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است.
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فصل اول  :کلیات

سیستمهای آشوبگون چیست؟
نظریه آشوب
اگر فقط ذره ای در هر سوی این بازه جابجا شوید همه چیز به بی نهایت میرود ! یک بار به هم خوردن بالهای یک
پروانه کافیست تا شما با یک رفتار آشوبگونه روبرو شوید .این رفتار به آرامی به آشوبگونگی میل نمیکند بلکه
سیستم از نقطه ای ناگهان به سمت بی نهایت می رود  .آیا در طبیعت پدیده ای – مثال دانه های برف یا کریستال
ها – وجود دارد که در قالب ابعاد کالسیک طبیعت که تا به امروز می شناختیم نگنجد؟ پدیده هایی مثل دانه برف
دارای ویژگی جالبی به نام خود متشابهی هستند به این معنا که شکل کلی شان از قسمت هایی تشکیل شده است
که هرکدام به شدت شبیه به این شکل کلی هستند.

کاربرد نظریه آشوب
نقاط تشابهی بین تئوری آشوب و علم آمار و احتماالت وجود دارد .آمار نیز به دنبال کشف نظم در بی نظمی است.
نتیجه پرتاب یک سکه در هر بار ،تصادفی و نامعلوم است ،زیرا دامنه محلی دارد .اما پیامدهای مورد انتظار این
پدیده  ،هنگامی که به تعداد زیادی تکرار شود ،پایا و قابل پیش بینی است.
همین جا می توان به مصادیقی از این تئوری در حوزه علوم انسانی اشاره کرد .بسیاری از وقایع تاریخی که در
مقیاس  45ساله ممکن است کامال تصادفی و بی نظم به نظر برسند ،ممکن است که در مقیاس  455ساله4555 ،
ساله یا  45555ساله دارای دوره تناوب مشخص و یا نوعی نظم در علتها باشند .در نگرش رفتارگرایی در حوزه
روانشناسی ،در واقع با نوعی تغییر مقیاس ،به نظم رفتاری و قوانین آن دست می یابند و امکان پیش بینی و یا
اصالح اختالالت رفتاری فراهم می گردد ،و اال اگر رفتارهای منفرد افراد مد نظر باشد چیزی جز چند رفتار تصادفی
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و غیرقابل پیش بینی نخواهد بود .روش علمی (متدولوژی) که این تئوری در اختیار ما قرار می دهد ،تغییر مقیاس
در نگاه به وقایع است به گونه ای که بتوان نظم ساختاری آن را کشف کرد .صد البته ،نگاه جدید این منطق به
نظم ،بسیاری از جدالهای سنتی در مورد برهان نظم و … در فلسفه را نیز مورد چالش قرار می دهد.
موضوع جالب دیگری که در تئوری آشوب وجود دارد ،تاکید آن بر وابستگی (یا حساسیت) به شرایط اولیه است.
بدین معنی که تغییرات بسیار جزیی در مقادیر اولیه یک فرآیند می تواند منجر به اختالفات چشمگیری در
سرنوشت فرآیند شود .مثال ساده زیر شاید جالب باشد:
اگر مسافری  75ثانیه دیر به ایستگاه اتوبوس برسد نمی تواند سوار اتوبوسی شود که هر  75دقیقه یک بار از این
ایستگاه می گذرد و به سمت مترویی می رود که از آن هر ساعت یک بار قطاری به سوی فرودگاه حرکت می کند.
برای مقصد مورد نظر این مسافر ،فقط روزی یک پرواز انجام می شود و لذا تاخیر  75ثانیه ای این مسافر باعث از
دست دادن یک روز کامل می شود .بسیاری از پدیده های طبیعی دارای چنین حساسیتی به شرایط اولیه هستند.
قلوه سنگی که در خط الراس یک کوه قرار دارد ممکن است تنها بر اساس اندکی تمایل به سمت چپ یا راست،
به دره شمالی یا جنوبی بلغزد ،در حالی که چند میلیون سال بعد ،که توسط فرآیندهای زمین شناسی و تحت
نیروهای باد و آب و … چند هزار کیلومتر انتقال می یابد ،می توان فهمید که آن تمایل اندک به راست و چپ به
چه میزان در سرنوشت این قلوه سنگ تاثیرگذار بوده است .مثال بسیار آشنای دیگر ،وابستگیهای جسمی و روانی
انسانها به شرایط لقاح و مسائل ژنتیکی است.
اگر چه چنین وابستگی آشوبناک به شرایط اولیه را می توان در بسیاری از وقایع جامعه شناسی (از جمله انقالبها)
و روانشناسی و … پیجویی کرد،اما به جز یک حوزه(که پایینتر به آن اشاره خواهد شد) ،تاکنون توجه خاصی به
این مسئله صورت نگرفته است .به این معنا که اغلب برای تمام طول حیات یک پدیده ،وزن یکسانی از نظر
تاثیرگذاری عوامل درونی و بیرونی در نظر گرفته می شود ،در حالی که تئوری آشوب ،نقش کلیدی را در شرایط
و المانهای مرزی اولیه می داند .ادوارد لورنز ،دانشمند مشهور هواشناسی ،سالها پیش جمله مشهور خود را که
بعدها به ” اثر پروانه ای” مشهور شد ،چنین عنوان کرده است ” :در یک سیستم دینامیکی مانند اتمسفر زمین،
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آشفتگی بسیار کوچک ناشی از به هم خوردن بالهای یک پروانه می تواند منجر به توفانهایی در مقیاس یک قاره
بشود” .در بسیاری از وقایع جامعه شناختی و سیاسی نیز می توان به جای پیجویی عوامل بسیار پیچیده و نادیده
گرفتن عوامل به ظاهر ساده ،با جدی گرفتن عوامل به ظاهر بی ارزش به تحلیل صحیحی نسبت به آن واقعه رسید.
پیشتر اشاره شد که در این مورد  ،در یک حوزه کار وسیعی صورت گرفته است .این حوزه  ،روانشناسی است و
تئوری عظیم نابغه دنیای روانشناسی ،فروید ،دارای چنین رویکردی است .فروید ریشه تمامی رفتارهای انسانها در
طول زندگی را متاثر از دوران کودکی (شرایط اولیه به زبان تئوری آشوب) می داند و با پیجویی این رفتارها تا
دوران کودکی ،به تحلیل این رفتارها می پردازد.
عالوه بر مطالبی که ذکر شد ،تئوری آشوب ،با ارائه نظریه فرکتالها و ارائه مفهوم جدیدی از بعد فیزیکی و مفاهیمی
مانند “خود تشابهی” و ” خود تمایلی”  ،دروازه جدیدی در کشف نظم در پدیده ها گشود که در جای خود می
تواند به طور جدی  ،مورد استفاده علوم انسانی قرار گیرد.
یکــی از ایـن پدیـدههـای بـسیار جالـب در مبحـث سیـستمهـای غیرخطـی" ،آشـوب" اسـت .کـشف آشـوب
ایـن اصـل اساسـی مکاتبات عهدهدار نویسنده دانش را که "سیستمهای یقینی دارای رفتاری قابل پیشبینی
هســتند"  ،زیر ســوال برد .ســیســتمهای آشــوبی دارای چندین خاصــیت قابل توجه نظیر  ،تصــادفی بودن ،غیر
ارگادیک بودن تناوبی بودن ،حساسیت به شرایط اولیه و غیر قابل پیش بینی بودن ،هستند.که آنها را برای کاربرد
رمزنگـاری مســـاعـد میســـازد .محققین براین عقیـدهاند که این خاصـــیتها میتوانند چندینکه در رمزنگاری و
درهمریختگی ویژگی اولیه نظیر پخشـشدگی مدرن مورد نیاز است را برآورده سازند.در چنددهه اخیر ،ساخت
سـیسـتمهای رمزنگار بر مبنای تئوری آشـوب توجه بسـیاری را به خود جلب کرده است .این سیستمها را به دو
دسـته کلی،سـیسـتمهای رمزنگاری آشـوبی زمان گسـسته و سیستمهای رمزنگاری آشوبی زمان پیوسته تقسیم
بندی میکنند.
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سـیسـتمهای رمزنگاری آشـوبی زمان گسـسـته برای رمزنگاری اطالعات دیجیتال از سـیسـتمهای آشوبی زمان
گسسته ،معموالً به عنوان منبع تولید کننده بیت شبه رندم ،استفاده میکنند .استفاده از سیستمهای آشوبی زمان
گسسته برای هدف رمزکردن نخستین بار توسط آقای ماتئوس انجام گرفت .در این روش ،یک
نگاشـت آشـوبی تک بعدی ،که برای یک محدوده از شرایط اولیه و پارامترهای کنترلی دارای رفتار آشوبی است،
برای تولید یک دنبالهای از اعداد شبه رندم برای رمزنگاری و رمزگشایی پیام مورد استفاده قرار میگیرد.
سـیستم رمزنگار آشوبی زمان پیوسته ،اساساً جهت تولید سیگنال آشوبی شبه نویز ،غیر متناوب ،باند وسیع برای
مخابرات امن مورد اسـتفاده قرار میگیرد ،در حالیکه سـیگنالهای پیام معموالً سـیگنالهای پیوسته بوده که درون
ســیگنال آشــوبی در ســمت فرســتنده مخفی میگردند ،و در ســمت گیرنده این ســیگنالهای پیام توســط فرایند
سنکرون کردن بازیابی میشوند.
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-7-7مقدمه:
هدف از این پروژه طراحی و شبیه سازی یک مدار آشوبی بر پایه دستگاه معادالت آشوبی موجود در مقاله علمی
مرجع ] [4میباشد .هدف این است که با استفاده از تقویتکننده های عملیاتی و مدارات جانبی مرتبط ،تک تک
سیگنالهای موجود در دستگاه معادالت آشوبی را تولید کنیم.
در پایان برای بررسی طراحی ،مدار طراحی شده را در نرم افزار  pspiceشبیه سازی و تحلیل میکنیم.
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

نتیجهگیری:
ما در این پروژه توانسـتیم با اسـتفاده از آیسـی ضـرب کننده آنالوگ و تقویتکننده های عملیاتی ،یک دستگاه
معادالت آشــوبی را با دقت بســیار باال طراحی ،و در نرمافزار  pspiceپیاده ســازی کنیم .برای تولید هر یک از
ســـیگنالهای مورد نیاز ،بای اســـتفاده از قطعات مذکور و ایجاد مدارات جانبی مناســـب ،توانســـتیم هر یک از
سـیگنالهای مورد نیاز را بگونه ای بسازیم که با حل کردن معادالت سیگنال خروجی مدارات ،مقدار قطعات مورد
نیاز محاسبه شود و توسط آنها بتوانیم سیگنال های آشوبی را بسازیم .با استفاده از این روش میتوان تقریبا همه
سیگنالهای آشوبی را ایجاد کرد.

11

:مراجع و ضمایم
Datasheet 1[1]
[2] Datasheet 2
[3] https://www.electronics-tutorials.ws/
[4] p2017_A_novel_chaotic_system
بهار و تابستان،2  و9  شماره های،سال دوم،[ فصلنامه علمی – پژوهشی فناوری اطالعات و ارتباطات ایران5]
7916
[6] Chaotic signals in digital communications ,Marico Eisencraft,November 22
,2017
[7] Models and Applications of Chaos Theory in Modern Sciences ,
ElhadjZeraoulia , June 8, 2018

11

