 دنبالره ،آن بعرد کره زمرانی ترا .ببینریم تروانیممی بیشرتر پریرود برا ییهادنبالره ،کنریم زیاد هم

1 2 3, , ,...t t t   دینامیرک یک از ناشی نامنظم دنباله این کند.نمی پیروی خاصی شرایط از 

 شود.می نامیده 4گونه آشوب

                                                                                                                               
2 Poincare 
3 Period two sequence  
4 Chaotic dynamic 



 نخسرتین بررای ابتدا که کنیم،می معرفی دوم مثال نعنوا به را 5بنارد -رایلی همرفتی جریان

 متعرددی افرراد توسرط عملی صورت به مدتی از پس و (1963) لورنز توسط نظری صورت به بار

 بین که سیال یک با آزمایش، این برای .[4و2] است شده انجام آزمایش این (1980) بنسون مثا

 قررار پرایین در که ای صفحه داریم. کار و سر دارد قرار جاذبه نیروی مقابل در و سخت صفحه دو

 شرکل مطرابق پایداری نسبتا همرفتی جریان یک بنابراین .شودمی داده قرار بالتر دمایی در دارد

 زمران برا همرفتی جریان ،کنیم زیاد را دما اختاف ما اگر ولی .شودمی ایجاد محفظه درون پایین

 هرایپژوهش در رفترار ایرن . باشد. آشوبناك تواندمی نزما به وابستگی این و کند تغییر تواندمی

  است. شده بینی پیش نیز لورنز

 
 بنارد -رایلی همرفتی جریان 1-1 شکل

 خصوصریات پرارامتر، آن شردن عرو  برا که هستند سیستم از پارامتری ،بال مثال دو هر رد

 دوم، مثرال در و بآ جریران تنردی پرارامتر، ایرن اول مثرال در رود.مری آشوب سمت به سیستم

  باشد.می دما اختاف

 بلکره ،شودنمی دیده بیمخر حالت همیشه آشوبی سیستمهای در که بدانیم را این است بهتر

 که ییهاسیستم از بعضی است. شده دیده نیز به منحصر و جالب هایویژگی آشوبی رفتارهای در

 قررار کلری صرورت بره آنهرا فترارر تحرت یرا شودمی استفاده آشوبی هایخصوصیت از آنها در از

 شرده استفاده هایحالت ،رو این از هستند. حیاتی و قیمت گران بسیار پیشرفته، خیلی گیرندمی

 هایزمینره تررین اساسری و تررین مهرم از شودمی استفاده آشوبی هایتمسسی در که روشهای و

 شرودمی اسرتفاده آشوبناك رفتار در که ییهامورد از تعدادی باشد.می تحقیق و پژوهشی کارهای

 اعرداد از ایزنجیرره بره نیاز هاسیستم از تعدادی در تصادفی اعداد کردن تولید است. زیر شرح به

 شرود.می زیرادی خیلری اسرتفاده آشروبی سیستمهای از مسائل از شکل این برای داریم. تصادفی

 بررای پیشررفته و مردرن مخابراتی یهاسیستم در. همحرمان خیلی اطاعات فرستادن در استفاده

 اسرتفاده نیرز آشروبی یهاسیسرتم از کنردمی تغییرر تصرادفی شکل به که حامل فرکانس تولید

                                                                                                                               
5 Rayleigh-Benard convection 



 

 شرود.می فرراهم امرن کراما طور به سری بسیار اطاعات فرستادن امکان صورت دراین شود.می

 گرم در بررای خراص مروارد ایرن در الکترونیکی. یهاجنگ در اغتشاش و نظمی بی کردن تولید

 هاسیسرتم نروع این از دشمن الکترونیکی سیستمهای در مشکل کردن ایجاد ،کردن اثر بی ،کنی

 سرمت بره و شوندمی تقویت آشوبی، سیستم یک توسط شده ایجاد فرکانسهای شود.می استفاده

 موشرک هواپیما، رادار، قبیل از تواندمی دشمن یهاسیستم شود.می فرستاده دشمن یهاسیستم

 باشند. ... و

 

 آشوبگونه هايسيستم تعریف -1-2

 ایرن .شرودمی نامیرده آشروب غیرخطی یهاسیستم از خیلی نامنظم و بینی پیش قابل غیر رفتار

 7 پیچیرده یرا 6 شرده گرم سیالت در ،هاپاندول مانند مکانیکی گرهای نوسان در کردن رفتار نوع

 اصررلی ویژگرری دیگررر نرروع .دهرردمری رخ شرریمیایی هرراواکنش تعرردادی در و لیررزر یهراحفره در

 یرک دهنرد.نمی انجرام دوباره را اندداده انجام قبا که رفتارهای که است این آشوبی یهاسیستم

 صرورت بردین دهند،می نمایش خود از آشوبی رفتار که دینامیکی سیستمهای برای دیگر ویژگی

 [.14-6] باشریم اشرتهد خرود آشروبناك هایسرتمسی در را خطری غیرر عبارت یک باید ما است

 از که (2-1) و ( 1-1 ) هایشکل در گونه آشوب هایسیستم در را پرپودیک صورت به رفتارهای

 صرورت بره معرادلت دارای دینامیکی یهاسیستم گونه این و .بینیممی اندشده متمایز دیگر هم

 هرایخواص از دیگر ییک اند. آمده بدست نیوتن دوم قانون از که معادلتی هشبی باشندمی قطعی

 حسرا  اولیره شررایط بره خیلری هاسیسرتم این که است این آشوبناك هایسیستم مهم خیلی

 خودش اولیه حالت دو از سیستم اگر که ببینیم توانیممی سیستمی یهاحالت مطالعهدر . هستند

 نردک حرکرت بره شرروع هسرتند کمی بسیار مقدار یک ε که x+εو x مثاٌ کم خیلی اختاف با

 پریش در خطرایی بره ایجراد تنهرا کرم تفراوت ایرن نیسرتند آشوبی صورت به که یهادرسیستم

 آشوبی یهاسیستم برابر در یابد افزایش زمان با خطی صورت به تواندمی که شودمی ما هایبینی

 بسریار زمران شردن سرپری از بعرد که شرطی به کندمی تغییر رشد زمان با نمایی شکل به خطا

 هفاصرل هرم از سرریع خیلری سیستم دو هاحالت این برای کندمی تغییر سیستم نآ ویژگی کمی

 شررایط برا و باشردمی آشروبی دینرامیکی صورت به که سیستمی یک برای ویژگی این ،گیرندمی

 در مرا کره رفترار نروع ایرن اسرت. شرده داده نمرایش و شرده شرروع هرم به نزدیک خیلی اولیه

 (4-1) شرکل در .[15] شودمی نامیده اولیه شرایط به سیتحسا بینیممی خطی غیر هایسیستم

                                                                                                                               
6- Heated Fluids  
7- Rotating 



95.00 اولیره شرایط به توجه با که ی مسیر ود x و شرده داده نشران ضرربدر عامرت برا کره 

0 0.95005x  واگررا یکردیگر از مدتی از بعد که دهدمی نشان شده مشخ  دایره عامت با که 

 اند.شده

 

 پریودیک رفتار با سیگنالی -2-1 شکل

 

 
 آشوبگونه سیگنالی -3-1 شکل

 
 اولیه شرایط به آشوبگونه سیستم حساسیت -4-1 شکل

 کوچرک اولیره واگرایری یرک ایرم کررده معرفری گونه آشوب صورت به ما که هایسیستم در

 بره زمل کنرد.می پیردا رشرد نمرایی شکل به بلکه ماندنمی باقی کوچک صورت به تنها نه دلخواه

 بسریاری در اسرت. پیوسرته صرورت به آشوبی قسمت یک برای فرکانسی طیف که است یادآوری

 نشران بهتر را فیزیکی هایسیستم در آشوب و باشندمی تناوبی غیر و نامنظم نوسانات این مسائل



 

 9اتفراقی هایمردل از متفراوت ،8نرامعین هایمردل از رده یرک گونه آشوب هایسیستم دهد.می

 تروانیممی داریرم حرال زمران در سیسرتم حالت از که هایداده با قطعی هایسیستم در د.هستن

 حتری اتفاقی هایمدل در و ،کنیم بینی پیش طولنی دلخواه به زمان مدت تا را بعدی هایحالت

 هایمردل در امرا باشریم. داشته کوتاه زمان مدت یک برای حتی دقیقی بینی پیش توانیمنمی ما

 بنابراین کندمی رشد زیادی سرعت به شده بینی پیش خطای کنندمی رفتار آشوبی ورتص به که

 صورت مجاز بینی پیش خطای یک با و کوتاه زمان مدت یک برای تنها تواندمی بینی پیش نتایج

 بررای کره حرالی در اسرت. وابسرته آن قبلری شررایط به سیستم جدید شرایط اینکه برای بگیرد

 حرکرت در اسرت. مسرتقل کراماً آن قبلری شرایط از سیستم جدید شرایط تصادفی هایسیستم

 از ترواننمی موضروع همرین خراطر بره و باشندمی قطعیت عدم دارای ورودی یا و مدل تصادفی،

 دارد(. وجرود آماری مقادیر به دسترسی امکان تنها) شودمی بینی پیش کامل طور به که خروجی

 نرویز برا انردکی امرا باشد داشته نویز مثل رفتاری تواندمی آشوب که گفت توانمی کلی حالت در

 مررز دارای و شرده مشرخ  مقردار دو برین آشوبی اثر یک دامنه اینکه برای باشد. داشته تفاوت

 خیلی زمانی بازهای در را سیستم رفتار توانیممی ما آشوبی اثرهای در اینکه دوم حالت و باشدمی

 مرا بررای امکران ایرن باشندمی نویز دارای که هایسیستم در که صورتی در کنیم بینی پیش کم

 هرایزمان در آن کرردن پیشرگویی و است اولیه شرایط به وابسته خیلی آشوب اثر و ندارد، وجود

 کنند.می رشد نمایی صورت به آن تغییرات چون ندارد امکان طولنی

 هرایتعریف و اندشردهن دهیسرازمان هنروز گونره آشروب هایمدل و شاخه در علمی مفاهیم

 در مرا .کنیممری اشراره آنها ترینساده به اینجا در ما که دارد وجود یآشوب هایسیستم از زیادی

 :کنیممی بررسی را زیر پیوسته زمان دینامیکی سیستم ابتدا

(1-1)  )(xFx  

) هاسیسررتم گونرره ایررن برررای کرره ) nx x t R  و سیسررتم حالررت بررردار و  t0 

 .باشدمی

 یرک )الرف( اگرر نامنردمی (1-1) سیسرتم کننده جاذب nR بسته مجموعه .1 تعریف

 باز مجموعه
0   مسریرها همه که صورتی در باشد داشته وجو بتواند )(tx (2) سیسرتم از 

 از که
0 0 هایزمان همه برای شوندمی آغازt شردن سرپری با و بماند محدود (t) 

x(0)0 اگر اما برود.  سمت به   ،0 صورت این در باشد)),(( txdist زمرانی در 

) هراآن در که .t که ( ) , ) inf yd i st x t x y   نقطره فاصرله x مجموعره از  
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 باشد. نداشته را خاصیت این  از ایزیرمجموعه هیچ )ب( و است،

 مسریرهای و شرودمی معرفی گونه آشوب کننده جذب یک باشد دار کران چنانچه .2 تعریف

 شود.می نامیده فولیاپان مفهوم به ناپایدار مسیر یک شودمی شروع آن داخل از که

 آشروب ذباجر یرک بتوانیم حداقل ما اگر نامیممی آشوبی سیستم را سیستم یک .3 تعریف

 حساسیت" که را گونه آشوب نوسانات مهم هایویژگی یفولیاپان ناپایداری این .یمباش داشته گونه

 ی دو هرر کنرد.می توصریف را اسرت اولیه وضعیت به هاآن " زیادی وابستگی" یا و " زیاد خیلی

 دادن رخ شروند. دور یکردیگر از باید ،کم فاصله یک در و ،هستند دلخواه و هم به نزدیک هامسیر

 زمران شدن سپری با است: ضروری کنترلی مسائل برای گونه آشوب هایفرایند هایمسیر دوباره

 .گذرندمی دوباره ،قبل در خودشان مکان دلخواه همسایگی از حالت هایمسیر

 سیسرتم یرک کره کنریم عنروان یمتروانمی ای ساده شکل به شده داده توضیحات به توجه با

 اولیره شررایط بره زیادی وابستگی آن تکاملی سیر که صورتی در شودمی نامیده ناكآشوب قطعی

 متفراوت اولیه شرایط با که مسیر دو که برد پی توانمی ژگیوی این گرفتن نظر در با باشد. داشته

 . گیرنردمی فاصرله همردیگر از کامل طور به زمان شدن سپری با شوند، شروع همدیگر به نزدیک

 غیرر سیسرتم کره اسرت آن شرود نامیرده گونه آشوب قطعی سیستم یک اینکه برای کافی طشر

 زیرادی وابسرتگی هاسیستم این که موضوع ینا گرفتن نظر در با باشد. بعدی سه حداقل و خطی

 ایرن نیسرتند، مشرخ  دقیرق طرور بره اولیره شررایط واقعیرت در اینکه و دارند اولیه شرایط به

 طوشر از که شده بینی پیش مسیر حقیقت در هستند. بینی پیش قابلغیر اذات طور به هاسیستم

 برا اسرت،شده شرروع حقیقری اولیه طشر با که واقعی مسیر و است شده آغاز درستی نسبتاً اولیه

 )فاصرله هرابینی پریش در خطرا نتیجه در شوند.می دور رهمدیگر از سرعت به زمان شدن سپری

 زمران شردن سرپری برا که وقتی تا شود،می بزرگ خیلی حقیقی( مسیر و بینی پیش مسیر بین

 را آشروب صریتخصو ایرن شرود.می شدهبینی پیش مسیر با متفاوت کامل طور به حقیقی مسیر

 ایرن از کردندمی تاش کارشناسان و پژوهشگران ی عمده و کرد دلخواهغیر زیادی هایسال برای

 دو ناكآشروب هایسیستم اولیه شرایط به زیاد وابستگی این از جز به نمایند. دوری شدیداً ویژگی

 هایارمرد از یشمارشر غیرقابرل تعرداد آنکره نخست .دادند نشان خود از نیز را دیگر مهم ویژگی

 دیگرر سروی از انرد.گرفته قررار گونره آشروب مجموعره یرک در کره دارند وجود ناپایدار متناوب

 ی نوبره به کدام هر که است متناوب مدار نهایتبی از شده تشکیل گونه آشوب جاذب چهارچوب

 نریمع ایرن به است. دیکارگو گونه آشوب جاذب یک در حرکت ،اینکه دوم .هستند ناپایدار خود

 تمرام نزدیکری از دیکی،ارگرو شرکل بره خرود ایلحظره پیشروی طی در گونه آشوب سیستم که

 شرودمی رد اند،شده داده قرار گونه آشوب جاذب یک در که ناپایدار ناوبمت مدارهای هایقسمت



 

 شرکل به گونه آشوب دینامیک یک که است این ریمیبگ هاویژگی این از یمتوانمی که ای نتیجه .

 صرورت بره کره شرود،می دیرده مشخ  زمان یک در پیاپی یهارفتار مجموعه یک از هاییسایه

 .میرود دیگر مدار به متناوب مدار یک از نامرتب

 توسرط 1971 سرال در کره "عجیرب جراذب" مفهروم بر معمول "گونه آشوب جاذب" معنی

Ruelle و Takens همچنرین و باشردمی منطبق ،شد معرفی "متخلخل مجموعه" یک عنوان به 

 سیسرتم یرک اینکه اثبات .شد نامیده 10فرکتال مجموعه را آن .Mandelbrot B 1977 سال در

 اینررو از برود. مشکل خیلی ساده تعاریف و مفاهیم از استفاده با باشدمی گونه آشوب سیستم یک

 مطالعره اصرلی روش بعنوان را دیگر گوناگونی هایویژگی تخمین و عددی سازی شبیه هایروش

 برگزیدند. ناكآشوب هایسیستم

 

  آشوب شناسایي روشهاي -1-3

 پردازیم:می آن به زیر در که است شده ارایه روشهایی سیستم یک در آشوب شناسایی برای

 زمان حوزه در بررسی - 1

 فرکانس حوزه در بررسی - 2

 فاز صفحه در بررسی - 3

 لیاپانوف نمای محاسبه - 4

 حالت مسیر بعد سبه محا - 5

 خودهمبستگی عتاب ازکردن   استفاده - 6

 زمان حوزه -1-3-1

 نقطه یک مثل دائمی حالت رفتارهای نشان داد که تشخی  روش این از استفاده بامی توان 

باشد. بره  راحتی به نسبت کار آشفته و پریودیک غیر حرکت یک یا و پریودیک رفتار یا یک ثابت،

 حرکرت شراید یرک ود بمانر تغییرر بردون زمران طرول درمی توانرد  ثابت نقطه یک عنوان مثال

 خیلری دقرت از استفاده از این روش اما ،شود تکرار زمان طول در معینی تناوب دوره با پریودیک

 رفتارهرایبتروانیم  تاکنیم  انتخاب طولنیاندازه کافی  بهرا  زمانما باید  و نیست برخوردار بالیی

رفترار  یرک امکران دارد ور مثرالبه طر .نگیریم اشتباه رو به گذار حالت رفتارهای بارا  دائم حالت

 شرود. گرفتره اشتباه آشفته با یک رفتار است، زیاد و طولنی  خیلی  آن تناوب دوره که پریودیک

به خاطر همرین  است. کار بسیار سختی تصادفی و آشوبی حرکت بین شدن قائل تفاوت طرفی از
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 .ادفی استفاده نکنیمحرکت آشوبی و تص شناسایی برای روش اینموضوع ما سعی می کنیم  از 

 فرکانس حوزه -1-3-2

        فرکانسرهاتعردادی از  در یتیرز هرایپیرک دارایپریودیرک،حرکت بره صرورت  توان گستره

بره طرور  فرکانسرهای تعردادی در تیرز پیکهرای پریودیرک،از شبهحرکت  توان گستره .می باشد

چرخره ی بره صرورت  یچهربناك آشو حرکت توان گستره اند. شده تشکیل همدیگر با نامتناسب

به ،می باشرد های زیادیعضودارای  درآن پایهحالت  فرکانسهای به طور کلی و ندارد پایدار وبتنا

 و خواهرد برود  پیوسرته تروانی گسرتره یرک شرامل  به صورت آشفته  حرکت یک این معنی که

 .اشدداشته ب توان فرکانسهامی تواند در بسیاری از  وزیادی دارد  آشوبی سیگنالگستره 

 فاز صفحه 1-3-3

همه مسیر ها به سمت یرک نقطره همران نقطره تعرادل مری باشرند  ،در ویژگی نقطه تعادل 

از ایرن  کنند.می پیروی حدی از یک چرخه  خصوصیت پریودیکی خود در فاز مسیرهای.  میروند

نرد تعردادی چرخره حردی را قتی که می خواهند رفتار شبه پریودیک از خود نشران دهو آنها رو

ی کره در  مسریرها آشروبی یرک حرکرت در .متناسب با تعدادی فرکانسهای پایه طی می کننرد.

 رفترار  زیبرا و جالرب خیلری حرال عرین در و پیچیرده الگروی یک با مطابققرار دارند  فاز صفحه

 هندسری هایشرکل پریودیرک، شربه و پریودیرک خصوصیت رفتاری  در فاز مسیرهای کنند.می

 آنهرا، برخافمیدهند که نشان دهنده جاذب بودن منظم آنها می باشد.اما  به ما نشان را ایساده

نشران  کره دهندمی تشکیل را ایپیچیده و نامنظم هایشکل ،حرکت آشوبناك  در فاز مسیرهای

 صرفحه در کننرده جذب این از اینمونه (5-1) شکل باشد.می 11 عجیب نقطه جاذب یکدهنده 

 دهد.می نشانبه ما  را فاز
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 راسلر سیستم آشوبی کننده جذب .5-1 شکل

 لياپانوف نماي -1-3-4

کرردن و   کنتررل بررای 1998 سرال در "لیاپرانوف" روسری دانشمندکه به وسیله  لیاپانوف نمای

 بررای سرنجه ای  از ایرن رو  . گرفت قرار استفاده موردبوداند  غیرخطیکه  هایسیستم پایداری

 سرپری شردن  برا حالرت مسریر یک رویکه  هم نزدیک طهنق دو شدن واگرا سرعت اندازه گیری

اینکه سیستم به شرایط اولیه بسرتگی دراد  مورد دررا  اطاعاتی از این رو  و دهدمی ارائهرا  زمان

 فضای در حالت مسیرهای شدن همگرا یا و شدن واگرا لیاپانوف نماهای را برای ما نشان می دهد.

داشرته  بعردی یرک نگاشرت یرک و اگر  .ما نشان می دهد به نمایی صورت به را سیگنال یک فاز

به مرا نشران  را هم به نزدیک اولیه شرایط به پاسخو   واگراییسرعت  میانگین کمیت این ،باشیم 

 مثل هم به نزدیک اولیه شرط دوما  اگر که معنی این به .می دهد
0 0 0,x x d x  باشریم داشتهرا 

  :می توانیم داشته باشیم متوالی تکرار n از پس کنیم، عمالا آنها به را M نگاشتما  و

(1-2)  0ex p ( )nd x n d x  

مری تروانیم  از ایرن رو  .گفتره مری شرود ها  نگاشت این تیپ از  برای لیاپانوف نمای  به

 :بنویسیم

(1-3)  
0

1
lim ln | |T
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d x

T d x
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 داشت: از این رو خواهیم

(1-4)  
1

0

1
lim ln | ( ) |
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 داد: نشان نیز زیر صورت به را  توانمی مجموعه، یک برای طبیعی زرم بح  به توجه با

(1-5)  ln | ( ) | ( )M x d x    

امرا بره  ایرن مرزهرا وجرود دارد. ما می توانیم اثبات کنیم که برای نگاشت های یک بعدی از

اسرت و ترا  نشرده اثباتی که دارای ابعاد زیادی هستند سیستمها برایاز این مرزها  صورت کلی

 نماهرایوقتی نقطه تعادل ما پایردار باشرد  الن این مسئله به صورت حل نشده باقی مانده است.

 حداقلما  باشد حسا خیلی  اولیه وطشر به نسبت کننده جذب اگر .خواهند بود منفی لیاپانوف

به این معنی می باشد  مثبت ضریببرای اینکه  .داشته باشیم مثبت لیاپانوف نمای یکمی توانیم 

فاصله می گیرنرد. از ایرن و  دور هم از نمایی سرعت با زمان گذشت با نزدیک به هم مسیر دو که 

بره خراطر .را مری بینیم یهاول شرایط تغییرات بهخیلی زیادی  حساسیت بعد یک درما  حداقل رو

مرا  کاربردهرا بسریاریدرولی  دارد، لیاپانوف ضریب n بعدی n سیستم یک چه اگرهمین موضوع 

 بره بعردی n سیسرتم یرک لیاپرانوف نماهرای را محاسربه مری کنریم. لیاپانوف ضریب بزرگترین

1ترتیب 2 ... n     1 که گیرندمی قرار است. لیاپانوف ضریب بزرگترین 

 

 حالت مسير بعد محاسبه -1-3-5

 مسریر بعرد .اسرت. حالرت مسریر بعد دینامیکی های سیستم های مهم دیگر از شاخصه یک

برای یرک سیسرتم باشرد. متفاوتمی تواند  سیستم آزادی درجه همان یا فاز فضای بعد با  حالت

    و اسرت سیسرتم آن حالرت فضرای رست کردنبرای د حالت یهامتغیردرجه آزادی یعنی تعداد 

 باشد. کسری عددی حالت مسیر بعدولی  در حالی که  است. طبیعی عددییک  هموارهمی تواند 

 .می باشرند 3 و 2 و1 و 0 بعدمسیرهای هندسی ساده هستند و دارای  مکعب و دایره خط، نقطه،

 را فراز فضرای کرل آنهرا لرتحا مسریر چرون انرریی( اتراف )بدون پایستار آشوبی سیستمبرای 

 را اتافری آشروبیی  ها سیستم بعد ولی  .می باشد طبیعی عددیبه صورت  آنها بعد پوشانند،می



 

ما سره  آشوبی سیستمهای احتمالتی و هندسی خواص توصیف برای کرد؟ تعریف شودمی چگونه

  :نوع بعد را تعریف می کنیم

  Hausdorff بعد یا فرکتال بعد کسری بعد - 1

 همبستگی بعد - 2

  اطاعات بعد - 3

چرارچوب  دارای آن از نقطره درنزدیکری  دلیرل اینکره بره عجیرب جراذب یرک :کسری بعد

 عردد آن بعرد یعنری مری باشرد کسرری بعد دارای نیست اقلیدسی فضای مثل و است ایپیچیده

 کره ε ابعراد انردازه و حالرت( فضای )بعد m بعد با مکعبها تعداد N(ε) کنید فر  نیست. درست

 کسرری ابعراد در این صورت.پوشش دهد حالت فضای واحد حجم در را حالت مسیر تا داریم نیاز

  شود:می تعریف زیر صورت به ناحیه در این

(1-6)  
)/1ln(

)(ln
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N
D  

 شریوه مناسربی همبسرتگی بعرد ،بیشتر می شود حالت فضای بعد هنگامی :همبستگی بعد

 یرک دشرواری از سرنجه ای همبسرتگی بعرد .برای مشخ  کردن سیستم های آشوبناك اسرت

 رفتراراز  توصریفهسرتند و مری تواننرد  مسرتقلکره  متغیرهای تعداد و باشدمی قطعی سیستم

عردد هرای  دارای مرنظم قطعی سیستمهای سیستمهای آشوب پایستار و .به ما بدهند را سیستم

 دارای تصرادفی و آشروبناك های سیستم صورتی که  در باشند.می همبستگی بعد برای صحیحی

 مجمروع توابرع از بره وسریله همبسرتگی بعرد .هسرتند همبسرتگی بعرد برای کسری عدد های 

 فاصرله در هرم نزدیرک نقراط تعرداد نسربت شرکل به که شودمی محاسبه ،C(ε,N) همبستگی،

 شود.می تعریف نقاط کل تعداد به  εشعاعی

 شربیه آن چیرزی شرود.می فتعری مسیر نسبی فرکانس حسب بر اطاعات بعد :اطاعاتی بعد

 بررای ،مری باشرد  ε ابعراد دارای یک هر که N(ε) حجمی عناصر ،تعریف شد فرکتال بعد درکه 

 شود:می تعریفشکل زیر صورت به اطاعات بعد ،از این رو شوند.می گرفته نظر در پوشش
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iP وارد نمونه مسیر یک که می باشد نسبی فرکانس i گرردد.می پوشش حجمی المان امین 

S(ε) نشران  که بررای  اطاعات مقدارنشان می دهد که  و است اطاعات تئوری در آنتروپی مثل

 نهمی به باشد. مشخ  کننده جذب بر حالتدر صورتی که  است، ε دقت با سیستم حالت دادن

 خوانند.می اطاعات بعد را آن که است علت

 همبستگي خود ضریب -1-3-6

 عنوان  به .کندمی  اندازگیری را مشاهدات میان وابستگی مقدار متفاوتدر فواصل  ضریب ینا

 k از پس سیگنالی اگرولی  دهد.می نمایش 12حالت مسیر طول در را اطاعات اتافی مقدار دیگر

 گرام k در سریگنال از ایرن رو برود. خواهرد زیاد همبستگی میزان کند، پیدا ناچیزی اختاف گام

 خرود ضرریب ،پیردا کنرد تغییرر آشفته و نامنظم طور به سیگنال ولی اگر است. بینی پیش قابل

 سریگنال یرک بررای برود. خواهردن ممکن بینی پیش از این رو  .بسیار کم خواهد شد همبستگی

 یرک حرول یرا و شودمی همگرا ثابت عدد یک به k ایشافز با خودبستگی ضریب میزان پریودیک

 آن مقردار ))گام k افزایش با آشوبی های سیگنال در کهورتیصدر نماید.می نوسان میانگین مقدار

عنروان  مطمرئنروشی خروب و  عنوان به توانمی که یکی از روش هایی شود.می نزدیک صفر به

ی که وجود دارنرد دارای  دیگر روشهای باشد.می "لیاپانوف توانهای یا نماها محاسبه" روش نمود،

 .هستند ییهامحدودیت و نقای 

 شودمي آشوب به منجر که راههایي -1-4

 مهمتررین از ترا سره این قسمت ما در که روش های مختلفی برای گذار به آشوب وجود دارد

 :بررسی می کنیممورد را  آنها

 دابلینگ پریود یا گانه دو پریود - 1

 13تناوب - 2

 14توروسی )شکست( کیکتف  - 3

 سیسرتم یرک پدیده دوشاخگی را کمی توضیح دهریم. ،قبل از اینکه به این مباح  بپردازیم

 را به صورت زیر در انتخاب می کنیم: دینامیکی

                                                                                                                               
12 - Trajectory 
13 - Intermittency 
13 - Torus breakdown 
14-  



 

(9-1) ),x(fX  
 گیرریممی نظر در سکالر()ا بعدی یک ما به فرم را  پارامتر اما  بعد دارند  f، nو x بردارهای

 بجرز پارامترهرا کرل کره کنیممری فرر اول  ،داشته باشریم پارامتر یک از بیش در صورتی که و
پرارامتر به بال معادله جواب که آشکار است هستند. ثابت  .برا فرر  اینکره  وابسرتگی داردf 

 قابرل  و x بره نسربت کرافی انردازه بره f یعنری ،وابسرتگی دارد x و  بره بصورت یکنواخرت

 یرک بره نیرازمرا  بعردی، دو دیراگرام یک در  و x وابستگی برای نشان دادن .است مشتقگیری

 کمیت هر برای [x]عامتاز یمما می توان به خاطر همین داریم. x بعدی n بردار از اسکالر کمیت

 .شرح می دهیم  دوشاخگی دیاگرام و دوشاخگی نقطه از این رو کرد. استفاده x اسکالر

0پاسخ یک :دوشاخگی نقطه 0( , )x معادله ),x(f 00  نسبت( پرارامتر بره) باشرد،می 

 کند.می تغییر گذرد،می 0مرز از  وقتی پاسخها تعداد بطوریکه

)پرارامتر به نسبت را [x] که است دیاگرامی :دوشاخگی دیاگرام )x  معادلره پاسرخهای 

0),x(f 00 باشد. می 

 دابلينگ پریود طریق از آشوب -1-4-1

 پریودیرک پاسرخ شراخه یرک دهرد، رخ بحرانی فوق گانه دو پریود انشعاب یک آنکه از پیش

 اگرر آیرد.می بوجرود پایدار دوگانه پریود پاسخهای از ایشاخه انشعاب، از بعد و دارد وجود پایدار

 چهرار پریرود پاسرخهای از شراخه یک گردد، تکرار پارامتر تغییر با دوگانه پریود پاسخهای شاخه

 بوجرود n2 پریرود برا پاسرخها از ایشاخه که داشت انتظار توانمی ترتیب بهمین و آیدیم بوجود

 معمرولً ایپدیده چنین شد. خواهد ایجاد اشفته یهاکننده جذب از شاخه یک نهایت، در و بیاید

 شکل در گردد.می مشاهده خطی غیر اسیاتورهای و شیمیایی راکتورهای قدرت، سیستمهای در

 است. شده داده نشان شده، آشوب دچار که چرخشی تاکومتر یک در پدیده این نهنمو (1-7)
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