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ذ

فصل اول
مقدمه

فصل اول:
مقدمه
عبارت آشوب 1در فیزیك کالسیكی از حدود یك قرن پیش با پیشتازی پوانكاره ظهور یافت .بعد از دو و
نیم قرن استفاده از قوانین نیوتن در مساهل سخت اختر فیزیك ،پوانكاره کشف کرد که حتپی در سیسپتمهای
بسیار ساده ،فرمهای حرکت بسیار پیچیده و ناپایدار امكانپپذیر اسپت .عپالوه بپر ایپن ،مكانیپك کوانتپوم و
مكانیك نسبیتی پ ،از کشف توجه بسیاری از مساهل کالسیكی را به طرف خودشان جلب کردند .در اغلپب
موارد آشوب کالسیكی توجه ریاضیدانان را از جمله بیرکوف 2دهة بیست تا کولموگروف 3در دههی پنجپاه
به خود معطوف کرد .فقط انیشتین بود که در سال  ،1917زمانی که حتی معادلة شرودینگر اختراع نشده بود،
این واقعیت را که آشوب کالسیكی باعث مساهلی در مكانیك کوانتوم می شود مشاهده کرد ] .[9باقی جهپان
زمانی شروع به درک اهمیت آشوب کردند که کامپیوترها اجازه شبیهسازی سیستمهای فیزیكی ساده را به مپا
دادند .در آن موقع بود که مشخص شد سیستمهای انتگرالپذیر با دینامیك قابل پیشبینی خپود کپه سپتون
اصلی فیزیك را تا سه قرن متوالی تشكیل میداد ،چیزی جز یك اسپتننا در فیزیپك نیسپتند .تقریبپاي همیشپه
نواحی در فضای فاز وجود دارد که در آن دینامیك ،غیرعادی و بسیار حساس به کوچكترین تغییر در شرایط
اولیه میگردد .اصل قابل پیش بینی بودن سیستمهای کالسیكی در هر بازه زمانی با داشتن اطالعات دقیپق از
مكان و تكانة ذرات دخیل ،برای سیستمهای آشوبناک به کلی منسوخ میباشد ،چرا کپه هیچوقپت نمیتپوان
شرایط اولیه را کامالي دقیق برای آنها تعیین کرد.
طبیعتاي درک مكانیك کوانتومی ابتدا با حل همان سیستمهای انتگرالپذیر شناخته شده در مكانیك کالسیك
مانند اتم هیدروژن و یا نوسانگر هماهنگ آغاز شد .با اعتقاد رو به رشد به اینكه سیستمهای

3- Kolmogorov

4-Integrable

2

2- G. Brikhoff

1-Chaos

انتگرالپذیر تنها یك استننا هستند ،طرح این پرسش طبیعی بود که رفتار کوانتومی سیستمهایی که متناظر
کالسیكی آشوبناک دارند ،به چه شكل میتواند تحول یابد.
مطالعات در این زمینه با پیشتازی گاتسویلر 1آغاز شد .در اول دهة هفتاد ،او «فرمول تری »،را چاپ کرد
که امكان محاسبة چگالی طیفی سیستمهای آشوبناک را میدهد] .[24آن کار بعدها توسط محققان زیادی
برای کمیتهای دیگری گسترش داده شد از جمله عناصر ماتری ،گذار و توابع همبستگی مشاهدهپذیرها.
تمامی این نظریهها ،نظریههای نیمهکالسیكی 2میباشند .آنها از اطالعات کالسیكی منل مدارهای پریودیك
آشوبناک ،کار و پایداری آنها برای بیان کمیتهای کوانتومی استفاده میکنند و معموالي در آنها ،از بسطهایی
برحسب

استفاده میشود.

با این همه ،دورة واقعی آشوب کوانتومی با کشف بوهیگاس[7] 3و بری[4] و همكارانش در اوایل دهة
هشتاد آغاز شد که طیف انرژی کوانتومی سیستمهای (به طور کالسیكی) آشوبناک همبستگی کافی دارند.
همبستگیهایی که توسط تئوری ماتری ،رندوم یا  5RMTبیان میشوند .در سال  1977چیریكوف و
همكاران چرخانهی ضربهای را به عنوان یك مدل کوانتومی برای آشوب کالسیكی معرفی کردند و نشان
دادند که اثرهای کوانتومی ،انتشار به آشوب کالسیكی را سرکوب میکند .بعد از عنوان کردن تشابه میان کار
چیریكوف و جایگزیدگی اندرسون 8در فیزیك حالت جامد ،مدل چیریكوف سبب شكلگیری یك تئوری
کوانتومی برای جایگزیدگی دینامیكی سیستمهایی شد که در صورت کالسیكی آشوبناک هستند .پیش-
بینی های چیریكوف از نظر عملی نیز در مورد یونیزاسیون اتمها و گسترش اتمهای سرد در میدان لیزری،
اثبات شد].[16
مدل چرخانهی ضربهای چیریكوف که به نگاشت استاندارد مشهور است ،یكی از موفقترین مدلها در
مطالعهی آشوب کوانتومی بود .به طور کلی ،همچنانكه نگاشتهای کالسیكی نمونههای سادهای از آشوب
کالسیكی در یك درجهی آزادی اراهه میکنند ،نگاشتهای کوانتومی سادهترین مدلها را برای ظهور کوانتومی
آشوب کالسیكی و تناظر کوانتوم-کالسیك فراهم میکنند .یكی دیگر از کاربردهای نگاشت کوانتومی استفاده
از آنها در مطالعات محاسباتی خصوصیات ویژهمقداری و ویژهبرداری میباشد] .[15تاکنون نگاشتهای
کوانتومی مختلفی (هرکدام با جنبههای منبت یا محدود) معرفی شدهاند .باآنكه ،نگاشتهای کوانتومی ساده
هستند ،یك روش جامع برای بدست آوردن آنها و کوانتش نگاشتهای کالسیكی وجود ندارد .در این پایان-
4-Berry
8- Anderson localization

2-Semiclassical
3- Bohigas
6- Chirikov
7-Kicked rotator

3

1- Gutzwiller
5- Random Matrix Theory

نامه ،سه روش معمول در کوانتش نگاشتها را بیان میکنیم :نگاشت حاصل از تحول زمانی سیستمهای
ضربهای (یا متناوب زمانی) ،کوانتش به روش کانونیكی و کوانتش به روش عملگری.
فصل دوم این پایاننامه اختصاص دارد به بیان مفاهیمی از آشوب کالسیكی و معرفی ابزارهای مورد
استفاده در مطالعهی دینامیك آشوبناک .به بعضی ازنگاشتهای کالسیكی نیز اشاره میشود.
در فصل سوم ،به برخی از جوانب آشوب کوانتومی پرداخته و پ ،از شرح روشهای کوانتش ،نگاشت-
های کوانتومی سیستم ضربهای ،1بیكر 2و لوجستیك 3را استخراج میکنیم .همچنین ،بخاطر اهمیتی که مدل
چرخانهی ضربهای در مطالعات آشوب کوانتومی و نیز در استخراج نگاشت کوانتومی جدید(اراهه شده در
این پژوهش) دارد ،به اختصار دینامیك آن را بررسی میکنیم.
در فصل چهارم ،با استفاده از روش عملگری ،نگاشت لوجستیك کوانتومی جدیدی معرفی میکنیم که
ویژگی آشوبناکی بسیار باالیی دارد .از نمودارهای دوشاخهشدگی و نمای لیاپانوف برای نشاندادن این امر
استفاده میکنیم .همچنین ،امكان بالقوهی استفاده از نگاشت جدید در علم رمزنگاری با ساخت یك مولد
اعداد شبهتصادفی نشان میدهیم.

3-logistic

4-kicked rotator

4

2 -Baker

1- Kicked systems

فصل دوم
بررسی منابع و روشها
و آشوب کالسيکی
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فصل دوم:
بررسی منابع و روشها و آشوب کالسيکی
 2-1علم دینامیك و آشوب:
بررسی پیشپینهی سیستمهای دینامیكی نشان میدهد که مطالعهی این سیستمها از اواسط سالهای 1600
میالدی با کشف قوانین جاذبه و حرکت و معرفی معادالت دیفرانسیل توسط نیوتن 1و توجیه قوانین کپلر 2در
مورد حرکت سیارات بر پایهی آنها ،شكل گرفته است .بدین ترتیب نیوتن قادر به حل مسئلهی دو جسم
(حرکت زمین به دور خورشید) گردید و نتیجه این بود که نیروی جاذبه گرانشی متناسب با عك ،مجذور
فاصلهی بین آنها برقرار است.
تالش ریاضیدانها و فیزیكدانها برای تعمیم مسئله به سه جسم (خورشید – زمین – ماه) ،منجر به فهم این
نكته شد که حل مسئلهی سه جسم اساسا غیرممكن است .در اواخر  1800میالدی شخصی به نام «هانری
پوانكاره »3با دید جدیدی به مسئله نگریست .او به جای این که بخواهد مكان دقیق سیارات را در تمام
زمانها به دست آورد ،مسئلهی پایداری یا ناپایداری سیستم خورشیدی را مورد توجه قرار داده و امكان بروز
آشوب را مطرح ساخت ،اما متاسفانه تا اوایل قرن بیستم توجه چندانی به مسئله آشوب نشد .از جمله مساهلی
که آشوب را مورد توجه قرار داد نوسانگرهای غیرخطی و کاربرد آنها در فیزیك و علوم مهندسی از جمله
در :لیپپزر ،رادار ،رادیو و غیره بود].[48
با کشف کامپیوترهای با سرعت باال در اواخر دهه  1950میالدی ،دانشمندان توانستند معادالتی را حل
نمایند که قبل از آن ممكن نبود و لذا درک و آگاهی در مورد سیستمهای غیرخطی افزایش یافت.

3- Hanry Poincare
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2- Kepler

1- Newton

گام مهمی که در این زمینه برداشته شد ،توسط «ادوارد لورنت »1،در  1963میالدی با معرفی حرکت آشوبناک 2در جذب کنندههای

عجیب 3صورت گرفت.
در ادامه ،افراد دیگری آثار تجربی آشوب را در سیالها ،اندرکنشهای شیمیایی ،مدارهای الكترونیكی ،نوسانگرهای مكانیكی و نیمه رساناها

بررسی نمودند.
در دهه  1970میالدی دو شاخهی دیگر در دینامیك معرفی شدند .یكی از آنها «فراکتالها »بودند که توسط «مندل بروت »5اراهه شدند و

شكلهای گرافیكی زیبایی را شامل میشدند که توسط کامپیوتر به دست میآمد ،دیگری نیز توسط «وینفری »اراهه شد که در حوزه بیولوژی –

ریاضی کاربرد داشت .او نوسانگرهای غیرخطی را در بیولوژی به کار برد.
خالصهای از کارهای انجام گرفته در مورد آشوب در جدول  1-2اراهه شده است]:[48
1666

نيوتن



اختراع محاسبات ،توضيح حرکت سيارات

1700

-



محاسبات مربوط به مکانيك کالسيك

دهه 1800

-



مطالعات تحليلی در مورد حرکت سيارات

دهه 1890

پوانکاره



معرفی آشوب


1920 – 1950

-

نوسانگرهای غيرخطی در فيزيك و علوم

مهندسی ،اختراع راديو ،رادار و ليزر

بيرکُف
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1920 – 1960

کولموگروف
آرنولد

9



رفتار پيچيده در مکانيك هاميلتونی

0

موزر

لورنتس

1963

روئل و


تاکنز

2

می
دهه 1970

3

فايگن باوم

وين فری



جذب کنندههای عجيب



حرکت گردابی و آشوب



آشوب در نگاشت لوجستيك



ارتباط بين آشوب و گذارهای فازی



مطالعات تجربی در آشوب



نوسانگرهای غيرخطی در بيولوژی



فراکتالها



مطالعهی آشوب ،فراکتالها و نوسانگرها و

مندل بروت
دهه 1980

6 -Winfree
13-

5- Mandle – Brout
12- May

-

کاربرد آنها

4- Fractals
11-Ruelle & Takens
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2-Chaotic motion
3 -Strange attractors
8- Kolmogorov
9- Arnold
10- Moser

1- Edward Lorentz
7-Birkhoff
Feigenbaum

جدول :1-2خالصهای از تاريخچهی آشوب

 2-2سيستمهای ديناميکی
از آنجا که عنوان سیستمهای دینامیكی به سیستمهایی داده میشود که در گذر زمان دستخوش تحول میشوند ،لذا یك سیستم دینامیكی را

میتوان توسط سه پارامتر زمان ،حالتها و قاعدههایی که بیانگر نحوهی تحول این سیستمهاست ،شكل داد .برای درک سیستم دینامیكی بایستی
بر شرایط اولیه حاکم بر سیستم و شرایط مرزی آن احاطه داشت .اگر تعداد حالتها در حین تحول سیستم تغییر نكند ،سیستم را بسته 1و در غیر

این صورت ،سیستم را باز 2در نظر میگیرند].[41
سیستمهای دینامیكی را با توجه به رابطهای که میان پارامتر سرعت و موقعیت در آنها وجود دارد ،به دو گروه تقسیم مینمایند:
 -1سیستمهای دینامیكی خطی :3سیستمهایی که در آنها یك رابطه خطی میان سرعت و موقعیت برقرار میشود ،سیستمهای خطی به شمار

میآیند .تكامل تدریجی سیستمهای دینامیكی خطی نیز فرآیندی خطی است .اگر دو جواب برای سیستم خطی داشته باشیم مجموع آنها نیز
یك جواب برای سیستم است .هم چنین سیستمهای خطی از این قابلیت برخوردار هستند که آنها را میتوان با تجزیه مسئله به اجزا کوچكتر

مورد بررسی قرار داده و سپ ،با جمعبندی نتایج ،به تحلیل کلی آنها اقدام کرد و این از جمله مواردی است که تحلیل سیستمهای خطی را

آسان میسازد (مانند آنالیز فوریه ،مباحث برهم نهی و  .)...در نهایت میتوان گفت که تجزیه و تحلیل معادالت مربوط به این سیستمها شناخته

شده است.
 -2سیستمهای دینامیكی غیرخطی :2در سیستمهای دینامیكی غیرخطی رابطه میان سرعت و موقعیت غیرخطی میباشد .در چنین سیستمی

اگر دو جواب داشته باشیم مجموع آنها جواب دیگر سیستم نمیباشد .سیستم دینامیكی غیرخطی را نمی توان به اجزای کوچكتر تقسیم نموده

و هریك را جداگانه حل کرد ،بلكه باید کل سیستم را با هم و یكجا مطالعه و بررسی کرد (برای منال ،وقتی که قسمتهایی از یك سیستم

تداخل میکنند یا با هم کار میکنند یك برهمكنش غیرخطی اتفاق میافتد و اصل برهم نهی شكست میخورد) .پ ،میتوان گفت که
معادالت مربوط به تحول در این سیستمها حل تحلیلی ندارند و یا حل تحلیلی آنها بسیار مشكل است .برای تجزیه و تحلیل چنین معادالتی،
دینامیك غیرخطی که در سه بعد منجر به آشوب میگردد مورد استفاده قرار میگیرد؛ از اینرو برای تحلیل سیستمهای غیرخطی آشنایی با یك

سری مفاهیم اولیه مانند :نقاط ثابت 2و دوشاخه شدنها( 3در یك بعد) ،سیكلهای محدود( در دو بعد) و فراکتالها یعنی اشكالی با ابعاد غیر

صحیح (در سه بعد) الزم است .این مفاهیم در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفت.
سیستمهای دینامیكی غیرخطی را میتوان به دو طریق مورد مطالعه قرار داد:
در صورتی که تحول در سیستم نسبت به زمان به صورت پیوسته باشد از معادله دیفرانسیل 5استفاده میشود ،مانند معادله نوسانگر
هماهنگ میرا یا معادله گرما؛ اما اگر سیستم به صورت گسسته با زمان تحول یابد ،به عبارت دیگر در صورتی که زمان به عنوان عامل
جداگانهای در نظر گرفته شود سیستم در قالب نگاشتهای تكرار مطالعه میگردد ،مانند نگاشت لوجستیك.

5- Differential equation

3-Linear dynamical systems
3- Bifurcations
4- Limit cycles
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1- Thermostated system
2- Open system
1-Nonlinear dynamical systems
2- Fixed points
6- Iterated maps

مطالعهی سیستمهای دینامیكی غیرخطی هماکنون سرلوحه مطالعات در بسیاری از علوم از جمله در :فیزیك ،نجوم ،ریاضیات،
بیولوژی ،شیمی ،اقتصاد ،علوم کامپیوتر ،هواشناسی و علوم پزشكی میباشد ].[48،41

 2-3معادالت ديفرانسيل:
یك چارچوب کلی برای معادالت دیفرانسیل بدین صورت است:

) x1  f1 ( x1 ,..., xn
)(1  2

()2-1

) xn  f n ( x1 ,..., xn

در مجموعه معادالت ( ،)2-1تمام مشتقها نسبت به زمان هستند x1, x2, …, xn .میتوانند بیانگر غلظت مواد شیمیایی در رآکتور،
تعداد گونههای مختلف در یك اکوسیستم ،مكان و سرعت سیارات در منظومهی شمسی و  ...باشند .توابع  f1, f2, …, fnتوسط مسئله
تعیین میگردند .به عنوان منال ،برای معرفی سیستمهای غیرخطی به معادلهی نوسان آونگ(پاندول) 1اشاره میشود:

شکل :1-2آونگ چرخان.

.. g
(x  sinx 2-0
L
)2
همان طور که در شكل  1-2دیده میشود x ،زاویه آونگ نسبت به حالت عمودی g ،شتاب گرانشی زمین و  Lطول آونگ می-

باشد.
سیستم معادل ،غیرخطی بوده و بدین صورت نوشته میشود:
)(3  2

(2-
)3

.
x  x2
1
.
g
x 2   sinx1
L

که  x1بیانگر مكان و  x2نیز بیانگر سرعت است.
حالت غیرخطی ،معادلهی آونگ را پیچیده کرده و حل آن را مشكل میکند .برای رفع این مشكل ،زاویه  xبسیار کوچك در نظر
گرفته شده و میتوان نوشت:
x≈ sin x

()2-4

x << 1:
1-Pendulum
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لذا مسئله تبدیل به حالت خطی شده که به راحتی خطی میگردد اما با محدودیتی که برای زاویه  xاعمال شد ،بعضی از جوابهای
فیزیكی مانند چرخش پاندول در نظر گرفته نمیشود .پ ،چارهی کار چیست؟
البته باید خاطرنشان کرد که معادلهی آونگ با کمك توابع بیضوی قابل حل بوده اما مشكل است و یا این که میتوان ،برای معادله
آونگ توابع ) x1(tو ) x2(tرا به ازای شرایط اولیه خاص به دست آورد که در این صورت جواب کلی برای سیستم به دست نمیآید.
اما راه سادهتری هم برای حل معادله مذکور وجود دارد و آن استفاده از فضای فاز 1است که در ادامه توضیح داده میشود.

 2-4فضای فاز
فضای فاز با کمك مكان ( )x1و سرعت ( )x2رسم میگردد ،لذا میتوان گفت که مجموعه جوابهایی به صورت () ،)x1(t), x2(tنشانگر

یك نقطه در حال حرکت در روی منحنی (یعنی مسیر 2سیستم) در این فضا (شكل )2 -2خواهند بود.

شکل :2-2مسير در فضای فاز.

باید دانست که به ازای شرایط اولیه متفاوت ،فضای فاز کامال با مسیرها پوشانده شده لذا هر نقطهای را میتوان به عنوان نقطهی اولیه در

نظر گرفت .هدف ما این است که عك ،این ساختار را طی کنیم یعنی مسیرها را رسم کرده و بدین وسیله اطالعات مربوط به جوابها را

استخراج نماییم .بنابراین میتوان گفت که فضای فاز برای سیستمی که با معادله ( )2-1توصیف شده ،فضایی با مختصاتهای x1, x2, …, xn

است .این فضا  nبعدی بوده و به عنوان یك سیستم  nبعدی یا یك سیستم از مرتبه nام در نظر گرفته میشود.
فضای فاز مربوط به یك سیستم  nذرهای فضایی است متشكل از  6nپایههای مختصاتی که  3nپایه آن مربوط به مكان و  3nپایه دیگر

مربوط به اندازه حرکت است ،پ ،هر نقطه در فضای فاز دارای  6nمختصه میباشد که به تنهایی برای توصیف وضعیت سیستم کافی است.

وجود ثوابت ابعاد فضای فاز را کاهش میدهد .از حرکت یك نقطه در فضای فاز مسیرهای فضای فاز پدید میآیند .در حالت کلی ،مجموعه

مسیرهای فضای فاز حجمی  6nبعدی را در فضای فاز اشغال میکنند .البته باید دانست که به دلیل یكتایی حرکت ذره کالسیكی ،مسیرها در

فضای فاز یكدیگر را قطع نمیکنند .در نتیجه میتوان گفت که فضای فاز مجموعهای از حاالت ممكن یك سیستم دینامیكی است .یك حالت
ویژه و مشخص در فضای فاز سیستم را به طور کامل مشخص میکند و این تمام آن چیزی است که در مورد شناخت کاملی از آینده نزدیك

2- Trajectory
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1- Phase space

سیستم مورد نظر ،مورد نیاز میباشد .به عنوان منال ،فضای فاز یك آونگ (منال قبل) ،صفحهای دوبعدی شامل موقعیت (زاویه) و سرعت

است و مطابق با قوانین نیوتن تعیین این دو متغیر به طور مجزا ،حرکت بعدی آونگ را در زمانهای بعدی مشخص میکند.
حال اگر یك سیستم غیرمستقل وجود داشته باشد که میدان برداری آن (یك معادله دیفرانسیل به عنوان یك میدان برداری معرفی میشود)

به طور صریح به زمان بستگی داشته باشد ،در آن صورت طبق تعریف فضای فاز باید زمان را به عنوان یك مختصه فضای فاز در نظر گرفت
زیرا برای تعیین حرکت در زمان بعدی ،یك زمان ویژه باید معلوم باشد .مسیر در فضای فاز می تواند به صورت یك مدار و یا یك منحنی

باشد در حالیكه در سیستمی که نسبت به زمان گسسته است مدار به صورت یك سری از نقاط میباشد ].[6
نکته :اگر سیستمی وابسته به زمان باشد معادله ( )2-1وابستگی صریح به زمان را نشان نمیدهد یعنی قادر به پوشش معادالتی که در آنها

به صراحت تابعیت زمانی دیده میشود نیست ،لذا با معرفی متغیر سومی به تكمیل آن اقدام می شود .نمونهای از این حالت در معادله نوسانگر

هماهنگ که تحت اثر نیرو قرار گرفته است دیده میشود:
..
.
m x  b x  kx  Fcost
.
x1  x , x 2  x , x3  t

)(5  2
)2-5
(
(6
) 2

در نتیجه با توجه به روابط ( )2-5و ( )2-6میتوان نوشت)2-6(:

.
x1  x 2
.
1
) x 2  (kx  bx 2  Fcosx 3
m
.
x3  1

)(7
2-7
)(2

بدین ترتیب با وارد کردن بعد دیگری به سیستم اقدام به تكمیل آن نمودیم].[48

 2-5نگاشتهای تکرار
از آنجا که توصیف سیستمهای دینامیكی گسسته در زمان با کمك نگاشتهای تكرار صورت میپذیرد ،در این نوع سیستمها رابطهای به

صورت )  x n 1  F(x nمابین نقاطی که سیستم انتخاب میکند وجود دارد که این نقاط با هم تشكیل یك مدار میدهند.
براین اساس منظور از نگاشت ،یك رابطه تابعی است از  F : R → Rکه  Rمجموعهای است از نقاط حقیقی که به وسیله آن مدار
)  O(x 0از نقاط  x 0  Rدر قالب گروهی از نقاط تعریف میشود:
(8
) 2
)2-8
(

)O(x 0 )  (x 0 , F2 (x 0 ) , F3 (x 0 ) , ...

معادله حالت مرتبه اول با در نظر گرفتن )  ، x n  F n (x 0به صورت معادله ( )2-9بیان میگردد:
)(9 (2
)2-9
میتوان نگاشتها را براساس خطی بودن یا غیرخطی بودن طبقه بندی کرد.

 2-6نگاشتهای خطی
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) x n 1  F(x n

همان گونه که قبال گفته شد ،در نگاشتهای خطی یك رابطه خطی بین سرعت و مكان وجود دارد که در ذیل ،منالهایی از نگاشتهای خطی

یك بعدی و دو بعدی که از شهرت بیشتری برخوردار هستند اراهه میگردد ]:[41
 نگاشت لورنتس
لورنت ،حرکت سیالی را توصیف نموده است که مابین دو صفحه تحت تاثیر نیروی جاذبه و برمبنای اختالف دما میان این دو صفحه

برقرار شده بود .او در سال  1963میالدی ،مدلی ریاضی را تحت عنوان معادالت لورنت ،برای تشریح پدیده فوق معرفی کرد .لورنت ،در

حین مطالعهی عددی مدل فوق ،قادر شد توسط نگاشتی یك متغیره به تحقیق این پدیده بپردازد که آن را توسط روابط ( )2-10بیان نمود:

1
2

)(10
2-10
() 2

0  xn 

1
 xn  1
2


2 xn ,
xn  1  
2  2 xn ,


 نگاشت تنت:1
این نگاشت مشابه با نگاشت لورنت ،است با این تمایز که از پارامتر متغیر  rکه در محدوده ] [0 , 1تغییر میکند ،بهرهمند است:
1
2

)2-11
(11
() 2

0  xn 

1
 xn  1
2


r xn ,
xn  1  
 r  r xn ,


این نگاشت از دو نقطه ثابت برخوردار است که هر دو نقطه ناپایدار هستند.
1
نمونهای از نگاشتهای دوبعدی خطی نیز به صورت زیر است که در آن پارامتر  aمقداری مابین  0, را دارا میباشد:
 2

1
2

)2-12
)(12  (2

0  xn 

1
 xn  1
2

,


(2 xn , yn ) ,
yn  1)  
) (2 xn - 1, yn  1
2


(xn  1 ,

 2-7نگاشتهای غيرخطی
گفته شد که در نگاشتهای غیرخطی ،رابطهای خطی مابین سرعت و مكان برقرار نمیباشد .در زیر منالهایی از نگاشتهای غیر خطی که از

اهمیت بیشتری برخوردارند ،بیان میگردد ]:[48
 نگاشت لوجستيك:
شاید مشهورترین نگاشت غیرخطی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته ،نگاشت لوجستیك باشد که توسط «رابرت می »2اراهه شده و یك
نگاشت درجه دوم یك بعدی است و توسط رابطه ( )2-13اراهه میشود:

0 ≤x≤1

()2-13

:

)xn+1 = r xn (1 – xn

(2-
)13
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2-Robert May

1- Tent map

معادلهی ( ،)2-13توزیع نرخ رشد جمعیت را بیان میکند که  xبیانگر جمعیت n ،بیانگر زمان و  rپارامتر کنترل است.

 نگاشت هنون:1
این نگاشت از جمله مشهورترین نگاشتهایی است که به صورت وسیع مورد مطالعه قرار گرفته و نگاشتی دو بعدی و غیرخطی است که

توسط هنون منجم فرانسوی در سال  1976میالدی معرفی شده است:
 xn  1  yn  a xn 1

 yn  1  b xn

)2-( 2
(14
)14

 2-8مفاهيم اوليه در سيستمهای ديناميکی غيرخطی
وقتی ابعاد فضای فاز از  n=1افزایش مییابد ،در هر مرحله پدیدههای جدیدی از جمله نقاط ثابت در سیستمهای یكبعدی (،)n=1

دوشاخهشدن و حلقههای محدود در سیستمهای دوبعدی ( )n =2و آشوب در سیستمهای سهبعدی ( )n=3اتفاق میافتد .این مفاهیم در ادامه

مورد بررسی قرار میگیرند].[2

 2-8-1نقاط ثابت
نقاط ثابت در بررسی رفتار نگاشتها از اهمیت خاصی برخوردار است و براساس آن می توان نحوهی تحول سیستم را درک کرد .در تعریف

نقطه ثابت میتوان گفت که« :هر نقطه از مدار یك نگاشت که شرط زیر در آن صدق کند نقطهی ثابت مدار به شمار میآید»:
*F(x*) = x

()2-15

از دید هندسی نیز به این طریق میتوان نقطه ثابت را توصیف کرد که« :نقطه ثابت نقطهای است که از تقاطع خط  y = xو منحنی = y
) F(xبه وجود میآید».
به عنوان منال ،در نگاشت لوجستیك برای به دستآوردن نقاط ثابت با توجه به معادله ( )2-15بدین صورت عمل میشود:
*F(x*) = x
)*x* = r x* (1 – x

()2-16
با تعیین ریشههای معادله ( )2-16میتوان دریافت که نقاط ثابت نگاشت لوجستیك عبارتند از:
(172) (2

1
r

– x* = 0 , x* = 1

)17
برای بررسی پایداری نقاط ثابت در سیستمهای دینامیكی با در نظر گرفتن مداری نزدیك به نقطه ثابت آن را بدینگونه محك میزنند:

1- Henon map
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xn = x * + η

()2-18
با توجه به این که:

F(x n )  x n 1

()2-19
با جایگزین کردن معادله ( )2-18در معادله (:)2-19

 xn  x  
 F  x  ηn   x  ηn+1

F(x n )  x n 1

()2-20
با بسط تابع سمت چپ در رابطه (:)2-20

) * F'(x
x  ηn 1  F(x ) 
. ηn  O(η02 )  . . .
x
*

()2-21

*

با صرفنظر کردن از جمله )  O(η02و مراتب باالتر در رابطه (:)2-21

ηn 1  F'(x* ) . η n

()2-22
اگر )* F’ (xرا در رابطه ( )2-22با  λنمایش دهیم و با توجه به این که  ، η1  F'(x* ) η 0لذا:

η2  λ η 1 λ 2 η 0

)(23 (2
)2-23

لذا:

ηn 1  F'(x* ) n +1 η 0

(2-

:[48
نقاط ثابت براساس پایداری آنها به چهار گروه تقسیم میشوند ]
)24
 اگر< 1 :

)* F’(xباشد در این صورت اگر با افزایش مقدار  ، nمقدار  η0به سمت صفر میل کند ،گویند نقطه * xاز

پایداری خطی 1برخوردار است .این نقاط را نقاط جاذب 2یا چاهك 3نیز مینامند.
 اگر> 1 :

)* F’(xباشد در این صورت نقطه * xناپایدار 2است .به نقاط ثابت ناپایدار ،نقاط دافع 2یا چشمه 3نیز می

گویند.
 اگر= 1 :

)* F’(xباشد ،گویند نقطه * ، xنقطه ثابت حاشیهای یا نیمهپایدار 5میباشد.

 نقاطی که در آنها شرط )* 0 = F’(xبرقرار باشد ،نقاط فوق پایدار نامیده میشوند.

 2-8-2دوشاخه شدگی
در سیستمهای دینامیكی ،نقاط ثابت میتوانند خلق یا نابود شوند یا پایداری آنها تغییر کند یعنی تغییر ماهیت داده و از نوع جاذب به دافع

ویا برعك ،تبدیل شوند .شروع تغییرات در رفتار نقاط ثابت ،دوشاخه شدگی گفته میشود .گذار به حالت دوشاخه شدگی با تغییر کمیتی به

نام پارامتر کنترل دوشاخه شدگی صورت میگیرد.

8-Half-stable

7-Marginal
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1-Stable fixed point
2-Attractor
3-Sink
1-Unstable fixed point
5- Repeller
6- Source
fixed point
9- Superstable
7- Saddle node bifurcation

برای اراهه مطالب کلی در مورد دوشاخهشدگی میتوان گفت که :اگر با تغییر پارامتر دوشاخهشدگی ،ساختار هندسی فضای فاز دستخوش

تغییر شود در این صورت دوشاخهشدگی رخ داده است .پارامتر کنترل می تواند منبت ،منفی یا صفر باشد .تغییر رفتار سیستمهای دینامیكی را

می توان در سه گروه طبقه بندی کرد ]:[2
 دوشاخهشدگی زینی :7این نوع دوشاخهشدگی به وسیله خلق یا نابودی نقاط ثابت معلوم میگردد و در نگاشتهایی که از یكی
از ضابطههای زیر تبعیت میکنند رخ میدهد:

.
x  r  x2
.
x  r  x2

(252) (2
(26
)2)25( 2
پارامتر  rرسم میگردد:
به عنوان نمونه ،نمودار مربوط به معادله ( )2-25به ازای مقادیر مختلف )26

.

شکل :3-2نقاط ثابت به ازای مقادير مختلف پارامتر rبرای معادله . x  r  x 2

در نمودارهای باال ،نقاط توپر بیانگر نقاط ثابت پایدار ،نقاط توخالی بیانگر نقاط ثابت ناپایدار و نقاط نیمهپر بیانگر حالت نیمه پایدار می

باشند.
نمودار دوشاخهشدگی نیز به صورت شكل  4-2خواهد بود:

.

شکل :4-2نمودار دوشاخه شدگی برای معادله . x  r  x 2

 دوشاخهشدگی گذار بحرانی :1در این نوع دوشاخهشدگی هرگز شاهد خلق یا نابودی نقاط ثابت نبوده بلكه با تغییر پارامتر
کنترل ،فقط نوع پایداری آنها تغییر میکند .شكل کلی سیستمهای دینامیكی که از این نوع دوشاخهشدگی تابعیت میکنند ،عبارت
است از:
.
x  r x  x2

()2-27

1- Transcritical
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نمودار مربوط به معادله ( )2-27به ازای مقادیر مختلف پارامتر  rبه صورت زیر رسم میگردد:

.
شکل :5-2نقاط ثابت به ازای مقادير مختلف پارامتر rبرای معادله . x  r x  x 2

نمودار دوشاخهشدگی نیز بدین صورت میباشد:

.

شکل :6-2نمودار دوشاخه شدگی برای معادله . x  r x  x 2

 دوشاخهشدگی چنگالی :1این نوع دوشاخه شدن در مساهل فیزیكی که دارای تقارن هستند ،معمول میباشد (برای منال ،در
بسیاری از مساهل فیزیكی یك تقارن فضایی بین چپ و راست وجود دارد).
این حالت دارای معادلهای به یكی از دو صورت زیر است:
▫ حالت اول ،دوشاخه شدگی چنگالی خیلی بحرانی 2نامیده شده و با معادله ( )2-28نشان داده میشود:

.
x  r x  x3

()2-28

این معادله تحت تبدیل  x → -xناوردا میباشد .این ناوردایی ،بیان ریاضی تقارن چپ و راست است که قبال به آن
اشاره شد.
▫ حالت دوم ،دوشاخه شدگی چنگالی زیر بحرانی 3بوده و با معادله ( )2-29مشخص میگردد:

.
x  r x  x3

()2-29

به عنوان نمونه ،نمودار مربوط به معادله ( )2-28به همراه نمودار دوشاخه شدگی به صورت زیر رسم میشود:

3- Subcritical pitchfork
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2-Supercritical pitchfork

1-Pitchfork

.

شکل :7-2نقاط ثابت به ازای مقادير مختلف پارامتر rبرای معادله . x  r x  x 3

در نمودار شكل  ،7-2وقتی  r  0است مبدا تنها نقطه ثابت (پایدار) است .وقتی  r  0است مبدا هنوز پایدار بوده امپا خیلپی ضپعیف

است (این یك حالت بحرانی است) .سرانجام وقتی  r  0است مبدا ناپایدار بوده و دو نقطهی ثابت پایدار در  x *   rظاهر میگردد.

.

شکل :8-2نمودار دوشاخه شدگی برای معادله . x  r x  x 3

برای معادلهی ( )2-29نیز نمودار دوشاخهشدگی به صورت زیر است که در مقایسه با شكل  8-2درست مانند این اسپت کپه برگردانپده

شده است:

.

شکل :9-2نمودار دوشاخه شدگی برای معادله . x  r x  x 3

 2-8-3حلقههای محدود

1

2-Half-stable
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1- Limit cycles

یك مسیر بسته در فضای فاز که در نزدیكی آن هیچ مسیر بستهی دیگری شكل نگرفته باشد ،حلقههای محدود گفته میشود .مسیرهای

مجاور به حلقههای محدود ،یا به آنها ختم می شوند که در این صورت به آنها جاذب یا پایدار گویند و یا از آنها دور میگردند که آنها را

ناپایدار مینامند و در شرایط خاصی نیز به حلقههای محدود ،نیمه پایدار 2گفته میشود (شكل .[48] )9-2

شکل :10-2حالتهای مختلف حلقههای پايدار.

حلقههای محدود پایدار از اهمیت ویژهای برخوردار هستند زیرا آنها سیستمهایی را تشكیل میدهند که این سیستمها حتی در غیاب نیروی

خارجی پریودیك نیز نوسان میکنند ،مانند :ضربان قلب ،سیستم دمای بدن انسان و ....
حلقههای محدود در سیستمهای غیرخطی دوبعدی شكل میگیرند و نمیتوان شاهد تشكیل آنها در سیستمهای خطی بود .حلقههای
محدود منحصر بفرد هستند و هر زمان در یك فضای فاز شكل بگیرند ،در آن سیستم ،آشوب دیده نخواهد شد .البته در سیستمهای خطی نیز

مسیرهای بسته شكل میگیرند اما این مسیرها منحصر بفرد نیستند.
معموال مشخص کردن حلقههای محدود وابسته به یك سیستم کار سادهای نیست و زمانی که شرایط خاصی بر سیستم حاکم باشد ،حلقه

های محدود تشكیل نخواهند شد .برای منال ،در سیستمهای گرادیانی که بتوان در آنها رابطهای مانند رابطه ( )30-2تشكیل داد ،نمیتوان

شاهد تشكیل حلقههای محدود بود:
.
x  V

()2-30

 ،Vتابع پتانسیل منحصر بفرد در سیستم است .همچنین ،به سیستمهایی که بتوان تابع لیاپانوف نسبت داد نیز نمیتوان شاهد تشكیل حلقه

های محدود بود.
نمای کلی از فضای فاز سیستمهای دینامیكی غیرخطی دوبعدی درشكل  11-2دیده میشود:
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