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تاریخچه 

ارسطو:
:اولیهبه شرایط حساسیت

بارهزاراندور شدن به اندازه ی اپسیلون ازحقیقت در آینده 
.شودبزرگ تر می 

 ماکسول:
انحراف خیلی کوچک از شرایط اولیه باعث نقض آنچه که 

. می شوند؛ بدیهیات فیزیکی می نامید



(ادامه ) تاریخچه 

 نتیجه گیری ماکسول:

ی این پدیده  در سیستم های با تعداد متغیر های به اندازه” 
“کافی بزرگ اتفاق می افتد

این پوان کاره نشان داد که دربعضی از سیستم های ساده نیز
.پدیده رخ می دهد



جدول تاریخچه ی علم آشوب
King Oscar II of Sweden. Announced a prize  for the first person who 
could solve the n-body problem to determine the orbits of n-celestial 
bodies and thus prove the stability of the sola system . As of 1995, no one 
has solved the problem.

1890

Henri Poincare´. Won first prize in King Oscar's contest by being closest to 
solve the n-body problem. Discovered that the orbit of three or more 
interacting celestial bodies can exhibit unstable and unpredictable 
behavior. Thus is chaos born (but not yet named!).

1890

Edward Lorenz. Irregularity in a toy model of the weather displays first 
chaotic or strange attractor

1963

Tien-Yien Li and James A. Yorke. In paper “Period Three Implies Chaos,” 
introduced the term “Chaos Theory.”

1975

Robert M. May. Application of the logistic equation to ecology, showing 
chaotic population behavior

1976

Mitchell Feigenbaum. Universal number associated with the way systems 
approach chaos.

1978

Benoit Mandelbrot. Fractal geometry with application to computer 
graphics and image compression

1980

Ed Ott, Celso Grebogi and James Yorke. Beginning of chaos control theory.1990

Lou Pecora. Synchronization of chaotic systems1990



تعاریف کیفی آشوب

 نظمی بینظم در یانظمی منظم بینوعی:
.آن غیر قابل پیش بینی استنتایجکهآن رو ازنظم بی

.ستامنظم بدان جهت که از قطعیت برخوردار
:به تعبیر دیگر 

بی نظم با دید گاه بررسی مسیر های حالت -
.منظم با دیدگاه بررسی کل سیستم -



(ادامه )تعاریف کیفی آشوب 

 Stephen Kellert

ای مطالعه کیفی رفتار ناپایدار و غیر تناوبی در سیستم ه
.قطعیدینامیکی 

دو ویژگی اصلی تعریف:

ناپایداری-1
غیر تناوبی بودن -2

ز صادق تعریف باال در مورد بعضی سیستم های غیر آشوبناک نی
!!!است 



(ادامه )تعاریف کیفی آشوب 

 Robert Batterman

رحالی را اضافه می کند دغیر قابل پیش بینی بودن به تعریف 

!!!ده است که تمایزی بین سیستم های قطعی و تصادفی قائل نش
 ویژگی اصلی تعریف او:

تا شده و کشیدهاشاره کرد که مسیر های حالت به صورت 
م این ویژگی باعث می شود بعضی از مسیر ها به ه.هستند 

دور نزدیک شوند در حالی که ازبعضی دیگر از مسیر ها در حال
شدن هستند



(ادامه )تعاریف کیفی آشوب 

ه در یک اگر مسیر فاز سیتم لورنز را ببینیم مشاهده می کنیم ک
بال دو مسیری که از هم دور می شوند در بال دیگر به هم 

.نزدیک می شوند 



(ادامه )تعاریف کیفی آشوب 

 تعریف نسبتا جامع:
آشــوب، يك رفتــار طوالني مدت غيرپريــوديك در

ه يك سيستم قطعي است كه وابستـگي حســاس ب
.شــرايط اوليــه را نشان مي دهد 

 رفتار طوالنی مدت غیرپریودیک.
 سیستم قطعی.
 حســاس به شــرایط اولیــه.



ویژگی های عمومی سیستم آشوب

:حساسیت شدید به شرایط اولیه -1
(e=0.000001)دینامیک لورنز به ازای دو شرایط اولیه نزدیک به هم : مثال 



(ادامه)ویژگی های عمومی سیستم آشوب

:جاذب های شگفت -2
جاذب هایی که مسیرهای حالت به سمت آن ها جذب می شود و در 

.همان حال از آن دور می شوند 



(ادامه)ویژگی های عمومی سیستم آشوب

:طیف فرکانسی پیوسته -3
ا در سیستم های تناوبی طیف فرکانسی گسسته است ام
.درسیستم های آشوبناک طیف فرکانسی پیوسته است 



سیستم های آشوب ناک در طبیعت

 داد فرایند پیچیده  است  که در آن هر روی: هر فرآیند طبیعی
می کند توسط واقعه قبلی تحت تأثیر قرار گرفته و آن را دنبال



(ادامه)سیستم های آشوب ناک در طبیعت

 1مثال)

:حرکت یک رود از روی یک کوه وجریان آن 



(ادامه)سیستم های آشوب ناک در طبیعت

 2مثال:
 چرخش الکترون ها حول هسته ی اتم:



(ادامه)سیستم های آشوب ناک در طبیعت

:حرکت سیارات منظومه ی شمسی ( 3مثال 
اره ی با استفاده از یک کامپیوتر به پیش بینی حرکت سیMITمحققان دانشگاه 

ل میلیون سال آینده  که برابر با پانزده هزار چرخش این سیاره حو40پولوتون در 
شبیه سازی نشان داد که حرکت این سیاره به صورت. خورشید بود پرداختند 

ه را امروزه به خاطر همین رفتار آشوب ناک ما مکان دقیق این سیار. آشوبناک است 
.نمی دانیم 



(ادامه)سیستم های آشوب ناک در طبیعت

( :ادامه )3مثال 
حرکت آشوبناک پولوتون



(ادامه)سیستم های آشوب ناک در طبیعت

 4مثال  :

:یک آزمایش عملی 
ه بر روی یک سطح فلزی شن و ماسه ی نرم ریخته و آن را ب
را طور یکنواخت پخش می کنیم سپس  یک آرشه ی ویولون

روی کنار های سطح به حرکت در می آوریم این باعث حرکت
تصادفی  ذرات شن و ماسه  می شود  در نهایت این ذرات یک

ر این شکل خاص بر روی صفحه ایجاد می کنند و هر بار با تکرا
آزمایش الگو های متفاوت با قبل شکل می گیرید



(ادامه)سیستم های آشوب ناک در طبیعت

 ( :ادامه )4مثال
نتایج به دست آمده از آزمایش



جاذب ها و آشوب 

 انواع جاذب ها در یک سیستم غیر خطی:
نقاط تعادل 1)
چرخه ی حدی) 2

چنبره ها در سیستم های شبه نوسانی) 3

جاذب های شگفت در سیستم های آشوب) 4



(ادامه)جاذب ها و آشوب 

 نقاط تعادل:



(ادامه)جاذب ها و آشوب 

:چرخه ی حدی 



(ادامه)جاذب ها و آشوب 

 چنبره ها در سیستم های شبه نوسانی:
 و باالتر  عالوه بر دو رفتار فوق رفتار های 3در سیستم های خودگردان مرتبه ی

.باشدفرض کنیم مسیرهای حالت سیستمی به فرم زیر. جدیدی مشاهده می کنیم 
حدی  سیستم دارای چرخه ی: اگر نسبت فرکانس های سیستم عددی گویا باشد 1)

.است 
اگر نسبت فرکانس های سیستم عددی گنگ باشد ) نی ندارد ؛ سیستم رفتار نوسا: 2

بره در این حالت در نمودار مسیر های فاز سیستم مسیر ها به سمت سطح یک چن
ه هیج فیلم اسالید بعد نشان می دهد که مسیر های فاز ب. در فضا جذب می شوند 
وجه رفتار نوسانی ندارند



(ادامه)جاذب ها و آشوب 



(ادامه)جاذب ها و آشوب 

:معادالت دیفرانسیل یک سیستم شبه پریودیک 

a= 2.01,b=3,c=.0.25,d=0.2,e=0



(ادامه)جاذب ها و آشوب 

؟آیا سیستم شبه پریودیک یک سیستم آشوبناک است   !!!
خیر ؛ درست است که جاذب این دو سیستم شبیه هم 

.(هر دو پیچیده و چگال هستند )است
وه بر آن   ولی این سیستم به شرایط اولیه حساس نمی باشد عال

ست پاسخ معادالت دیفرانسیل این سیستم نیز قابل به د
.آوردن است 



(ادامه)جاذب ها و آشوب 

ولیه ی نموادر زمانی حالت سیستم شبه نوسانی با دو  شرایط ا
:متفاوت ولی  نزدیک به هم 



(ادامه)جاذب ها و آشوب 

 یک نتیجه گیری:
ت و اگر دقت شود جاذب سیستم شبه پریودیک یک سطح اس
حالی برای توصیف آن تنها از  دو بعد می توان استفاده کرد؛ در

که جاذب سیستم های آشوب ناک همواره یک بخش از فضای
یا بیشتربعد  3سه بعدی است و برای توصیف آن همواره باید 

ریودیک به همین دلیل است که در سیستم شبه پ. تعریف کرد 
.حساسیت به شرایط اولیه مشاهده نمی شود 



تعاریف کمی آشوب 

1- وابستگی ضعیف به شرایط اولیه:

∃ε>0,∀x(0) ,∀δ>0, ∃t>0, ∃y(0) ⋺|x(0) − y(0)| < δ 
|J(x(t)) − J(y(t))| > ε .

J نگاشتی کهx(0) به(x(t))  منتقل می کند.
کافی افرایش فاصله ی مسیر های فاز با نقاط اولیه ی به اندازه ی

نزدیک به هم با گذشت زمان  بدون در نظر گرفتن 

نرخ دور شدن



تعاریف کمی آشوب 

1- وابستگی ضعیف به شرایط اولیه:

∃ε>0,∀x(0) ,∀δ>0,∃t>0,∃y(0)⋺|x(0) − y(0)| < δ 
|J(x(t)) − J(y(t))| > ε .

J نگاشتی کهx(0) به(x(t))  منتقل می کند.
کافی افرایش فاصله ی مسیر های فاز با نقاط اولیه ی به اندازه ی

نزدیک به هم با گذشت زمان  بدون در نظر گرفتن 

نرخ دور شدن



( ادامه )تعاریف کمی آشوب 

2- وابستگی شدید به شرایط اولیه:

∃λ such that for almost all points x(0), 

∀δ>0 ∃t>0  such that for almost all points y(0) 

in a small neighborhood (δ) around x(0) [ |x(0) 
− y(0)|<δ 

|J(x(t)) − J(y(t))| ≈ |J(x(0)) − J(y(0))|eλt

نرخ دور شدن نمايي



( ادامه )تعاریف کمی آشوب 

 در تعریف  اسالید قبل :λ

معیاری بزرگ ترین نمای لیاپانوف سیستم است  که به عنوان
زدیکنرخ میانگین واگرایی مسیرها باشرایط اولیه ی کامال ناز 

.به هم  می باشد 

α ماتریس مقادیر استثناییX(حالت سیستم)



( ادامه )تعاریف کمی آشوب 

  تعریف ریاضیRobert Devaney از آشوب:
:مفروضات 

a )F یک تابع پیوسته بر بروی فضای حالتS .

b ) تغییراتF با یک معادله ی دیفرانسیل بیان شود.
c )K زیر مجموعه ای ازS باشد.

:   مجموعه ی ثابت ( 1تعریف 

.است Fیک مجموعه ی ثابت روی Kآنگاه f(K)=Kاگر داشته باشیم 



( ادامه )تعاریف کمی آشوب 

 2تعریف)
F      بر رویS آشوبناک است اگرF مجموعه ی ثابتی مانندK⊂S داشته

:باشد که دارای ویژگی های زیر باشد 
1-F  بر رویK   را ارضا کندوابستگی ضعیف به شرایط  اولیه تعریف  .
.اند تراکممجموعه ی نقاطی که آغازگر حلقه بسته هستند ؛ م-2
3-F  رویK است متعدی  توپولوژیکال به صورت.

:مفهوم متعدی توپولوژیکال 

هستند در نظر vو uرا که شامل دو نقطه ی Vو Uاگر دو مجموعه ی 

خواهند Vشروع می شوند در نهایت به Uبگیریم بعضی از مسیر ها که از 
موعه این شرط تضمین می کند که یک مسیر فاز به صورت کامل مج. رسید 

.را می پوشاندSی  



( ادامه )تعاریف کمی آشوب 

 اشکاالت تعریف
شرط اول را ایجاب می کنند 3و2بر روی مجموعه ی نا محدود شرط -1

.پس شروط مستقل از هم نیستند 
اوبی شرط دوم مفهوم حلقه بسته را آورده در حالی که می دانیم غیر تن-2

.بودن از مشخصات اصلی آشوب است 
الت در این تعریف مفهومی که بر کشیده شدن وتا شدن مسیر های ح-3

.داللت کند نمی توان پیدا کرد 



نقشه ی پوان کاره

 یک استراتژی برا ی بررسی سیستم های آشوب:
:تعریف کیفی

بعدی ازآن  که تقریبا n-1بعدی  یک زیر فضای nبرای یک سیستم در 
ش بخ"با همه ی مسیر های حالت سیستم موازی نباشد به عنوان       

رد هر حال مختصات نقاط بر خو. سیستم تعریف می کنیم "پوان کاره 
n-1کدام از مسیر های فاز با بخش پوان کاره را در یک محور مختصات 

پوان بعدی رسم می کنیم به این نمایش جدید برای سیستم نقشه ی
:کاره می گوییم 



( ادامه )نقشه ی پوان کاره 

بخش پوان کاره



( ادامه )نقشه ی پوان کاره 

 تحلیل با استفاده از نقشه ی پوان کاره:

نقشه ی پوان کاره در واقع مانند یک سیستم 

دینامیک  گسسته  برای سیستم دینامیک 
واحد از 1پیوسته ی اصلیمان  می باشد که بعدآن 

سیستم . بعد سیستم اصلی کم تر است 
گسسته خواص سیستم اصلی مانند پریودیک

را حفظ... بودن یا شبه پریودیک بودن و  آشوب 
وان می کند پس برای تحلیل سیستم اصلی می ت

.از نقشه ی پوان کاره ی  متناظر آن استفاده کرد



( ادامه )نقشه ی پوان کاره 

 یک مثال از نقشه پوان کاره:



کاربرد های آشوب

Vibration control, stabilization of circuits, chemical 
reactions, turbines, power grids, lasers, fluidized beds, 
combustion, and many more

Engineering

Switching of packets in computer networks. Encryption. 
Control of chaos in robotic systems

Computers

Information compression and storage. Computer 
network design and management

Communications

Cardiology, heart rhythm (EEG) analysis, prediction and 
control of irregular heart activity (chaos aware 
defibrillator).

Medicine and 
Biology

Economic forecasting, restructuring, financial analysis, 
and market prediction and intervention

Management and 
Finance

Economic forecasting, restructuring, financial analysis, 
and market prediction and intervention

Consumer 
Electronics



نتیجه گیری

در مورد آشوب مطالب بسیاری گفته و نوشته شده است اگر
گفت بخواهیم به طور خالصه بحث رابه پایان برسانیم می توان

س های بسیاری  دارد ما برای توصیف و حپيچيدگياین جهان ” 
کردن جزئی  از این پیچیدگی ها از تئوری آشوب استفاده

مجموعه یمنظم ترين در کنار این پیچیدگی ها . میکنیم
موجود خود جهان می باشد که نظم درآن ازکوچکترین حلقه 

ن تا بزرگ تری( مسیر حرکت الکترون ها )های حرکتی  درآن
قابل( کرات و منظومه های مختلف ) حلقه های حرکتی در آن 

”مشاهده است 



(ادامه)نتیجه گیری 

پس:
هان تئوری آشوب که بیان کننده ی جزئی از پیجیدگی های ج

است ؛ توصیف کننده ی مفاهیمی می باشند  که در عین 
.پیچیدگی نظم ذاتی  آن را بیان می کنند



(پایان)نتیجه گیری 

و آیا ما غیر از این برای مخلوقات او انتظار داشتیم ؟

 3-طالق(خداوند برای هر چیز اندازه ای قرار داده است(

 خداوند هر چیزی را خلق کرده و کامال برای آن حد و اندازه ای
تقدیر کرده

 زمین را گستردیم و در آن کوههای استوارافکندیم و در آن هر
)19حجر . ( چیز را متناسب افکندیم 

 5الرحمان . (ماه و خورشید به صورت  دقیق در حال حرکت اند
(



(پایان)نتیجه گیری 

و آیا ما غیر از این برای مخلوقات او انتظار داشتیم ؟

 3-طالق(خداوند برای هر چیز اندازه ای قرار داده است(

 زمین را گستردیم و در آن کوههای استوارافکندیم و در آن هر
)19حجر . ( چیز را متناسب افکندیم 

 5الرحمان . (ماه و خورشید به صورت  دقیق در حال حرکت اند
(

 و...



پیوست

:1پیوست 

Phaserمعرفی مختصر نرم افزار 

:2پیوست 
نمونه ای از معادالت دیفرانسیل نشان دهنده ی سیستم های
آشوبناک با خطی سازی حول نقطه تعادل و مقادیر ویژه و 

بردارهای ویژه  و نمای لیاپانوف
:3پیوست 

Phaserنرم افزار 

appen_1.pdf
appen_2.docx
phaser3.0-win32-setup.exe
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