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 چکیده مطالب

 

  

آشوب در سیستم هاي غیرخطی به عنوان یک مزاحم محض تلقی می شد و در گذشته بروز پدیده 

اما در چند سال گذشته کاربردهاي . همواره سعی بر آن بوده تا از بروز آن در سیستم ها جلوگیري شود

یکی از حوزه . پدیده آشوب در بسیاري از علوم مهندسی نمایان شده و سعی در به کار بردن آن شده است

ی دیده شده و کاربردهاي آن هم تا اندازه اي شناخته شده، له آشوب در آن به صورت عمهایی که پدید

  .مهندسی برق است

شبیه سازي و ساخت مدار آشوب چوآ ، همچنین مطالعه تئوري آشوب و کاربرد هدف از این پایان نامه 

  .آن در مخابرات می باشد

 

 

 سه
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 مقدمھ-١

  

به این معنی که نباید نظم را تنها در یک مقیاس جستجو کرد، . در هر بی نظمی، نظمی نهفته است 

پدیده اي که در مقیاس محلی، کامالً تصادفی و غیرقابل پیش بینی به نظر می رسد، چه بسا در مقیاس 

  .باشد و قابل پیش بینی1بزرگ تر، کامالً پایا 

  

 
  ]1 [)1992آگوست  25(که در حال نزدیک شدن به ساحل است از گردباد اندرو يعکس ماهواره ا 1- 1شکل 

  
  
  
  
  
1-stationary 
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روش علمی که این تئوري در اختیار ما قرار می دهد، تغییر مقیاس در نگاه به وقایع است به گونه اي که  

  .بتوان نظم ساختاري آن را کشف کرد

رسم شده،  VC2برحسب  VC1به عنوان مثال اگر در فضاي حالت دوبعدي مدار چوآ که در آن نمودار  

Vوسعت دید ناظر در حد 
CV 12    وV

CV 11    باشد، از دید ناظر شاهد یک پدیده کامالً تصادفی و بی

Vمعنی خواهیم بود، ولی اگر وسعت دید ناظر بزرگ تر شود مثالً در حد 
CV 101    وV

CV 102   در

براي نمونه در این صورت ناظر . این صورت قسمتی از نظم ساختاري نهفته در آن آشکار خواهد شد

  .اهده می کند که نمودار همواره داراي شکل خاصی استمش

  

  
  نمودار فضاي حالت دو بعدي مدار چوآ با وسعت دید کم  1- 2شکل 

  
  نمودار فضاي حالت دو بعدي مدار چوآ با وسعت دید بیشتر  1- 3شکل 

  

حتی می توان گفت اعمال و پدیده هایی که ما از آن ها به عنوان تصادفی یا شانسی یاد می کنیم، در   

منتها چون احتماالً ... حقیقت پدیده هایی آشوبی هستند مانند پرتاب تاس، برنده شدن در قرعه کشی و
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سعت دید بشر هنوز به این پدیده ها توسط توابع غیرخطی بسیار پیچیده اي توصیف می شوند، بنابراین و

به همین . قدري وسیع نشده که بتواند نظم پنهان شده در این پدیده هاي به ظاهر تصادفی را کشف کند

تمایز از پدیده هاي آشوبی مدلیل نام این دست پدیده ها را شانسی یا تصادفی می گذارد و آن ها را 

  .محسوب می کند

به این . وابستگی به شرایط اولیه است ارد، تاکید آن برظریه آشوب وجود دموضوع جالب دیگر که در ن 

معنی که تغییرات بسیار جزئی در مقادیر اولیه یک فرآیند می تواند منجر به اختالفات چشمگیري در 

ا باید از دوران کودکی هم مبنی بر این که رفتارها ر دیدگاههاي روانشناسی. سرنوشت فرآیند شود

  .ن گر همین ویژگی استبه نحوي بیا جستجو کرد نیز،

که عده بیش تري از مردم با آن آشنایی دارند، بیانگر همین » اثر پروانه اي«همچنین عبارت عامیانه  

  .ویژگی وابستگی حساس به شرایط اولیه در پدیده هاي آشوبی است
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 :تاریخچھ آشوب-٢

  

ح داد یک پدیده آشوبی را شناسایی کرد و تا حدودي در مورد آن توضیاولین کسی که در تاریخ یک  

با آن مواجه » سه جرم«در جریان حل مسئله   1885انکاره بود، که در سال ریاضیدان به نام هنري پو

 .شد

مسأله سه جرم مربوط به سه سیاره در فضا است که با نیروي جاذبه متقابل بین خود در حال حرکت  

علت این بود که یک اختالف . وجه شد که این مسأله از جهاتی غیرقابل حل می نمایداو مت. هستند

او متوجه شد . دک تفاوت سیار زیاد در نتیجه می شکوچک در نقطه شروع و یا در سرعت اولیه، باعث ی

 که می توان مدارهایی یافت که متناوب نیستند و در عین حال نه در حال افزایش اند و نه به یک نقطه

  ]2 [. .ثابت میل می کنند

او در جریان کار بر روي پیش بینی . ورنز دیگر کسی است که جایگاه مهمی در تاریخ آشوب داردلادوارد  

او براي شبیه سازي آب و . متوجه یک پدیده آشوبی شد 1961آب و هواي نیم کره شمالی زمین، در سال 

رقم اعشار گرد کرد،  3رقم اعشار انجام داد ولی هنگامی که اعداد قبلی را تا  6هوا محاسبات زیادي را تا 

رقم اعشار استفاده کرده  6متوجه شد که نتایج شبیه سازي کامالً متفاوت با حالتی است که او از اعداد تا 

مدت می او دریافت که تغییرات بسیار جزیی در شرایط اولیه، باعث تغییرات بسیار فاحش در بلند . بود

یاد می شود و تداعی کننده مقاله اي است که لورنز در  »اثر پروانه اي« تعبیري که از آن به عنوان . شود

واند منجر به یک گردباد در تگزاس ا بال زدن یک پروانه در برزیل می تآی« ان عنوبا  1972سال

  .منتشر کرد،»شود؟

  

  



 

  

می باشد نشان داد که حتی کوشش  بسیار براي مدل کردن هر  1 روف به درآشام لورنزکه معکشف لورنز  

  .یش بینی آب و هواي بلند مدت شودچه دقیقتر اتمسفر نمی تواند منجر به پ

یزي نیست جز ندانستن دلیل آن هم چ. آب و هوا معموالً به اندازه یک هفته جلوتر قابل پیش بینی است 

چرا که حداقل تا امروز، بشر هر چقدر هم مدل سازي هاي خود را براي آب و هوا، دقیق  شرایط اولیه؛

  .انجام دهد باز هم با شرایط اولیه واقعی اختالف خواهد داشت

  .درآشام لورنز را که شکلی شبیه پروانه دارد،در زیر مشاهده می کنیم

  

  
  دیگر شبیه چشمان جغد استدرآشام لورنز که شبیه پروانه و به تعبیري   2-1شکل 

  

  

  

2 -  Lorenz Attractor  

  

  ۵ 
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