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:مقدمه.1-1  

پردازدیمآشوبناکیکینامیدیهاستمیسمطالعهبههاینظمیبهینظرایآشوبهینظر ستمیس.

1یرخطیغیایکینامیدیهاستمیسآشوبناک،یها اریبسشانهیاولطیشرابهنسبتکههستند

.شدخواهدندهیآدراریبسراتییتغباعث،ییهاستمیسنیچنهیاولطیشرادراندکرییتغ.اندحساس

2یاپروانهاثربهآشوبهیدرنظردهیپدنیا استمشهور هاستمیسرفتار. ظاهربهآشوبناکی

ستمیسوستینیآشوبرفتارجادیادرتصادفعنصروجودبهیلزومچیهحالنیادباینمایمیتصادف

.دهندنشانخودازآشوبناکرفتارتوانندیمزیننیمعیکینامیدیها

.استنهفتهینظم،ینظمیبهردرکهاستنیاآشوبیتئوریدیکلویاصلانگاره،خالصهطوربه

کامالً،یمحلاسیمقدرکهیادهیپدکرد،جستجواسیمقکیدرتنهارانظمدینباکهمعنانیابه

ینیبشیپقابلو3ایپاکامالًبزرگتراسیمقدربساچهرسدیمنظربهینیبشیپرقابلیغویتصادف

.باشد

 

 

 

 

 

                                                        
1
 - nonlinear dynamic systems 

2
 - butterfly effect  

3
 - per manent  
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:خچهیتار. 1-2  

کیکالسکیمکانکیزیفقلمرودرچهاگرکهشدندمشاهدهییهاستمیسبارنینخستعلم،رشدبا

رخطیغوکینامیدرفتارامابودند، نیبشیپتابودشدهباعثآنهای عمالًبلندمدتشانرفتاری

شدشروعیهواشناسمطالعاتازقتیدرحقبحثنیامورددرمطالعه.گرددرممکنیغ در1نتسرلو.

کیبهبود،نیزمیهواوآبازکهیاسادهاریبسیاضیرمدلیروپژوهشمشغول1865سال

.دیرسحلرقابلیغ2لیفرانسیدمعادله

شدمتوسلانهیرابایعددیروشهابهمعادلهنیاحلیبرایو درراکارنیابتواندنکهیایبرااو.

یمواردبعدروز3هیاولطیشراعنوانبهراروزکییخروجنیآخرجهینتدهد،انجامیمتوالیروزها

همباکسانیهیاولطیشرابامختلفیهایسازهیشبجهینتکهکردمشاهدهتینهادرلورنتس.کرد

لورنتسکهیاانهیرایمکعبالیروکهدادهنشانانهیراشدهچاپیخروجیبررس.استمتفاوتکامالً

نیاداخلمحاسباتکهییجاآناز.کندیمگرداعشاررقم4تارایخروجکرد،یماستفادهآناز

بودشدهیریتاثنیچنباعثآخررقمدورفتننیبازگرفت،یمصورتاعشاررقم6باانهیرا نیا.

خودگسترشه،ینظرنیا.دهدیمنشانرادرازمدتدرهواوآبینیبشیپبودنرممکنیغتیواقع

.باشدیملورنتسادواردیکارهاونیمدشتریبرا

 

 

 

 

                                                        
1
 - Edward lorenz 

2
 - differential equation 

3
 - initial conditions  
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 :        آشوب فیتعر.1-3

Chaosنظمتتتیاستتتتومتتتترادفدرلغتتتتبتتتهمعنتتتایدرهتتتمریختگتتتی،آشتتتفتگیوبتتتی

باشتتتد.ایتتتنوامهبتتتهمعنتتتیفقتتتدانهرگونتتتهتالطتتتممتتتیایتتتTurbulenceاندرمکانیتتتک

ستتتاختاریتتتانظتتتماستتتتومعمتتتوالدرمحتتتاوراتروزمتتترهآشتتتوبوآشتتتفتگینشتتتانهبتتتی

گتترددوجنبتتهنظمتتیوستتازماننیتتافتگی،ناکتتاراییودرهتتمریختگتتیبتتهنظتترآوردهمتتی

انمنفتتیدربتتردارد.امتتابتتاپیتتدایشنگتترشجدیتتدوروشتتنشتتدنابعتتادعلمتتیونظتتری

نظمتتیوآشتتوببتتهمفهتتومستتازماننیتتافتگیودرهتتمریختگتتیتلقتتیامتتروزهدیگتتربتتی

بینتتیواتفتتاقیدرپدیتتدهنظمتتیوجتتودجنبتتههتتایغیرقابتتلپتتیشگتتردد.بلکتتهبتتینمتتی

نظمتتینتتوعینظتتمغتتاییدربتتیهتتایپویاستتتکتتهویژگتتیختتااختتودراداراستتت.بتتی

نظمتتتیوآشتتتوببتتتی"کنتتتد:متتتیآشتتتوبرااینگونتتتهتعریتتتف1882نظمتتتیاستتتت.هیلتتتزدر

نآنظمتتیازایتتنروکتتهنتتتایجنظمتتیاستتت،بتتییتتانظتتمدربتتی1نظمتتیمتتنظمنتتوعیبتتی

"بینیاستومنظمبدانجهتکهازنوعیقطعیتبرخورداراست.غیرقابلپیش

 

 
 

 

 

                                                        
1
 - order disorder  
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 : یاضیر نظر از آشوب. 1-4

شتتتناختهیآشتتوبباشتتد،داراراریتتزیژگتتیوستتهکتتهیصتتورتدریکینتتامیدستتتمیسکیتت

:شودیم

.باشدهیاولطیشرابهحساس -1

.باشدختهیآمدرهم1یکیتوپولوملحاظاز -2

.باشند2انبوهومتراکمدیباانیمدارها -3

یکینتتامیدستتتمیسکیتتاگتترکتتهکتتردانیتتبنطتتوریاراتتترستتادهفیتتتعرکیتتبتتتواندیشتتا

بتتتهگتتتاهچیهتتتآنپاستتتخحتتتالنیعتتتدروباشتتتدهیتتتاولطیشتتترابتتتهحستتتاس،یرخطتتتیغ

یبتتتراذکراستتتتبتتتهالزم.استتتتآشتتتوبناکستتتتمیسکیتتتنکنتتتد،لیتتتمتیتتتنهایبتتتستتتمت

دیتتباایتتباشتتد،داشتتتهرابتتاالدرشتتدهگفتتتهشتتر ستتهیکینتتامیدستتتمیسکیتتنکتتهیا

یبتتبعتتدبتتایخطتتستتتمیسکیتت،چتتون.باشتتدتیتتنهایبتتبعتتدیداراایتتباشتتدیرخطتتیغ

یرخطتتیغیهتتاستتتمیسازیناشتتمعمتتوالراآشتتوب،استتتختتاااریبستتیحتتالتتیتتنها

.رندیگیمنظردر









                                                        
1
 - topology  

2
 - heap  
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 :                                                          یآشوب یهاستمیس.  1-5

قابتتلعنتتوانچیهتتبتتههتتاآننتتدهیآرفتتتارکتتههستتتندییهتتاستتتمیس،یآشتتوبیهتتاستتتمیس

یمتتتوابستتتتهستتتتمیسهیتتتاولطیشتتترابتتتهمایمستتتتقعملشتتتانطتتترزونبتتتودهینتتتیبشیپتتت

دررییتتتتغنیکتتتوچکترکتتتهانتتتدافتتتتهیتوستتتعهیاگونتتتهبتتتهنتتتامبردهیهتتتاستتتتمیس.باشتتتد

بتتتهنتتتدهیادررایاگستتتتردهوگونتتتاگونجینتتتتااستتتتممکتتتنستتتتمیسیهیتتتاولطیشتتترا

هیتتاولطیشتترابتتهتیحساستتنیهمتتکتتهاستتتیموضتتوعیاپروانتتهاثتتر.باشتتدداشتتتهدنبتتال

.پرداختمیخواهآنبهادامهدروکند،یمانیبیخوببهرا

 :یآشوب یها ستمیس یاساس و عمده اتیخصوص. 1-6

یاپروانهاثر.1-6-1

1یخودسازمانده.1-6-2

2(یهولوگرافتیخاص)ییخودمانا.1-6-3

3بیعجیهاجاذبه.1-6-4

















                                                        
1
 - dynamic adaptation  

2
 - self – simi larity (holograph) 

3
 - strange  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 ری:ههه گیهنتیج

کنترلسیستمهای تئوریآشوبو زمینه در هایمتعدد نامه پایان دقتدر و مطالعاتبسیار با

آشوبیبهایننتیجهمیرسیمکهدرسیستمهایآشوبناکبهدلیلحساسیتشدیدبهشرایطاولیه،

ههرگزپیشبینیامکانپذیرنیستزیرادرسیستمهایواقعیامکانتعیینمقدارواقعیشرایطاولی

تا شود موجبمی و باشد می مهمی بسیار موضوع سازی سنکرون منظور همین .به ندارد وجود

سیستمهایآشوبگونکاربردهایعملیپیداکنند.سنکرونسازیسیستمهایآشوبیاینامکانرا

نند.حالفراهممیکندتادوسیستمآشوبگونهمتفاوتباشرایطاولیهیغیریکسانهمدیگررادنبالک

زماناینسنکرونسازییکیازچالشهایموجوددرسیستمهایآشوبیاستومادراینمقاله

انجامدادهوزماناین استفادهازکنترلتطبیقیسنکرونسازیسیستمجنسیوتسیرا توانستیمبا

درفرآیندسنکرو بهحداقلبرسانیم.نتایجشبیهسازی،صفرشدنخطا نسازیوسنکرونسازیرا

 زمانسنکرونسازیرانشانمیدهد.کاهششدید
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