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  مقدمه -1-1

میالدي آغاز شده است که این بـه دنبـال   1600هاي هاي دینامیکی از اواسط سالي سیستممطالعه

و توجیه قوانین کپلـر در مـورد    1معادالت دیفرانسیل توسط نیوتنکشف قوانین جاذبه و حرکت و معرفی 

ي دو جسـم (حرکـت زمـین بـه دور     ها بوده است. نیوتن به این روش مسئلهي آنحرکت سیارات بر پایه

1ي گرانشی متناسب با که نیروي جاذبهي معروف اینخورشید) را حل کرد و نتیجه
ي بین فاصله �(  ���

  باشد، به دست آمد.دو جسم است) می

ها خواستند این مسـئله را بـه سـه جسـم تعمـیم دهنـد مـثال بـراي         ها و فیزیکدانوقتی ریاضیدان

میالدي  1800خورشید، زمین و ماه، متوجه شدند که حل این مسئله غیرممکن است. تا باالخره در اواخر 

ي هـا بـه دسـت آورد، مسـئله    زمان که بخواهد مکان دقیق سیارات را در تمامهانري پوانکاره به جاي این

بحث کـرد. تـا اوایـل     2پایداري یا ناپایداري سیستم خورشیدي را مطرح کرد و در مورد امکان بروز آشوب

قرن بیستم به این اظهار نظر در مورد آشوب اعتنایی نشد. زمانی آشوب مورد توجه قرار گرفت که مسائلی 

رادار، رادیـو و   در فیزیک و علوم مهندسی از جمله در: لیـزر،  ها مانند نوسانگرهاي غیر خطی و کاربرد آن

میالدي به دنبال کشف کامپیوترهاي با سرعت بـاال، دانشـمندان    1950. در اواخر دهه غیره مطرح شدند

هاي غیرخطی به دسـت  توانستند حل کنند، حل کردند و درك بهتري از سیستممعادالتی را که قبال نمی

  آوردند.

هاي عجیب کار مهمـی  میالدي با معرفی حرکت آشوبناك در جاذب 1963در سال  3سلورنتادوارد 

هـاي شـیمیایی،   هـا، انـدرکنش  در این زمینه انجام داد. بعدها افراد دیگري آثار تجربی آشوب را در سیال

دو  مـیالدي  1970ي مدارهاي الکترونیکی، نوسانگرهاي مکانیکی و نیمه رساناها بررسی کردنـد. در دهـه  

                                                           
1-  Newton  
2-  Chaos 
3-  Edward Lorenz 
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هاي گرافیکی زیبایی که توسط مندل بروت: شکل 1هافراکتال-1ي دیگر در دینامیک معرفی شدند: شاخه

ریاضی کاربرد داشـت و توسـط    -ي بیولوژيدر حوزه -2شد. توسط کامپیوتر به دست آمده بود شامل می

  وینفري مطرح شد: نوسانگرهاي غیرخطی را در بیولوژي به کار برد.

  آشوب -1-2

یک رفتار طوالنی مدت غیرتناوبی در یک سیسـتم معـین اسـت؛ کـه وابسـتگی       نظمی،وب یا بیآش

هـاي  حساس به شرایط اولیه را داراست. رفتار طوالنی غیرتناوبی به این معنی است که، وقتی در سیسـتم 

و  شـود یمنتهـی نمـ   ها به نقاط ثابـت یر این سیستمکند، مسنهایت میل میدینامیکی زمان به سمت بی

حسـاس   ،هاي آشوبناكاولیه است. سیستمتصادفی نبودن پارامترها یا شرایط بودن سیستم به معنیمعین

هـاي  آشوبناك اسـت. سیسـتم  هاي غیرها و سیستمبه شرایط اولیه هستند و این تفاوت اصلی این سیستم

ي تنـاوبش  آشوبناك رفتاري تناوبی، اما سیستم آشوبناك هیچ تنـاوب غـالبی نـدارد و دوره   دینامیکی غیر

  نهایت است. بی

  اياثر پروانه  -1-2-1

در سال  2IESبه وجود آمده است. او در اجالس  اي از ادوارد لورنتسلهدر پی مقا ايعبارت اثر پروانه

ایجاد تنـدباد در  تواند باعث اي در برزیل میاي را با این عنوان ارائه داد که آیا بال زدن پروانهمقاله 1972

ه اي از آب و هواي زمین، بـه یـک معادلـ   در حال تحقیق روي ریاضیات بسیار ساده لورنتس ود؟تگزاس ش

هاي عددي با رایانه متوسل شد. او براي دیفرانسیل غیر قابل حل رسید. وي براي حل این معادله به روش

ي آخـرین خروجـی یـک روز را بـه عنـوان      که بتواند این کار را در روزهاي متوالی انجام دهد، نتیجـه این

هاي مختلف ي شبیه سازيیجهکرد. لورنتس در نهایت مشاهده کرد که نتوارد می ي روز بعدشرایط اولیه

ي یکسان با هم کامال متفاوت است. بررسی خروجی چاپ شده رایانه نشـان دادکـه رویـال    با شرایط اولیه

                                                           
1- Fractals 
2- Institute of Education Science 
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جایی کند. از آنکرد، خروجی را تا چهار رقم اعشار گرد میاز آن استفاده می اي که لورنتس، رایانه1مکعب

گرفت، از بین رفتن دو رقم آخر باعث چنـین  ار صورت میکه محاسبات داخل این رایانه با شش رقم اعش

دن یـک پروانـه اسـت. مشـاهدات     تاثیري شده بود. مقدار تغییرات در عمل گرد کردن نزدیک به اثر بال ز

  ي آشوب شد.باعث پررنگ شدن مبحث نظریه لورنتس

ی بـودن روابـط در   اي در واقع بیانگر رد روابط خطی بین علت و معلول و تاییـد غیـر خطـ   اثر پروانه

تواند به نتایج وسیع و باشد. به این معنی که یک تغییر جزئی در شرایط اولیه میها میها و سیستمپدیده

  بینی نشده در سیستم منجر گردد.پیش

 دینامیکی سیستم -1-3

هاي دینامیکی است. یک سیستم دینامیکی شامل یـک فضـاي   ي آشوب، سیستممحیط عمل پدیده

کارگیري قوانین دینـامیکی  ا حالت فازي است که مختصاتش، حالت دینامیکی سیستم را با بهفاز مجرد ی

  تواند منظم یا آشوبناك باشد. کند. یک سیستم دینامیکی میمشخص می

-تحول میدر گذر زمان دستخوش شود که هایی نسبت داده میعنوان سیستم دینامیکی به سیستم

هایی که نشـان  دهها و قاعط سه پارامتر زمان، حالتتوس تواندینامیکی را می. بنابراین یک سیستم دنشو

  ).2004، 2(بوچارا شکل داد باشد،ها میي تحول این حالتي نحوهندهده

شوند: سیسـتم دینـامیکی خطـی و سیسـتم دینـامیکی غیـر       ها به دو دسته تقسیم میاین سیستم 

  خطی. 

  گیرند:شکل مورد مطالعه قرار میخطی به دو غیر سیستم هاي دینامیکی

 سیستم نسبت به زمان پیوسته باشد. ي دیفرانسیل؛ در صورتی که تحولهي معادلبه وسیله .1

                                                           
1-  Royal MCBee 
2- Boccara   
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سیستم نسبت به زمان گسسـته باشـد.    هاي تکرار؛ در صورتی که تحولاشتي نگبه وسیله .2

ي دینامیک ها، در حوزهاین نگاشت کی از مشهورترین و پر کاربردتریننگاشت لوجستیک ی

 غیرخطی است.

ها د. از این سیستمنکاربرد دار نگاريپنهانو  نگارينهاننگاري، هاي آشوبناك مختلفی در رمزنگاشت

ي بسیاري از علوم از جمله: فیزیک، نجوم، ریاضیات، بیولوژي، شیمی، اقتصاد، هواشناسی و... براي مطالعه

  شود.استفاده می

  هاي دینامیکی غیرخطییه در سیستممفاهیم اول -1-4

-افتد که مـی هاي جدیدي اتفاق می، افزایش یابد، در هر مرحله، پدیدهn=1وقتی ابعاد فضاي فاز از 

) و n=2هاي دو بعـدي ( ) و دو شاخه شدن در سیستمn=1هاي یک بعدي (توان به نقاط ثابت در سیستم

  گیرند.ادامه مورد بررسی قرار می) اشاره کرد. این مفاهیم در n=3هاي سه بعدي (آشوب در سیستم

  نقاط ثابت  -1-4-1

ي توان نحوهخوردار است و بر اساس آن میها از اهمیت خاصی بررفتار نگاشتنقاط ثابت در بررسی 

هر نقطه از مـدار یـک نگاشـت کـه      توان گفت کهي ثابت مییف نقطهتحول سیستم را درك کرد. در تعر

  ).1994، 1(استروگتز آیدابت مدار به شمار میي ثنقطهشرط زیر در آن صدق کند 

)1-1(  �(�∗) = �∗ 

ثابـت   ينقطـه « ي ثابت را توصیف کرد کـه :  طریق نقطه توان به این از دید هندسی هم می

�که از تقاطع خط اي است نقطه = � و منحنی � =   ».آیدبه وجود می (�)�

                                                           
1-  Strogatz 
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 ؛ (f(��)=0)دهـیم یک سیستم پیوسته، تابع را برابـر صـفر قـرار مـی     براي به دست آوردن نقاط ثابت

(��)�)دهیم قرار می �� ثابت در سیستم گسسته، تابع را برابر همچنین براي به دست آوردن نقاط = ��).  

  توان به چهار دسته تقسیم کرد:نقاط ثابت را بر حسب پایداري، می

|(�)��| اگر شرط .1 < ثابـت میـل    يه(تکرار)، بـه نقطـ   برقرار باشد، آنگاه با افزایش زمان 0

 گویند.پایدار می ثابت يهکند؛ که به آن نقطمی

 ثابت، ناپایدار خواهد بود. يهبرقرار باشد، آنگاه این نقط | | (��) ' f<0اگر شرط  .2

 خواهد بود.اي حاشیه ثابت پایدار يهباشد، نقط | | (��) ' f=1در صورتی که  .3

  پایدار گویند.برقرار باشد، فوق | | (��) ' f= 0 ها شرطنقاط ثابتی که در آن .4

  دوشاخگی -1-4-2

توانند خلق یا نابود شوند یا تغییر ماهیت دهنـد ( پایـداري   هاي دینامیکی، نقاط ثابت میدر سیستم

شروع تغییرات در رفتار نقاط ثابـت، دو  ها تغییر کند یا از نوع جاذب به دافع یا برعکس تبدیل شوند ). آن

شود. گذار به حالت دو شاخه شدگی با تغییر کمیتی بـه نـام پـارامتر کنتـرل دو     شاخه شدگی نامیده می

-که پارامتر کنتـرل مـی  هاي دینامیکی را بر اساس اینتغییر رفتار سیستم گیرد.گی صورت میشاخه شد

  توان طبقه بندي کرد:زیر میتواند مثبت، منفی یا صفر باشد در سه گروه 

 :دو شاخگی زینی 

هایی که گردد و در نگاشتي خلق یا نابودي نقاط ثابت معلوم میاین نوع دو شاخه شدگی به وسیله

  دهد:کنند رخ میهاي زیر تبعیت میاز یکی از ضابطه

)1-2(  
�̇ = � + �� 

�̇ = � − �� 

رسـم   )1-1در شکل ( ي اول به ازاي مقادیر مختلف پارامترنمونه، نمودار مربوط به معادله عنوانبه 

گردد. نقاط توپر بیانگر نقاط ثابت پایدار، نقاط توخالی بیانگر نقاط ثابت ناپایدار و نقاط نیمه پر بیـانگر  می

�ي بـراي  هـاي بـردار  جا کـه در شـکل میـدان   باشند. از آنحالت نیمه پایدار می < �و  0 > متفـاوت   0

�هستند، دوشاخه شدن در  =   دهد.رخ می 0
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  )1994استروگتز، ( دوشاخه شدگی زین اسبی :1-1شکل

  

 

  شاخه شدن گذار بحرانی:دو 

بـا تغییـر    ،بلکـه در این نوع دوشاخه شدگی هرگز شاهد خلق یا نابودي نقاط ثابت سیستم نیسـتیم  

ي کلی سیستمی که این دوشاخه شـدگی را  کند. ضابطهها تغییر میپارامتر کنترل، فقط نوع پایداري آن

  دهد، به صورت زیر است:نشان می

)1-3(  �̇ = �� − �� 

∗�ي ثابـت در  کنیم که یک نقطـه هاي مختلف رسم می �این معادله را براي  )2-1در شکل ( = 0 

  شود.دیده می �براي تمام مقادیر 

  

 

  )1994(استروگتز،  نمودار دو شاخه شدگی گذار بحرانی: 2-1شکل 

  



8 

  

 چنگالی: دوشاخگی 

در بسیاري از مسائل فیزیکی تقارن فضایی بین چپ و راست وجود دارد. دو شاخه شـدگی چنگـالی   

  اي به یکی از دو صورت زیر است:این حالت داراي معادله شود.این مسائل دیده می در

  ي آن به صورت زیر است:شود و معادلهحالت اول، دوشاخه شدگی چنگالی خیلی بحرانی نامیده می

)1-4(  �̇ = �� − �� 

�این معادله تحت تبدیل  → - باشد. این ناوردایی، بیان ریاضی تقارن چپ و راست میناوردا می �−

) به همراه نمودار دوشاخه شدگی بـه صـورت زیـر    4-1ي (باشد. به عنوان نمونه، نمودار مربوط به معادله

  شود:رسم می

 

  )1994ز، (استروگت : دو شاخه شدن چنگالی3-1شکل 

 

  )1994(استروگتز، : دو شاخه شدن چنگالی خیلی بحرانی4-1شکل
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�وقتی  )4-1(نمودار  در < �ي ثابت (پایدار) است. وقتی است مبدا، تنها نقطه 0 = اسـت مبـدا    0

�هنوز پایدار بوده اما خیلی ضعیف است (این یک حالت بحرانی است). بـاالخره وقتـی    > اسـت مبـدا    0

∗�ي ثابت پایدار در ناپایدار بوده و دو نقطه =   شود.ظاهر می �√±

 شود:ي زیر مشخص میدو شاخه شدگی چنگالی زیربحرانی بوده و با معادلهحالت دوم، 

)1-5(  
�̇ = �� + �� 

  بحرانی در شکل زیر نشان داده شده است: زیرنمودار دو شاخه شدن چنگالی 

 

  )1994(استروگتز، شدن چنگالی زیر بحرانی شاخهو د: نمودار 5- 1شکل 

  

  نماي لیاپانوف -4-3- 1

مـیالدي بـراي کنتـرل پایـداري      1892در سـال   1نماي لیاپانوف توسط ریاضیدان روسـی لیاپـانوف  

ي پایـداري معـادالت   معادالت دیفرانسیل غیر خطی مورد استفاده قرار گرفت. ایـن روش امکـان مطالعـه   

هاي دینامیکی ي سیستمکه براي مطالعهسازد. با توجه به اینپذیر میها امکاندیفرانسیل را بدون حل آن

                                                           
1- Lyapanov 
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ي ها مورد بررسی قرار دهیم، به توصیف نماي لیاپانوف کـه مطالعـه  شتها را توسط نگاغیر خطی باید آن

  شود.سازد پرداخته میرا به صورت عددي میسر می ها توسط نگاشترفتار سیستم

نظم بنامیم باید نشان دهیم که سیستم وابستگی حساس بـه شـرایط   که یک سیستم را بیبراي این

شوند، خیلی سریع به طـور نمـایی از   لی نزدیک به هم شروع میاولیه دارد، یعنی این که دو مسیر که خی

طور که گفته شد، ). همان2005و همکاران،  1کنند (استفانسکیي متفاوتی پیدا میهم واگرا شده و آینده

گردد، حال این تعریف را بـراي  نظم، با نماي لیاپانوف تعریف میوابستگی حساس معادالت دیفرانسیل بی

  دهیم.بعدي بسط میهاي یک نگاشت

��در روي یک مسـیر و   �ي اي در لحظهنقطه ��کنیم فرض می + اي نزدیـک بـه آن در   نقطـه  ��

ي جدایی این دو نقطه است. اگر نهایت کوچک بوده و معرف میزان اولیهبی ��روي مسیر دیگر باشد که 

ي زیـر  اي به صـورت معادلـه  شود، رابطه نمایش داده ��توسط  تکرار �میزان جدایی این دو نقطه بعد از 

  مابین دو نقطه برقرار است:

)1-6(  |��| = |��|���, 

  را به عنوان نماي لیاپانوف معرفی کرد.  λتوان در این صورت می

یابـد، یعنـی   نمایی افزایش می ي دو نقطه به صورت) فاصله λبا مثبت شدن نماي لیاپانوف ( مقدار 

ي ثابت رفتار پایـداري از  ، نقطهλبا منفی شدن مقدار  کند.سیستم به سمت آشوبناك شدن میل پیدا می

 اي است.، بیانگر حالت حاشیهλ=0رسد. شرط دهد، یعنی سیستم به حالت پایدار میخود نشان می

  ي فرمول نماي لیاپانوف:محاسبه

��که با توجه به این = ��(�� + ��) −  آوریم:، به دست می (��)��

)1-7(  
λ =

1

�
ln �

��(�� + ��) − ��(��)

��
� =

1

�
ln �̇�(��), 

  دهیم:اي بسط میي قانون زنجیرهعبارت داخل لگاریتم را به وسیله

)1-8(  �̇�(��) = П���
����̇(0), 

                                                           
1-  Stefanski  
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  پس داریم:

)1-9(  
λ =

1

�
ln|П�=0

�−1�̇(0)| =
1

�
� ln|�̇(0)|, 

�که اگر  →   شود که بیانگر نماي لیاپانوف است.ي زیر نوشته می، این معادله به صورت معادله∞

)1-10(  
� = lim

�→∞
�

1

�
��=0

�−1 ln|�̇(0)|�, 

�براي نقاط پایدار و مدارهاي پایدار،  < �هاي آشوبناك و براي جاذب 0 >   است . 0

  

  هاجذب کننده - 1-5

ي ي ثابـت، حلقـه  اي از تمام مسیرهایی است که بـه سـمت یـک نقطـه    مجموعه 1یک جذب کننده

هـا را جـذب کننـدهاي    هـا وجـود دارنـد کـه آن    شوند. نوع دیگري از جذب کنندهمحدود یا ... همگرا می

هـا عجیـب   هاي عجیب به شدت به شرایط اولیه حساس هسـتند و بـه آن  نامند. جذب کنندهمی 2عجیب

  ها است.اي از فراکتالشود چون متشکل از مجموعهگفته می

  هاي آشوبناكسیستم -1-6

بودن این  تال امروزي ساخته شد. محرمانهکاربردي براي ارتباطات دیجی هاينت، برنامهبا رشد اینتر

کـردن و  راي محرمانـه بـ  یضـروري اسـت. رمزنگـاري ابـزار مهمـ     ارتباط دیجیتال در اکثـر مواقـع امـري    

بـودن بـه شـرایط    حساس هاي آشوبناك داراي خواصباشد. نگاشتکردن اطالعات محرمانه میاختصاصی

را هـا آن ي ایـن خـواص  بینی بودن، ارگودیسی و غیره هسـتند. همـه  قابل پیشرل، غیراولیه و پارامتر کنت

از نگاشـت آشـوبناك بـراي جاسـازي     کـرده اسـت.    هاي رمزنگـاري بسیاري از روش مناسب براي طراحی

در این فصـل بـه   رود. کار میي فایل پوشش بهمحرمانه، در یک فضاي تصادفی از عناصر سازنده اطالعات

                                                           
1 - Attractors 
2 - Strange attractors 
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هـاي بعـدي بـه    پـردازیم و در فصـل  هاي آشوبناك مـی چنین سیستمشده و همهاي جفتنگاشتمعرفی 

  هاي ارتباط امن خواهیم پرداخت.ها در سیستمسازي و کاربرد آنهمزمان

  شدههاي جفتنگاشت -1-6-1

آن ي ي آن است. معادلهشدگی در معادلههاي دیگر، وجود پارامتر جفتتفاوت این نگاشت با نگاشت

  شود؛صورت زیر نشان داده میبه

)1-11(  

  

�
���� = [(1 − �)��(����) + ���(����)

���� = [(1 − �)��(����) + ���(����)
 

ي اولیـه نیـز در بـازه    ، مقـادیر )١� 0(ي شـدگی در بـازه  پارامترِ جفت �)، 11-1ي (در معادله

)١x 0(  و)١y 0(  ي ترتیـب در بـازه  هـاي کنتـرل بـه   هستند؛ همچنین پـارامتر)١� 0  و

٢� 0(بهنیا و همکاران،  ،، قرار دارند)شوند؛صورت زیر تعریف مینیز به ��و  ��). توابعِ 2014  

)1-12(  
��(����) =  

��4��(1 −  ��)

1 +  (�� −  1)4��(1 −  ��)
 

��(����) =
��(2�� − 1)�

4��(1 −  ��) +  ��(2�� − 1)�
 

  )  خواهد بود.6-1صورت شکل (شدگی این نگاشت بهنمودار دوشاخه
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  )1393(گلباز،  هاي مختلف، در شرایط و پارامترشدهشدن نگاشت جفتدوشاخه نمودار: 6-1شکل

  

شدن براي شرایط و پارامترهاي مختلـف نشـان داده شـده اسـت. در     )، نمودارهاي دوشاخه6-1(در شکل 

، نشـان  �=0,3شـدگی  جفـت  و همچنین ثابت �=1,67) و 0,1و0,5ي ()، نمودار با شرایط اولیه1تصویر (

) 1دیگر با تصویر( هايایم و پارامتر) تغییر داده0,7و0,3)، شرایط اولیه را به (2داده شده است؛ در تصویر (

و  �=0,8)، 4) برابـر اسـت؛ در تصـویر (   1و متغیرهاي دیگر با تصویر ( �=1,25)، 3( برابر است. در تصویر

  ) برابر است.1متغیرهاي دیگر با تصویر (

  سسیستم لورنت  -1-6-2

، (اسـتروگتز کنـیم  آغـاز مـی   را با معادالت لورنتس ناكآشوب هايسیستم يي خود در زمینهمطالعه

1994:(  

)1-13(  

  
�

�̇ = �(� − �)     
�̇ = �� − � − ��

 �̇ = �� − ��         
 

این سیستم سه  1963در سال  د لورنتسپارامترهاي مثبت هستند. ادوار �و  �، σدر این معادالت، 

دریافت که این سیستم به  جو به دست آورد. لورنتسز همرفت در بعدي را از یک مدل کامال ساده شده ا

اي ي گستردهتواند دینامیک به شدت نامظمی داشته باشد: روي محدودهي دترمینیستیک میظاهر ساده

شـود امـا همیشـه در    کند،هرگز دقیقا تکرار نمیاز پارامترها، حل این سیستم به طور نامنظمی نوسان می

ز فضاي فاز باقی خواهد ماند. هنگامی که وي مسیرها را در سه بعد رسم کرد دریافت ي محدودي اناحیه
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شود. بر خالف نقـاط  ي پیچیده ختم خواهد شد که اکنون جاذب آشوبناك نامیده میکه به یک مجموعه

هاي محدود، جاذب آشوبناك یک نقطه یا منحنی یا حتی یک سطح نیست بلکه یک ثابت پایدار یا چرخه

 �و  2عـدد ریلـی   �، 1عـدد پرانتـل   σ در معـادالت لـورنتس  باشـد. می 3و  2تال با بعد فراکتالی بین فراک

  ).1963باشد (لورنتس، شاره مرتبط می يي همرفت به ارتفاع الیهنامگذاري نشده اما در مسئله

,∗�)) 0،0،0ي ثابت دارد. مبدا () دو نوع نقطه13-1( سیستم لورنتس �∗, �∗) مقـادیر   براي تمام =

� 1باشــد. بــراي مقــادیري ثابــت مــیپارامترهــا نقطــه ∗�، یــک جفــت نقطــه ثابــت پایــدار  < = �∗ =

±��(� − 1) ،�∗ = � − �کـه  نامید. هنگامی �� و��ها را به ترتیب وجود دارد که لورنز آن 1 → 1� 

  م داشت.شدگی چنگالی خواهیمیل کند، این دو مقدار در مبدا با یکدیگر ادغام شده و دو شاخه

ي رفتـار طـوالنی مـدت سیسـتم را انجـام داد. وي حالـت       محاسبات عددي براي مشـاهده  لورنتس

�  σ   ،28= 10خاص �  3/8 و = )، نزدیک بـه  0،1،0ي (را مطالعه کرد. وي محاسبات را از شرط اولیه =

  کند.رسم می (�)�) حل حاصل را براي 7-1ي زینی در مبدا آغاز کرد. شکل (یک نقطه

  

 

  )1994(منبع: استروگتز،  )0،1،0ي (با شرایط اولیه لورنتس: حل سیستم 7- 1شکل 

  

  

                                                           
1- Prandtl 
2- Rayleigh 



15 

  

 نهایـت شود که با میل زمان به بـی بعد از یک گذار اولیه، حل این مسئله وارد نوسانات نامنظمی می

)� → باشـد.  شـود. ایـن حرکـت نامتنـاوب مـی     ) ، ادامه خواهد یافت، اما هرگز به طور دقیق تکرار نمی∞

مشاهده  )8-1شود که در شکل (اي ظاهر میرسم شود یک الگوي پروانه (�)�برحسب  (�)�هنگامی که 

  نید.کمی

  

  )1994(منبع: استروگتز،  تسدر سیستم لورن ايپروانه : شکل اثر8-1شکل 

  

  سیستم لو -1-6-3

گونـه  ستکـه معمـوال لـورن   هاي مرتبط بـا آن(  ، بسیاري از سیستمنتسي سیستم لوربعد از مطالعه

توجـه   1هـاي مـورد مطالعـه سیسـتم لـو     اند. از بین این سیستمشوند) مورد مطالعه قرار گرفتهنامیده می

 و لـورنتس  2هاي چنسیستم لو یک سیستم گذار نوعی است که جاذب بسیاري به خود جلب کرده است.

. در ایـن بخـش توصـیف مختصـري از روش     دهدسازد و گذار از یکی به دیگري را نشان میرا مرتبط می

  دهیم.که منجر به پیدا کردن این جاذب آشوبناك گردید ارائه می ،)2000، 3و یوتا پیش نهادي در(چن

                                                           
1 - Lu 
2- Chen 
3- Ueta 
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  کنیم:شروع می با سیستم کنترل شده لورنتس

)1-14(  

  
�

ẋ = a(y − x)             
ẏ = cx − xz − y + u
ż = xy − bz                 

         

کنتـرل کننـده    uو  باشـند هایی هستند که در حال حاضر در محدوده آشوب نمـی ثابت a و c ,bکه 

  شود:بازخورد غیرخطی است که به شکل زیر تعریف می

)1-15(  u = ��� + ��� + ��� 

 �� , مقادیر ثابتی هستند که باید تعیین شوند. ژاکوبین سیستم کنترل شده محاسبه شـده    ��و  ��

  شده است: )0z ,0y ,0x(در نقطه 

  

  

)1-16(  

  

�(�, �, �) =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛

���

��

���

��

���

��
���

��

���

��

���

��
���

��

���

��

���

�� ⎠

⎟
⎟
⎟
⎞

 

)1-17(  
�(��, ��, ��) = �

−� � 0
� + �� − �� �� − 1 �� − ��

�� �� �
� 

  ، اجازه دهید:)15-1( –) 14-1( براي پیدا کردن تعادل سیستم

)1-18(  ��

��
=

��

��
=

��

��
= 0 

�� واضح است اگر
� + 4�(� + �� + �� − 1) >   ي تعادل وجود دارد:گاه سه نقطهآن، 0

(0,0,0, ) ,���, ��,
��

�

�
�,���, ��,

��
�

�
� 

 

)1-19(  �± = �± =
��

2
±

���
� + 4�(� + �� + �� − 1)

2
 

یاپانوف سیستم نقش ندارد. براي سـاده  لدر ویژه مقادیر مشارکت ندارد، در نماي  ��از آن جایی که 

��توانیم شدن کنترل کننده می = ا توانند ب، می �� ��,هايکنید که ثابتقرار دهیم. پس، مشاهده می  0

دو نقطه تعادل غیر صفر تعیین شود. براي داشتن رفتـار آشـوبناك،    ) در17-1محاسبه ژاکوبین سیستم (

توانند پایدار باشند، بنابراین، ژاکوبین باید حداقل یک ویژه مقدار ناپایدار این دو نقطه تعادل غیر صفر نمی
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دهد که کنترل کننده هاي آزمایشی مختلف نشان میدر هر یک از این دو نقطه تعادل داشته باشد. آزمون

  باید به شکل زیر ساده شود:

)1-20(  � = −�� + (� + 1)� 

  ):2002آید (لو و چن،این سیستم آشوبناك جدید به صورت زیر به دست میبربنا

)1-21(  
�

�̇ = �(� − �)
�̇ = −�� + ��
�̇ = �� − ��

 

�36این سیستم به ازاي مقادیر  = ،3� � 20و  = ) نمودار فاز 9-1جاذب آشوبناك دارد. شکل ( =

  دهد.این جاذب آشوبناك رانمایش می

 

  )2004لو و همکاران، منبع: ( �=20، �=3، �=36: نمودار فاز سیستم آشوبناك لو به ازاي مقادیر 9-1شکل 

  

و تغییر دو پارامتر دیگر شاهد دوشـاخه شـدن    �در سیستم آشوبناك لو با ثابت نگه داشتن پارامتر 

  ) نمایش داده شده است.10-1ي هاوف خواهیم بود که در شکل (پیوسته
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  )2002(منبع: لو و همکاران،  b=3)،21-1نمودار دوشاخگی پیوسته هاوف سیستم(: 10- 1شکل 

 

 )2002لو و همکاران، منبع: ( =b 3)،21-1دینامیکی سیستم ( : نمودار رفتار11-1شکل

  

  سیستم لیو -1-6-4

ي دوم پیشـنهاد  ي درجهیک سیستم از معادالت دیفرانسیل مستقل سه بعدي با تنها دو جمله 1لیو

  :شودداده است که مطابق زیر توصیف می

                                                           
1-  Liu 
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)1-22(  

  

�
�̇ = �(� − �)
�̇ = �� − ���

�̇ = −�� + ℎ��

 

��،�،��کـه   ∈ ��،�،��متغیرهـاي حالـت،     �� ∈ در یـک   cپارامترهـاي حقیقـی مثبـت و    ��

جاذب آشوبناك به دست آمده از این سیستم بر اساس محاسبات عددي و  کند.ي معین تغییر میمحدوده

اي باشد،که دینامیک آشوبناك پیچیدهشکل میاي هاي تئوري یک جاذب پروانهچنین تجزیه و تحلیلهم

  )2004.(لیو، دهدرا نمایش می

 

  )2004منبع: لیو و همکاران،  ( جاذب آشوبناك سیستم لیو: 12-1شکل 

  

تواند هنـوز  کند سیستم حاصل میي بزرگ تغییر میدر یک محدوده cدر سیستم لیو، هنگامی که 

آشوبناك باشد و رفتار پیچیده تري نسبت به سیستم لیو اصلی داشته باشد. ودر مقایسـه بـا پارامترهـاي    

) طیـف نمـاي لیاپـانوف    13-1تراست.شـکل ( براي استفاده در مدوالسیون پارامتر مناسب cدیگر،پارامتر 

�که دهد، هنگامی) را نشان می22-1سیستم ( ∈ [0.5, ) همیشه آشوبناك است. 22-1باشد،سیستم ( [8

  ) نشان داده شده است.14-1متفاوت در شکل ( cجاذب آشوبناك سیستم لیو با 
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∋a=10, b=40, cبا  )22- 1: طیف نماي لیاپانوف سیستم لیو (13- 1شکل  [0,   )2011اکسو، منبع: ( [8

  

 

  )2011اکسو، منبع: ( c) به ازاي مقدیر مختلف 22- 1جاذب آشوبناك سیستم لیو (:14-1شکل 

  

مطالعـات   باشـد. دارد اما معادل آن نمی جاذب لورنتس اي شکل مشابهب پروانهسیستم لیو یک جاذ

ي اسـت و یـک مثـال نشـان دهنـده      1شیمیزو-اند که سیستم لیو معادل سیستم مروکاموجود نشان داده

  باشد.می جاذب آشوبناك

  

                                                           
1 - shimizu-morioka 
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Abstract : 

 Synchronization of chaos refers to a process wherein two (or many) chaotic  systems 

(either equivalent or nonequivalent) adjust a given property of their motion to a common 

behavior due to a coupling or to a forcing. Chaos synchronization  has changed the 

approach of communication, it works as a whole cryptosystem. Synchronization of coupled 

chaotic systems has become an integral part of cryptography. It allows effectively fast 

modes of communication as it works in the physical layer of the transmission system. 

Chaos based cryptography fully exploits the characteristics of chaotic dynamics, vs. 

determinism, ergodicity, sensitive dependence on initial conditions, randomness, a strong 

dependence on any minimal variation of any parameter of the system. Chaotic 

cryptography has advantages compared to traditional cryptography, including applicable 

for high-volume data and the ability to implement in hardware and software, low cost and 

speed is impressive. One goal of this study is to introduce methods of using the 

synchronized chaotic pair-coupled maps in cryptography to enhance security. 
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