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Abstract- In this paper, based on Liu chaotic system, a novel hyperchaotic system possessing an origin
equilibrium point is introduced. To demonstrate the existence of hyperchaos phenomenon in this system,
several mathematical criteria are used and discussed. These criteria comprise dissipativity checking, instability
proof of the equilibrium point, draw of phase portraits of strange attractor, time responses of state variables,
calculation of Lyapunov exponents, extract of fractional dimension and high sensitivity analysis of system’s
time responses to initial conditions. It is shown that positive Lyapunov exponents of the introduced system are
larger than ones of other hyperchaotic systems. By altering each of the parameters of the system, different types
of dynamical behaviors including chaos, limit cycle, quasi periodic and hyperchaos are observed. An analog
electronic circuit is designed to realize the hyperchaotic system composed of linear resistors, linear capacitors,
operational amplifiers, and analog multipliers. Moreover, the designed nonlinear circuit is simulated by using
ORCAD16.6 software. Next, it is physically implemented and tested in our laboratory. Both simulation results
and experimental observations depict the occurrence of hyperchaos phenomenon in the designed circuit.
Keywords- Hyperchaotic system, Lyapunov exponent, Physical realization, Analog electronic circuit.
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چکيده -در اين مقاله ،سيستم فوقآشوبي جديدي تنها با يک نقطه تعادل مبدا ارائه ميگردد که بر پايهي سيستم آشوبي معمولي لي و
ساخته شده است .بهمنظور نشان دادن وجود پديده فوقآشوب در اين سيستم ،تعدادي از معيارهاي محاسباتي و ترسيمي مورد بررسي
و تحليل قرار ميگيرند .از مهمترين اين معيارها و شاخصها ميتوان به بررسي اتالفي بودن ،اثب ا ناپاي داري نقط ه تع ادل ،ترس يم
صفحههاي فاز جاذب عجيب سيستم ،بررسي پاسخهاي زمانيمتغيرهاي حالت ،محاسبه نماهاي لياپانوف ،محاسبه بعد کسري سيستم و
آناليز حساسيت شديد پاسخهاي متغيرهاي حالت به تغييرا

اندک در شرايط اوليه اشاره کرد .در ادامه نشان داده ميشود که سيستم

فوقآشوب پيشنهادي داراي دو نماي لياپانوف مثبت بسيار بزرگ در مقايسه با سيستمهاي فوقآشوبي ديگر است .بررس يها ب ر روي
سيستم معرفيشده ،اين نتيجه را نمايان ميکند که تغيير هر کدام از پارامترهاي سيستم ،باعث ايجاد رفتارهاي گوناگون دين اميکي از
جمله آشوب معمولي (آشوب بعد پايين) ،سيکلحدي ،شبهپريوديک و فوقآشوبي ميشود .براي تحقق فيزيکي سيس تم فوقآش وبي،
مدار الکترونيکي آنالوگي طراحي ميشود که از عناصر سادهاي همچون مقاومتهاي خطي ،خازنهاي خطي ،تقويتکنندههاي عملياتي و
ضربکنندههاي آنالوگ تشکيل شده است .در ادامه ،ابتدا با استفاده از نرمافزار  ORCAD16.6مدار را شبيهسازي کرده و در مرحله بعد
مدار به صور عملي در آزمايشگاه ساخته شده و مورد تست واقعي قرار ميگيرد .نتايج حاصل از شبيهسازي با نرمافزار  ORCAD16.6و
دادههاي آزمايشگاهي نشان ميدهند که پديدهي غيرخطي فوقآشوب در مدار آنالوگ رخ ميدهد.
واژههاي کليدي :سیستم فوقآشوبی ،نمای لیاپانوف ،تحقق فیزیکی و عملی ،مدار الکترونیکی آنالوگ.

 -1مقدمه

ویژگیهای ذاتی و منحصر به فردی از خود نشان میدهند که از
مهمترین آنها میتوان به وجود جاذب عجیب 3و حساسیت شدید
به تغییرات اندک در شرایط اولیه اشاره کرد .پس از معرفی اولین
سیستم غیرخطی آشوبی توسط لورنز ،مطالعات و تحقیقات
چشمگیری [ ]64-1بر روی این پدیدهی غیرخطی و ویژگیهای
آن انجام گرفته است و تاکنون نیز ادامه دارند .مقاالت و مراجع

پدیده آشوب 1که در برخی از سیستمهای غیرخطی خودگردان و
ناخودگردان 2رخ میدهد ،دارای کاربردهای فراوانی در زمینههای
مختلف از جمله مدارات غیرخطی [ ،]2 ,1واکنشهای شیمیایی
[ ،]3الکترونیک قدرت [ ،]5 ,4رمزنگاری [ ]6لیزر [ ،]7بیولوژی
[ ،]8اقتصادی [ ]9و  ...است .سیستمهای غیرخطی آشوبی،
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است .از نگاه کلی ،میتوان مراجع مرتبط با معرفی سیستمهای
فوقآشوبی جدید را در دو دسته کلی تقسیمبندی کرد.

مرتبط با آشوب ،سیستمهای آشوبی را از دو دیدگاه پیوستگی و
پیچیدگی دستهبندی کردهاند .از دیدگاه پیوستگی ،سیستمهای
آشوبی به دو دستهی سیستمهای آشوبی پیوستهزمان و
گسستهزمان تفکیک میشوند .به عنوان نمونه برای دستهی
پیوستهزمانها میتوان به سیستمهای لورنز [ ،]10راسلر [،]11
چن [ ،]12کافاگنا [ ،]13لی [ ،]14لیو [ ،]15ابوئی -جاهد [،]16
یکپارچه [ ]17و  ...اشاره کرد .سیستمهای آشوبی گسستهزمان
همان نگاشتهای آشوبی 4هستند و مشهورترین آنها نگاشتهای
لجستیک ،5خیمهای ،6سینوسی ،سهموی و درجه سوم میباشند.
از دیدگاه پیچیدگی ،سیستمهای آشوبی به سه دستهی
سیستمهای آشوبی معمولی (بعد پایین) ،سیستمهای فوقآشوبی
(بعد باال)  7و سیستمهای آشوبی فضا-زمان تقسیمبندی میشوند.

دسته اول ،مراجعی [ ]26- 32هستند که وقوع پدیده فوقآشوب را
در برخی از سیستمهای فیزیکی و عملی گزارش میدهند .در اغلب
مطالعات مرتبط با این دسته ،مدل دینامیکیای (به صورت تعدادی
معادالت دیفرانسیل) از سیستم فیزیکی واقعی در اختیار است که
رفتارهای غیرخطی آن سیستم را به خوبی توصیف میکند .این
مراجع با بررسی مدلهای دینامیکی ذکرشده ،اثبات کردهاند که
امکان رخ دادن پدیده فوقآشوب در برخی از سیستمهای فیزیکی
واقعی وجود دارد .تعدادی از همین مراجع ،ادعای خود را به
صورت عملی نیز مورد تست و آزمایش قرار دادهاند و نتایج
مشاهدات واقعی از فوقآشوبی شدن سیستم فیزیکی مربوطه را
گزارش کردهاند [.]26-32

شرط الزم برای رخ دادن پدیده فوقآشوب 8در سیستمهای
غیرخطی پیوستهزمان خودگردان آن است که سیستم حداقل
چهار متغیر حالت داشته یا به عبارت دیگر از مرتبه چهار و باالتر
باشد .راسلر ،اولین سیستم فوقآشوبی را ارائه داد [ ]11که مدلی
توصیفی از یک واکنش شیمیایی بود .در ادامه ،سیستمهای
فوقآشوبی دیگری توسط دانشمندان در مقاالت مختلف ارائه
گردیدند [.]51- 22 ,19 ,16 ,14-12 ,2

دسته دوم ،مقاالت و پژوهشهایی [,25-22 ,19 ,16 ,14-12 ,2
 ]33-64هستند که با مطالعه و تحقیق بر روی برخی معادالت
دیفرانسیلی صرف (که لزوماً مدلهای دینامیکی سیستم فیزیکی
خاصی نیستند) ،سیستمهای فوقآشوبی جدیدی را معرفی کردهاند
و بعضی از این مراجع []45 ,41-38 ,25 ,20 ,21 ,20 ,16
مدارهای آنالوگی را برای تحقق فیزیکی سیستمهای خود پیشنهاد
دادهاند .تاکنون روش مشخص و سیستماتیکی برای ایجاد یک
سیستم فوقآشوبی جدید از روی معادالت دیفرانسیل غیرخطی
ارائه نشده است ،اما با مطالعهی مروری و جامع بر روی مقاالت
مرتبط با این دسته [،]64-33 ,25-22 ,19 ,16 ,14-12 ,2
میتوان به دو روش (تا حدودی منظم و الگوریتموار) برای طراحی
و ایجاد یک سیستم فوقآشوبی رسید .این دو روش عبارتند از:
(الف) اضافه کردن یک متغیر حالت جدید به سیستمهای آشوبی
معمولی [ ]64-44 ,41-33و (ب) ایجاد تحریک سینوسی در یکی
از پارامترهای ثابت سیستم آشوبی معمولی [.]43 ,42

سادهترین تعریفی که در مراجع [ ،]51-36 ,19 ,18برای سیستم
فوقآشوبی بیان شده است ،بدینگونه میباشد" .سیستم غیرخطی
را فوقآشوبی مینامند اگر دارای حداقل دو نمای لیاپانوف 9مثبت
بوده و مجموع تمامی نماهای لیاپانوف سیستم منفی باشد ".وجود
حداقل دو نمای لیاپانوف مثبت ،اصلیترین شاخص تمایزدهنده
میان پدیده آشوب معمولی و پدیده فوقآشوب در یک سیستم
غیرخطی میباشد .وجود دو نمای لیاپانوف مثبت در سیستمهای
فوقآشوبی باعث میشود که این نوع سیستمها دارای پیچیدگی
بیشتری نسبت به سیستمهای آشوبی معمولی باشند و همین
پیچیدگی بیشتر باعث شده است که در بسیاری از کاربردهای
عملی جایگزین سیستمهای آشویی معمولی شوند [.]21 ,20 ,6
یکی از این کاربردها ،بحث مخابرات امن و انتقال دادهها میباشد
[ .]21 ,20در واقع ،سیگنالهای فوقآشوبی (که توسط
سیستمهای فوقآشوبی تولید میشوند) به علت افزایش تصادفی
بودن و باال بودن عدمقابلیت پیشبینی در آنها ،جایگزین
سیگنالهای آشوبی معمولی در مخابرات امن و رمزنگاری شدند
[.]21 ,20

در روش (الف) ،برخی مراجع یک سیستم آشوبی معمولی با سه
متغیر حالت (سه معادله دیفرانسیل غیرخطی مرتبه اول) را انتخاب
کرده و با در نظر گرفتن یک متغیرحالت جدید ،معادله دیفرانسیل
چهارم را به سیستم اضافه میکنند .باید توجه داشت که در روش
اول ،تعدادی ترم غیرخطی از متغیرهای حالتها (ترمهای ضربی یا
ترمهای توانی) نیز به سه معادله اول اضافه شده و ضرایب ثابت
معادالت دوباره تنظیم میشوند .مقاالت []64-44 ,41-23
نمونههایی بسیار مشخص از پژوهشهایی هستند که از این روش
برای معرفی تعدادی سیستمهای فوقآشوبی جدید استفاده
کردهاند .در روش (ب) ،مرتبه سیستم آشوبی معمولی (درجه سوم)
از نظر تعداد متغیرهای حالت افزایش نمییابد اما سیستم آشوبی از

مرور کلی بر مراجع و مقاالت [ ]64-1مرتبط با سیستمهای
فوقآشوبی نشان میدهد که زمینههای تحقیقاتی و موضوعات
مطالعاتی گوناگونی در ارتباط با پدیده فوقآشوب در حال انجام
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غیرخطیگری و پیچیدگی بیشتر این سیستم جدید نسبت به
سیستمهای فوقآشوبی دیگر میباشد و این موضوع باعث میگردد
که سیستم معرفی شده ،کارایی بهتری نسبت سیستمهای فوق
آشوبی دیگر در بحث مخابرات امن دادهها و رمزنگاری داشته باشد.

حالت خودگردان به ناخودگردان تبدیل میشود و با این کار
پتانسیل به وجود آمدن پدیده فوقآشوب در یک سیستم آشوبی با
سه متغیر حالت فراهم میشود .در این روش ،فرض میشود که
𝑡𝑑 ،به
زمان 𝑡 ،متغیر حالت چهارم بوده و معادله دیفرانسیل = 1
𝑡𝑑
معادالت توصیف کننده سیستم اضافه شده و مرتبه سیستم از نظر
تعداد متغیر حالت ،چهار میشود .برای سیستمهای فوقآشوبی که
با روش دوم تولید میشوند ،یکی از نماهای لیاپانوف همواره صفر
است .مراجع [ ]43 ,42به طور صریح و آشکار از این روش توضیح
داده شده ،برای ساخت و تولید سیستمهای فوقآشوبی بهره
گرفتهاند.

در انتها میتوان نوآوریها و کارهای علمی این مقاله را به صورت
فهرستوار به شرح زیر بیان کرد.
 )1ارائه یک سیستم فوقآشوبی جدید (با یک نقطه تعادل در مبدا)
با افزودن متغیرحالت چهارم  𝑥4و دو ترم غیرخطی  𝑥4 𝑥1و 𝑥2 𝑥32
به سیستم آشوب معمولی لیو
 )2بررسی تمام شاخصههای علمی ممکنه برای تایید رخ دادن
پدیده فوقآشوب در سیستم جدید ارائه شده

در مقالهی حاضر ،با استفاده از روش اول ،سیستم فوقآشوبی
جدیدی که دارای چهار متغیر حالت است ،معرفی میگردد.
معادالت سیستم جدید بر پایهی معادالت سیستم آشوبی معمولی
لیو [ ] 15و با اضافه کردن متغیر حالت چهارم و افزودن چند ترم
غیرخطی از حالتها ،ساخته میشوند.

 )3بررسی رخ دادن پدیده فوقآشوب برای گسترهی وسیعی از
پارامترهای عددی موجود در معادالت دینامیکی سیستم غیرخطی
فوقآشوب جدید
 )4طراحی یک مدار الکترونیکی آنالوگ به منظور تحقق و
پیادهسازی عملی سیستم فوقآشوبی جدید

در ادامهی مقاله ،معیارها و شاخصهای تشخیص پدیده فوقآشوب
بر روی سیستم پیشنهادی مورد تست و بررسی مفصل قرار
میگیرند .این معیارها که توسط نرمافزار MATLAB R2013a
مورد بررسی قرار میگیرند شامل مواردی همچون بررسی اتالفی
بودن 10و ناپایداری نقطه تعادل سیستم ،محاسبه نماهای لیاپانوف و

 )5بررسی رخدادن پدیده فوقآشوب در مدار الکترونیکی
پیشنهادی از طریق شبیهسازی با نرمافزار ORCAD16.6
 )6ساخت مدار الکترونیکی طراحی شده در آزمایشگاه و مشاهده
عملی و واقعی پدیده فوقآشوب در این مدار

بعد کسری سیستم ،11بررسی پاسخهای زمانی سیستم ،ترسیم
صفحات فاز جاذب فوقآشوبی و آنالیز حساسیت شدید سیستم به
تغییر اندک در شرایط اولیه میباشند .برای اینکه نشان داده شود،
سیستم پیشنهادی از نظر تنوع رفتارهای دینامیکی دارای غنای
باالیی است ،رفتار دینامیکی این سیستم به ازای تغییر پارامترهای
ثابت نیز مورد بررسی قرار میگیرد .همچنین برای پیادهسازی
عملی سیستم فوقآشوبی جدید ،مدار الکترونیکی آنالوگی طراحی
و با استفاده از نرمافزار  ORCAD16.6شبیهسازی میشود .مدار
طراحیشده در آزمایشگاه ساخته شده و مورد تست واقعی قرار
میگیرد تا وجود پدیده فوقآشوب در سیستم پیشنهادی را به
صورت تجربی نیز به اثبات برساند .سیستم فوقآشوبی معرفی
شده ،دارای دو مزیت نسبت به سیستمهای فوقآشوبی دیگر
میباشد .به عنوان مزیت اول ،این سیستم جدید تنها دارای یک
نقطه تعادل در مبدا است .مزیت دوم ،بزرگ بودن نماهای لیاپانوف
مثبت سیستم جدید در مقایسه با سیستمهای مشابه دیگر
میباشد .دو مزیت ذکر شده ،باعث میشوند تا این سیستم

ترتیب ساماندهی بخشهای بعدی مقاله بدین شرح است .بخش
دوم و زیربخشهای مرتبط با آن به معرفی سیستم فوقآشوبی
جدید و آنالیز معیارهای وجود پدیده فوقآشوب اختصاص مییابند.
بخش سوم به بررسی رفتارهای دینامیکی سیستم جدید با تغییر
پارامترها میپردازد .در بخش چهارم ،مدار آنالوگ تحققدهندهی
سیستم پیشنهادی طراحی میگردد .نتایج شبیهسازی مدار با
نرمافزار  ORCAD16.6و دادههای آزمایشگاهی از ساخت واقعی
مدار در بخش پنجم آورده شده و با هم مقایسه میشوند.
نتیجهگیری کلی و جمعبندی نهایی از مقاله در بخش ششم ارائه
میشوند.
 -2معرفي سيستم فوقآشوبي جديد و بررسي شاخصهاي
وجود پديده فوقآشوب
معادالت دینامیکی سیستم فوقآشوبی پیشنهادی با الهام از
سیستم آشوبی معمولی لیو مرتبه سه [ ]15ساخته شده است.
معادالت دیفرانسیل توصیفکنندهی این سیستم فوقآشوبی به
صورت ( )1قابل بیان هستند و  𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4بیانگر متغیرهای
حالت این سیستم میباشند .این معادالت ،با افزودن معادله

پیشنهادی بتواند به عنوان یک محک ارزیابی خوب برای بررسی
کارایی روشهای کنترل فوقآشوب مورد استفاده قرار گیرد .بزرگ
بودن دو نمای لیاپانوف مثبت به نوعی نشان از شدت باالی
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دیفرانسیلی مرتبط با متغیر حالت چهارم  ،𝑥4اضافه کردن ترمهای
غیرخطی  𝑥4 𝑥1و  𝑥2 𝑥32به سه معادله دیفرانسیلی سیستم آشوبی
لیو و تغییر ترم غیرخطی  𝑥1 𝑥3به  ،𝑥1 𝑥32حاصل شدهاند.
()1

در بعضی جهات واگرا و در بعضی جهات همگرا شوند .در واقع،
نماهای لیاپانوف مالکی برای بررسی کمی واگرایی یا همگرایی
مسیرهای حالت سیستم میباشند [.]19

) 𝑥̇ 1 = 𝑎(𝑥2 − 𝑥1 ) − 𝑏𝑥2 𝑥32 = 𝑓1 (𝑥1 , ⋯ , 𝑥4
) 𝑥̇ 2 = 𝑞𝑥1 + 𝑑𝑥1 𝑥32 + 𝑒𝑥4 = 𝑓2 (𝑥1 , ⋯ , 𝑥4
) 𝑥̇ 3 = −𝑤𝑥3 + 𝑔𝑥22 + ℎ𝑥1 𝑥4 = 𝑓3 (𝑥1 , ⋯ , 𝑥4
) 𝑥̇ 4 = −𝑧𝑥2 = 𝑓4 (𝑥1 , ⋯ , 𝑥4

جدول  1نحوهی تشخی ص انواع رفتارهای دینامیکی یک سیستم
غیرخطی مرتبه چهار را با استفاده از عالمتهای چهار نمای
لیاپانوف و صفر بودن یا نبودن آنها نشان میدهد [ .]19در جدول
 ،1نماد 𝑖𝐸𝐿 با  𝑖 = 1,2,3,4به مفهوم 𝑖امین نمای لیاپانوف
سیستم غیرخطی خودگردان مرتبه چهار میباشد .همچنین در این
جدول ،نمادهای  − ،+و  0بیانگر مثبت بودن ،منفی بودن یا صفر
بودن عالمت نماهای لیاپانوف میباشند.

𝑧  𝑎, 𝑏, 𝑞, 𝑑, 𝑒, 𝑤, 𝑔, ℎ,پارامترها و ثابتهای سیستم ارائه شده
هستند و چنانچه مقادیر عددی این پارامترها به صورت ، 𝑎 = 7.7
 ℎ = 1 ،𝑔 = 1 ،𝑤 = 4 ،𝑒 = 8 ،𝑑 = 4 ،𝑞 = 8 ،𝑏 = 1و 𝑧 = 2
انتخاب شوند ،این سیستم دینامیکی ،رفتار فوقآشوبی از خود بروز
میدهد .در ادامه ،معیارهایی جهت اثبات وجود پدیده فوقآشوب
در این سیستم ،مورد بررسی قرار میگیرند .بررسی تمام این
معیارها ،نشان از وجود رفتار فوقآشوبی در این سیستم دارند.

نماهای لیاپانوف سیستم غیرخطی ( )1با استفاده از جعبه ابزار
 MATDSکه در محیط نرمافزار  MATLAB R2013aقابل اجرا
است ،محاسبه میشوند .شایان ذکر است که این جعبه ابزار از
الگوریتم ولف 12برای محاسبه نماها استفاده میکند .مقادیر نماهای
لیاپانوف محاسبه شده برای سیستم فوقآشوبی ( ،)1به صورت
 𝐿𝐸3 = 0 ، 𝐿𝐸2 = 0.59 ، 𝐿𝐸1 = 2.232و 𝐿𝐸4 = −14.5
میباشند .بنابراین با توجه به مقادیر نماهای لیاپانوف محاسبه شده
و استناد به جدول  ،1میتوان نتیجه گرفت که سیستم غیرخطی
( )1دارای رفتار دینامیکی از نوع فوقآشوب است .یکی دیگر از
شاخصههای سیستمهای آشوبی معمولی (یا فوقآشوبی) ،کسری
بودن بعد کاپالن-یورکه 13سیستم است که با استفاده از نماهای
لیاپانوف سیستم و از رابطه ( )2محاسبه میشود.

 -2-1بررسي اتالفي بودن سيستم و ناپايداري نقطه تعادل

سیستمهای دینامیکی بر اساس اینکه حجم فضای فاز آنها ثابت
میماند و یا کاهش مییابد ،به ترتیب به دو گروه پایستار و اتالفی
دستهبندی میشوند .سیستم غیرخطی ) 𝑛𝑥  𝑥̇ 𝑖 = 𝑓𝑖 (𝑥1 , ⋯ ,را با
𝑓𝜕

𝑛  𝑖 = 1, ⋯ ,در نظر بگیرید ،صفر بودن شاخص 𝑖𝑥𝜕 ∇𝐹 = ∑𝑛𝑖=1
𝑖

به مفهوم پاستار بودن و منفی بودن این شاخص ،نماد اتالفی بودن
سیستم میباشد.
یکی از شرایط الزم برای وجود پدیده آشوب معمولی (یا پدیده
فوقآشوب) ،اتالفی بودن سیستم دینامیکی مربوطه است .مقدار
شاخص 𝐹∇ برای سیستم پیشنهادی (∇𝐹 = −𝑤 − 𝑎 = ،)1
 −11.7 < 0میباشد که داللت بر اتالفی بودن سیستم معرفی
شده دارد .با بررسی دستگاه معادالت ،𝑓𝑖 = 0 , 𝑖 = 1,2,3,4
مشخص میگردد که سیستم ( ،)1دارای یک نقطه تعادل در مبدا
مختصات 𝑇] 𝑥𝑒𝑞 = [0 0 0 0میباشد .با خطیسازی
سیستم غیرخطی ( ) 1و بدست آوردن ماتریس ژاکوبین حول نقطه
𝑞𝑒𝑥 ،میتوان نتیجه گرفت که این نقطه تعادل از نوع زینی شکل و
ناپایدار میباشد زیرا چهار مقدار ویژه ماتریس ژاکوبین به ترتیب
 λ2 = −12.2 ،λ1 = −4و 𝑗 λ2,3 = 2.3 ± 2.2هستند.

در رابطه ( 𝐷𝐾𝑌 ،)2بيانگر بعد کاپالن-يورکه و 𝑖𝐸𝐿 به مفهوم
نماهاي لياپانوف با 𝑛  𝑖 = 1, ⋯ ,ميباشند که 𝑛 مرتبه سيستم
ديناميکي است .الزم به ذکر است که براي محاسبه بعد ذکر شده،
نماهاي لياپانوف بايد به فرم صعودي به نزولي > 𝐿𝐸1 > 𝐿𝐸2
𝑛𝐸𝐿 > ⋯ >  ⋯ > 𝐿𝐸ℎمرتب شوند و انديس 𝑗 بيانگر انديس
کوچکترین نمای لیاپانوف نامنفی سیستم میباشد [.]16
𝑖𝐸𝐿 ∑𝑗𝑖=1

()2

1
| 𝑗+1

𝐸𝐿| 𝐷𝐾𝑌 = 𝑗 +

جدول  .1تنوع رفتار ديناميکي سيستم غيرخطي خودگردان مرتبه چهار
بر حسب عالئم نماهاي لياپانوف [.]19

 -2-2محاسبه نماهاي لياپانوف و بعد کسري سيستم پيشنهادي

رفتار سیستم

نمای لیاپانوف ،کمیت قابل اندازهگیری است که به نوعی نرخ
متوسط همگرایی و ی ا واگرایی دو مسیر حالت نزدیک به هم را در
فضای فاز مشخص میسازد و شاخصی استاندارد جهت تعیین
آشوبی بودن یا نبودن سیستم دینامیکی است .مسیرهای حالت

همگرايي به نقطه

𝟏𝑬𝑳

𝟐𝑬𝑳

𝟑𝑬𝑳

𝟒𝑬𝑳

−

−

−

−

تعادل
𝟎

−

−

−

𝟎

𝟎

−

−

16

𝟎

𝟎

𝟎

−

آشوب معمولي

+

𝟎

−

−

فوقآشوب

+

+

𝟎

−

سيکل حدي

14

شبه پريوديک
سه چنبرهاي

سیستم آشوبی در صفحه فاز ،دارای طول بینهایت هستند که در
فضای محدودی محصور شدهاند ،لذا مسیرهای سیستم آشوبی باید
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15

ارائه یک سیستم فوقآشوب جدید و تحقق فیزیکی آن از طریق طراحی و ساخت یک مدار الکترونیکی آنالوگ .....علی ابوئی و همکاران
شکل  ، 2تصاویر صفحات فاز 𝑥4 − ،𝑥3 − 𝑥1 ،𝑥2 − 𝑥3 ،𝑥2 − 𝑥1

با توجه به چهار مقدار نمای لیاپانوف محاسبه شده برای سیستم
پیشنهادی ( ،)1اندیس 𝑗 برابر با  𝑗 = 3است .بنابراین برای سیستم
) 2 +𝐿𝐸3
𝐸𝐿 𝐷𝐾𝑌 = 3 + (𝐿𝐸1+به
غیرخطی( ،)1مقدار بعد 𝑌𝐾𝐷 به فرم
| |𝐿𝐸4
صورت  𝐷𝐾𝑌 = 3.1946حاصل میگردد که بیانگر کسری بودن بعد
این سیستم میباشد.

 𝑥3 − 𝑥4 ،𝑥1و  𝑥2 − 𝑥4از جاذب عجیب فوقآشوبی سیستم
غیرخطی ( )1را نمایش میدهد .در واقع این صفحات فاز گواه آن
هستند که مسیرهای حالت سیستم پیشنهادی با گذشت زمان به
سمت واگرایی (بینهایت) نمیروند ،همچنین این مسیرها به سمت
نقطه تعادل یا دورهای تناوبی و شبهتناوبی نیز همگرا نمیشوند .با
دقت خاص در این تصاویر دیده می شود که مسیرهای حالت بسیار
به هم نزدیکند اما هرگز تکرار نمیشوند.

 -2-3بررسي پاسخهاي متغيرهاي حالت و ترسيم صفحا فاز
جاذب عجيب

پاسخهای زمانی سیستمهای آشوبی و فوقآشوبی شباهت بسیار
زیادی به سیگنالهای تصادفی و نویز دارند و ممکن است که در
نگاه اول ،این موضوع به ذهن خطور کند که این پاسخها توسط
یک سیستم تصادفی به وجود آمدهاند ،اما باید به این موضوع اشاره
کرد که سیستمهای فوقآشوبی و آشوبی ،سیستمهای قطعی و
معین با معادالت دیفرانسیلی مشخص میباشند .در واقع همین
رفتار تصادفگونه سیستمهای فوقآشوبی است که باعث گردیده
این سیستم ها به طور گسترده برای اهداف رمزگذاری در طرحهای
مخابراتی انتقال امن دادهها مورد استفاده قرار گیرند.

)(b

)(a

x2

x2

x1

x3

)(c

)(d

x4

x3

x1

x1

)(e

)(f

x2

)(b

10

شکل  .2شش تصوير دو بعدي از صفحههاي فاز سيستم فوقآشوبي (.)1
( :)aتصوير جاذب در صفحه 𝟏𝒙  :)b( ،𝒙𝟐 −تصوير جاذب در صفحه 𝒙𝟐 −

𝟑𝒙 :)c( ،تصوير جاذب در صفحه 𝟏𝒙  :)d( ،𝒙𝟑 −تصوير جاذب در صفحه
𝟏𝒙  :)e( ،𝒙𝟒 −تصوير جاذب در صفحه 𝟒𝒙  :)f( ،𝒙𝟑 −تصوير جاذب در
صفحه 𝟒𝒙 .𝒙𝟐 −

 -2-4بررسي حساسيت شديد به تغيير در شرايط اوليه

یکی از ویژگیهای متمایز و شاخص سیستمهای آشوبی و
فوقآشوبی ،حساسیت شدید و باالی پاسخهای زمانی این
سیستم ها به تغییرات اندک و ناچیز در شرایط اولیه میباشد .در
واقع تغییر بسیار کوچکی در شرایط اولیه چنین سیستمهایی باعث
میگردد که پاسخ های زمانی متغیرهای حالت متفاوت باشند .این
ویژگی بر روی سیستم غیرخطی پیشنهادی ( ،)1مورد آزمایش
قرار گرفته است و پاسخهای زمانی این سیستم ،با دو بردار شرایط
اولیه که بسیار به هم شبیه هستند و تفاوت بسیار کوچکی دارند،
بدست آمدهاند .شکل  3پاسخهای زمانی سیستم فوقآشوبی ( )1را
در دو حالت با شرایط اولیه 𝑇] 𝑥(0) = [−4 −2 1 3و
میدهد.
نشان
𝑇]𝑥(0) = [−4.000001 −2 1 3
همانطوری که دیده میشود ،تغییر بسیار اندک  0.000001در
شرط اولیه یکی از متغیرهای سیستم غیرخطی ( ،)1باعث شده

5
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شکل  .1پاسخهاي زماني متغيرهاي حالت سيستم فوقآشوبي ( )1با
شرايط اوليه 𝑻]𝟑

𝟐−

𝟐

x4

x4

قابل توجه است که پدیده فوقآشوب مربوط به ذات سیستم
غیرخطی بوده و عامل خارجی مثل نویز نمیتواند پدیده ذکر شده
را به سیستم تزریق کند .با حذف متغیر زمان بین پاسخهای
متغیرهای حالت و ترسیم این پاسخها بر حسب یکدیگر ،تصاویر
صفحههای فاز دوبعدی و سهبعدی از جاذب عجیب سیستم
غیرخطی ( )1به صورت شکل  2حاصل میشوند .بدیهی است که
دادههای مرتبط با ترسیم دو شکل  1و  2یکسان هستند.
)(a

x3

شکل  1پاسخهای حوزه زمان سیستم غیرخطی فوقآشوبی ( )1را
با انتخاب شرایط اولیه 𝑇] 𝑥(0) = [−1 2 −2 3نشان
میدهد که مشابهت زیادی با نویز و رفتار تصادفگونه دارند.

𝟏 :)a( .𝒙(𝟎) = [−پاسخ زماني )𝒕(𝟏𝒙:)b( ،

پاسخ زماني )𝒕(𝟐𝒙 :)c( ،پاسخ زماني )𝒕(𝟑𝒙 :)d( ،پاسخ زماني )𝒕( 𝟒𝒙.
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است که تمامی پاسخهای متغیرهای حالت متناظر بعد از گذشت
تقریباً چهار و نیم ثانیه از هم جدا شده و با هم متفاوت گردند .این
تست ساده ،حساسیت شدید سیستم فوقآشوبی ( )1را نسبت به
تغییرات کوچک در شرایط اولیه به خوبی به تصویر میکشد.
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پارامتر 𝒂 در بازه 𝟎𝟐 ≤ 𝒂 ≤ 𝟎.
-2
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)(d

جدول  .2انواع رفتارديناميکي سيستم ( )1بر حسب تغييرا پارامتر 𝒂 .
رفتار دینامیکی سیستم

) x4 (t

x 4 (t) to x(0) =[-4 -2 1 3] T
x 4 (t) to x(0) =[-4.000001 -2 1 3] T
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دو بردار شرايط اوليه 𝑻]𝟑
𝑻 ]𝟑

𝟏

𝟏

𝟐−

0.4 ≤ 𝑎 ≤ 0.9

سيکل حدي

1 ≤ 𝑎 ≤ 1.4

شبه پريوديک

𝟒 𝒙(𝟎) = [−و = )𝟎(𝒙

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎  :)a( .[−𝟒.پاسخهاي زماني 𝟏𝒙 :)b( ،پاسخهاي

زماني 𝟐𝒙 :)c( ،پاسخهاي زماني 𝟑𝒙 :)d( ،پاسخهاي زماني 𝟒𝒙.

 -3رفتار متنوع ديناميکي سيستم با تغيير بازهاي پارامترها

محدوده

پارامتر 𝒂

0 ≤ 𝑎 ≤ 0.3

آشوب معمولي

شکل  .3پاسخهاي متغيرهاي حالت سيستم فوقآشوبي ( )1با انتخاب
𝟐−

-30

شکل .4نمودار چهار نماي لياپانوف سيستم غيرخطي ( )1بر حسب تغيير

x 3 (t) to x(0) =[-4 -2 1 3] T

8

0

5

10

15

x 3 (t) to x(0) =[-4.000001 -2 1 3] T

7

Lyapunov Exponents

0

سيکل حدي

1.5 ≤ 𝑎 ≤ 3.5

شبه پريوديک

3.7 ≤ 𝑎 ≤ 3.9

فوقآشوب

4.3 ≤ 𝑎 ≤ 20

نتایج حاصل از بررسی رفتارهای دینامیکی سیستم ( )1با تغییر
پارامتر 𝑏 در بازهی  0 ≤ 𝑏 ≤ 20و ثابت نگهداشتن پارامترهای
دیگر این سیستم به صورت ،𝑒 = 8 ،𝑑 = 4 ،𝑞 = 8 ،𝑎 = 7.7
 ℎ = 1 ،𝑔 = 1 ،𝑤 = 4و  𝑧 = 2در شکل  5و جدول  3آورده
شده است .شکل  ، 5مقادیر عددی چهار نمای لیاپانوف سیستم
غیرخطی فوق آشوبی ( )1را بر حسب تغییرات پارامتر 𝑏 در بازه
 0 ≤ 𝑏 ≤ 20نشان میدهد .جدول  ،3تنوع رفتار دینامیکی
سیستم فوق آشوبی ( )1را به ازای بازههای گوناگون پارامتر 𝑏،
ارائه میدهد.

مطابق با جدول  ،1نوع رفتار دینامیکی سیستم غیرخطی مرتبه
چهار می تواند از روی مقادیر چهار نمای لیاپانوف سیستم مشخص
گردد .در این بخش ،با تغییر برخی از پارامترهای و ثابت نگهداشتن
پارامترهای دیگر سیستم غیرخطی ( ،)1مقادیر چهار نمای
لیاپانوف ،محاسبه شدهاند .برای محاسبه نماهای لیاپانوف بر حسب
تغییر پارامترها ،از جعبه ابزار  Lab432 1.3که در محیط
نرمافزار  MATLAB R2013aقابل اجراست ،استفاده شده است.
این جعبه ابزار ذکر شده نیز مشابه با جعبه ابزار قبلی ()MATDS
از الگوریتم ولف برای محاسبه مقادیر نماهای لیاپانوف استفاده
میکند.
شکل  4مقادیر عددی چهار نمای لیاپانوف سیستم غیرخطی
پیشنهادی ( )1را بر حسب تغییرات پارامتر 𝑎 در بازه ≤ 𝑎 ≤ 0

جدول  .3انواع رفتارديناميکي سيستم ( )1بر حسب تغييرا بازهاي
پارامتر 𝒃 .
رفتار دینامیکی سیستم

 20و ثابت نگهداشتن بقیه پارامترها به صورت ،𝑞 = 8 ،𝑏 = 1

فوقآشوب

0 ≤ 𝑏 ≤ 3.8

پرش ميان دو حالت آشوب معمولي و

3.9 ≤ 𝑏 ≤ 20

فوقآشوب

 ℎ = 1 ،𝑔 = 1 ،𝑤 = 4 ،𝑒 = 8 ،𝑑 = 4و  𝑧 = 2نشان میدهد.
جدول  ، 2تنوع رفتار دینامیکی سیستم غیرخطی ( )1را به ازای
بازههای گوناگون پارامتر 𝑎 ،بیان میکند.
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محدوده

پارامتر 𝒃
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5

نتایج حاصل از بررسی رفتارهای دینامیکی سیستم فوقآشوب
جدید با تغییر پارامتر  ℎدر بازهی  0 ≤ ℎ ≤ 1و ثابت نگهداشتن
پارامترهای دیگر این سیستم به صورت ،𝑏 = 1 ،𝑞 = 8 ،𝑎 = 7.7
 𝑑 = 4 ،𝑔 = 1 ،𝑤 = 4 ،𝑒 = 8و  𝑧 = 2در شکل  7و جدول 5
آورده شده است .شکل  7مقادیر عددی چهار نمای لیاپانوف
سیستم غیرخطی فوق آشوبی ( )1را بر حسب تغییرات پارامتر ℎ
در بازه  0 ≤ ℎ ≤ 1نشان میدهد .جدول  ،5تنوع رفتار دینامیکی
سیستم فوق آشوبی ( )1را به ازای بازههای گوناگون پارامتر ،ℎ
ارائه میدهد.
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LE3
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Lyapunov Exponents
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0
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شکل .5نمودار چهار نماي لياپانوف سيستم غيرخطي ( )1بر حسب تغيير
پارامتر 𝒃 در بازه 𝟎𝟐 ≤ 𝒃 ≤ 𝟎.

نتایج حاصل از بررسی رفتارهای دینامیکی سیستم فوقآشوب
جدید با تغییر پارامتر 𝑑 در بازهی  0 ≤ 𝑑 ≤ 10و ثابت نگهداشتن
پارامترهای دیگر این سیستم به صورت ،𝑏 = 1 ،𝑞 = 8 ،𝑎 = 7.7
 ℎ = 1 ،𝑔 = 1 ،𝑤 = 4 ،𝑒 = 8و  𝑧 = 2در شکل  6و جدول 4
آورده شده است .شکل  6مقادیر عددی چهار نمای لیاپانوف
سیستم غیرخطی فوق آشوبی ( )1را بر حسب تغییرات پارامتر 𝑑
در بازه  0 ≤ 𝑑 ≤ 10نشان میدهد .جدول  ،4تنوع رفتار
دینامیکی سیستم فوق آشوبی ( )1را به ازای بازههای گوناگون
پارامتر 𝑑 ،ارائه میدهد.
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Lyapunov Exponents
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شکل .7نمودار چهار نماي لياپانوف سيستم ( )1بر حسب تغيير پارامتر 𝒉

در بازه 𝟏 ≤ 𝒉 ≤ 𝟎.

5

جدول  .5انواع رفتارديناميکي سيستم ( )1بر حسب تغييرا بازهاي
0
LE2
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LE3
LE4

-10

Lyapunov Exponents

LE1

پارامتر 𝒉.
رفتار دینامیکی سیستم
فوقآشوب

10

4

6

8

2
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d
شکل .6نمودار چهار نماي لياپانوف سيستم ( )1بر حسب تغيير پارامتر 𝒅

در بازه 𝟎𝟏 ≤ 𝒅 ≤ 𝟎.
جدول  .4انواع رفتارديناميکي سيستم ( )1بر حسب تغييرا بازهاي
پارامتر 𝒅.
رفتار دینامیکی سیستم
فوقآشوب

محدوده

نتایج حاصل از بررسی رفتارهای دینامیکی سیستم فوقآشوب
جدید با تغییر پارامتر 𝑧 در بازهی  0 ≤ 𝑧 ≤ 20و ثابت نگهداشتن
پارامترهای دیگر این سیستم به صورت ،𝑏 = 1 ،ℎ = 1 ،𝑎 = 7.7
 𝑑 = 4 ،𝑔 = 1 ،𝑞 = 8 ،𝑒 = 8و  𝑤 = 4در شکل  9و جدول 7

پارامتر 𝒅

0 ≤ 𝑑 ≤ 0.4

آشوب معمولي

0.5 ≤ 𝑑 ≤ 1.1

فوقآشوب

1.2 ≤ 𝑑 ≤ 10

0≤ℎ≤1

نتایج حاصل از بررسی رفتارهای دینامیکی سیستم فوقآشوب
جدید با تغییر پارامتر 𝑞 در بازهی  0 ≤ 𝑞 ≤ 12.7و ثابت
نگهداشتن پارامترهای دیگر این سیستم به صورت ℎ = ،𝑎 = 7.7
 𝑑 = 4 ،𝑔 = 1 ،𝑤 = 4 ،𝑒 = 8 ،𝑏 = 1 ،1و  𝑧 = 2در شکل  8و
جدول  6آورده شده است .شکل  8مقادیر عددی چهار نمای
لیاپانوف سیستم غیرخطی فوق آشوبی ( )1را بر حسب تغییرات
پارامتر 𝑞 در بازه  0 ≤ 𝑞 ≤ 12.7نشان میدهد .جدول  ،6تنوع
رفتار دینامیکی سیستم فوق آشوبی ( )1را به ازای بازههای
گوناگون پارامتر 𝑞 ،ارائه میدهد.

-15

0

محدوده

پارامتر 𝒉
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آورده شده است .شکل  9مقادیر عددی چهار نمای لیاپانوف
سیستم غیرخطی فوق آشوبی ( )1را بر حسب تغییرات پارامتر 𝑧
در بازه  0 ≤ 𝑧 ≤ 20نشان میدهد .جدول  ،7تنوع رفتار
دینامیکی سیستم فوق آشوبی ( )1را به ازای بازههای گوناگون
پارامتر 𝑧 ،ارائه میدهد.

جدول  .7انواع رفتارديناميکي سيستم غيرخطي ( )1بر حسب تغييرا
بازهاي پارامتر 𝒛.
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Lyapunov Exponents

LE1
LE2
-5

LE3
LE4

12
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2

4

فوقآشوب
فوقآشوب

9.5 ≤ 𝑧 ≤ 10.4

پرش بین دو حالت آشوب و فوق آشوب

10.5 ≤ 𝑧 ≤ 12.1

آشوب معمولی

12.2 ≤ 𝑧 ≤ 19.1

پرش بین دو حالت آشوب و فوق آشوب

19.2 ≤ 𝑧 ≤ 19.4
19.5 ≤ 𝑧 ≤ 20

نتایج حاصل از بررسی رفتارهای دینامیکی سیستم فوقآشوب
جدید با تغییر پارامتر 𝑤 در بازهی  0 ≤ 𝑤 ≤ 20و ثابت نگهداشتن
پارامترهای دیگر این سیستم به صورت ،𝑏 = 1 ،ℎ = 1 ،𝑎 = 7.7
 𝑑 = 4 ،𝑔 = 1 ،𝑞 = 8 ،𝑒 = 8و  𝑧 = 2در شکل  10و جدول 8
آورده شده است .شکل  10مقادیر عددی چهار نمای لیاپانوف
سیستم غیرخطی فوق آشوبی ( ) 1را بر حسب تغییرات پارامتر 𝑤
در بازه  0 ≤ 𝑤 ≤ 20نشان میدهد .جدول  ،8تنوع رفتار
دینامیکی سیستم فوق آشوبی ( )1را به ازای بازههای گوناگون
پارامتر 𝑤 ،ارائه میدهد.

-10

0

رفتار دینامیکی سیستم

محدوده

0.1 ≤ 𝑧 ≤ 9.1

فوقآشوب

0

پارامتر 𝒛

-15

q

شکل .8نمودار چهار نماي لياپانوف سيستم غيرخطي ( )1بر حسب
تغيير پارامتر 𝒒 در بازه 𝟕 .𝟎 ≤ 𝒒 ≤ 𝟏𝟐.

5

جدول  .6انواع رفتارديناميکي سيستم ( )1بر حسب تغييرا بازهاي
پارامتر 𝒒.
رفتار دینامیکی سیستم

پارامتر 𝒒

آشوب معمولی
پرش میان دو حالت آشوب و فوقآشوب
فوقآشوب

1.8 ≤ 𝑞 ≤ 12.7

LE3
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LE2

0 ≤ 𝑞 ≤ 0.8
0.9 ≤ 𝑞 ≤ 1.7
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محدوده
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Lyapunov Exponents

0

شکل .10نمودار چهار نماي لياپانوف سيستم غيرخطي ( )1بر حسب
تغيير پارامتر 𝒘 در بازه 𝟎𝟐 ≤ 𝒘 ≤ 𝟎.

ویژگی متمایز سیستم فوقآشوبی پیشنهادی ( ،)1بزرگ بودن
نماهای لیاپانوف مثبت آن در مقایسه با سیستمهای فوقآشوبی
دیگر میباشد .این ویژگی باعث میگردد که سیستم جدید از
پیچیدگی بیشتری نسبت به سیستمهای فوقآشوبی معروف
برخوردار باشد .بنابراین می تواند در بسیاری از موارد و کاربرهای
عملی جایگزین سیستمهای فوقآشوبی معروف گردد .برای نشان
دادن این ویژگی متمایز ،سه جدول  10 ،9و  11در ادامه آورده
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0

-15
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شکل .9نمودار چهار نماي لياپانوف سيستم غيرخطي ( )1بر حسب تغيير
پارامتر 𝒛 در بازه 𝟎𝟐 ≤ 𝒛 ≤ 𝟎.

شدهاند .جدول  9مقادیر دو نمای لیاپانوف مثبت مرتبط با چندین
سیستم فوقآشوبی مرتبه چهار را گزارش میدهد .اسامی
سیستمهای فوقآشوبی معروف در جدول  ،9با توجه به
79
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متغیرحالت را تحقق میدهد.

دانشمندانی که این سیستمها را برای اولین بار ارائه دادهاند،
انتخاب شده است .شایان ذکر است که سیستمهای جدول  9اغلب
جزو اولین سیستمهای فوقآشوبی هستند که در گذشتههای دور
معرفی شدهاند .جدول  10نیز مقادیر دو نمای لیاپانوف مثبت
برخی از سیستمهای فوقآشوب جدیدی را نمایش میدهد که
اخیر ًا توسط محققان ارائه شدهاند .جدول  11دو نمای لیاپانوف
مثبت سیستم فوقآشوبی جدید رابطه ( )1را به ازای چندین مقدار
متفاوت پارامتر 𝑎 نشان میدهد .مقایسه میان مقادیر نماهای
لیاپانوف گزارش شده در جدولهای  10 ،9و  11درستی ادعای
ذکر شده را تایید میکند.

جدول .9تعدادي سيستم فوقآشوبي معروف همراه با دو نماي لياپانوف
مثبت آنها.
𝟐𝑬𝑳

سیستمهای فوقآشوبی معروف

𝟏𝑬𝑳

راسلر []11

0.02

0.11

کافاگنا []13

0.3120

0.774

لی []14
چن []12

0.0175

0.6317

0.1310

4.4090

وانگ []36

0.4180

1.0181

جا []35

0.042

0.969

جدول .11مقادير دو نماي لياپانوف مثبت سيستم ( )1با درنظرگرفتن

 -4طراحي مدار تحققدهنده سيستم فوقآشوبي

چندين مقدار متفاو براي پارامتر 𝒂.
𝟐𝑬𝑳

مقادیر متفاوت پارامتر 𝒂

در این بخش ،چهار معادله دیفرانسیلی مرتبط با سیستم
فوقآشوبی ( )1از طریق طراحی یک مدار الکترونیکی آنالوگ
تحقق مییابند و سپس پیادهسازی عملی میشوند .المانهای
آنالوگ مورد استفاده در این مدار ،مقاومتهای خطی بسیار دقیق،
خازنهای خطی ،تقویتکنندههای عملیاتی  LM741و
ضربکنندههای آنالوگ  AD633میباشند .شکل  11شماتیک این
مدار آنالوگ را نشان میدهد .هر کدام از چهار خازن موجود در این
مدار نقش مشتق گیر را داشته و مشتق هر کدام از چهار

0.328
0.392
0.338

17.7
17.9
18.8

𝟏𝑬𝑳
5.01
5.129
5.204

ولتاژهای چهار خازن )𝑡(  𝑉𝐶1 (𝑡), 𝑉𝐶2 (𝑡), 𝑉𝐶3 (𝑡), 𝑉𝐶4معادل و
کامالً هم ازر با چهار متغیرحالت  𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4سیستم فوقآشوبی
( )1میباشند .پنج ضربکننده آنالوگ این مدار برای ایجاد و
ساختن ترمهای غیرخطی ضربی و توانی  𝑥22 ،𝑥1 𝑥32 ،𝑥2 𝑥32 ،𝑥32و
 𝑥1 𝑥4به کار رفتهاند.

جدول  .8انواع رفتارديناميکي سيستم غيرخطي ( )1بر حسب تغييرا بازهاي پارامتر 𝒘.
رفتار دینامیکی سیستم

محدوده

پارامتر 𝒘

رفتار دینامیکی سیستم

0 ≤ 𝑤 ≤ 0.2

سیکل حدی
آشوب معمولی

محدوده

13.1 ≤ 𝑤 ≤ 15.2

سیکل حدی
سیکل حدی

0.3 ≤ 𝑤 ≤ 0.4

15.4 ≤ 𝑤 ≤ 16

فوقآشوب

0.5 ≤ 𝑤 ≤ 9.3

آشوب معمولی

آشوب معمولی
سیکل حدی

9.4 ≤ 𝑤 ≤ 12.3

آشوب معمولی
پرش بین دو حالت سیکل حدی و شبهپریودیک

12.3 ≤ 𝑤 ≤ 12.6
12.7 ≤ 𝑤 ≤ 13

شبهپریودیک

پارامتر 𝒘

16.1 ≤ 𝑤 ≤ 17.8
18 ≤ 𝑤 ≤ 19.1
19.2 ≤ 𝑤 ≤ 19.4
19.5 ≤ 𝑤 ≤ 20

آشوب معمولی

جدول .10تعدادي سيستم فوقآشوبي معرفي شده در سالهاي اخير همراه با دو نماي لياپانوف مثبت آنها.
سیستمهای فوقآشوبی

𝟏𝑬𝑳

𝟐𝑬𝑳

سیستمهای فوقآشوبی

𝟏𝑬𝑳

𝟐𝑬𝑳

مرجع []52

0.2525

0.0428

مرجع []58

مرجع []53
مرجع []54

0.064

0.033

2.199

0.071

مرجع []59
مرجع []60

مرجع []55

0.1032

0.0149

مرجع []61

0.1013

مرجع []56

1.8892

0.2268

مرجع []46

0.5697

0.0453

مرجع []57

1.956

0.241

مرجع []62

0.0684

0.0047

مرجع []63

0.88503

0.048124

مرجع []64

1.30002

0.011255

تقویتکنند های عملیاتی در این مدار چندین وظیفه از جمله
جمعکردن ترمها با یکدیگر ،منفیکردن (قرینهکردن) ترمها و
بهرهدادن (تقویتکردن) به ترمها را برعهده دارند .باید به این
موضوع مهم اشاره کرد که مطابق با اطالعات کارخانه سازنده،

0.4602

0.0424

1.4106

0.1232

2.3057

0.1421
0.0306

ضربکننده آنالوگ  ،AD633دو سیگنال آنالوگ را به عنوان
ورودی های خود دریافت کرده و حاصل ضرب این دو سیگنال را
محاسبه کرده و تقسیم بر عدد ده نموده و به عنوان سیگنال
خروجی آنالوگ ارائه میدهد .با نوشتن چهار قانون  KCLدر
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گرههای با پتانسیل صفر (زمین) در سمت چپ خازنهای
 ،𝐶1 , 𝐶2 , 𝐶3 , 𝐶4چهار معادله دیفرانسیلی غیرخطی رابطه ()3
حاصل میشوند.
2

)) 𝑡( 𝑉𝐶2 (𝑡 )(𝑉𝐶3
10𝑅2 𝐶1

−

2

))𝑡( 𝑉𝐶1 (𝑡)(𝑉𝐶3

()3

10𝑅7 𝐶2
)𝑡( 𝑉𝐶1 (𝑡)𝑉𝐶4
10𝑅15 𝐶3

+

)𝑡( 𝑉𝐶2 (𝑡)−𝑉𝐶1

= )𝑡( 𝑉̇𝐶1

)𝑡( 𝑉𝐶1

= )𝑡( 𝑉𝐶̇ 2

𝑅1 𝐶1

)𝑡( 𝑉𝐶4
𝑅6 𝐶2

+

2

+

))𝑡( (𝑉𝐶2

10𝑅14 𝐶3

+

𝑅5 𝐶2

)𝑡( −𝑉𝐶3
𝑅13 𝐶3
)𝑡( −𝑉𝐶2
𝑅16 𝐶4

مقادیر ثابت و استاندارد هستند و ارتباطی با تنظیم پارامترهای
سیستم فوقآشوبی ندارند.
 -5شبيهسازي مدار طراحي شده و پيادهسازي عملي
به منظور بررسی صحت عملکرد ،ابتدا مدار در محیط نرمافزار
 ORCAD16.6ترسیم و سپس شبیهسازی میشود .برای این
شبیهسازی ،ولتاژهای اولیه خازنها به صورت 𝑉𝐶1 (0− ) = −1,
 𝑉𝐶2 (0− ) = 2, 𝑉𝐶3 (0− ) = −2, 𝑉𝐶4 (0− ) = 3انتخاب شدهاند که
دقیقاً مشابه با شرایط اولیه در رسم شکل  2میباشند .چنانچه از
دادههای شبیهسازی  ORCAD16.6استفاده کرده و ولتاژ
خازنهای مدار را بر حسب هم رسم کنیم ،شکل  12حاصل
میشود .مقایسه میان دو شکل  2و  ،12نشان میدهد که تطابق و
همخوانی بسیار زیادی میان نتایج شبیهسازی با دو نرمافزار
 ORCAD16.6و نرمافزار  MATLAB R2013aوجود دارد.

= )𝑡( 𝑉̇𝐶3
= )𝑡( 𝑉̇𝐶4

حال با مقایسهی معادالت گرههای مدار (رابطه ( ))3و معادالت
دیفرانسیلی سیستم فوقآشوبی رابطه ( )1میتوان فهمید که
معادالت دیفرانسیلی رابطه ( )3که از مدار آنالوگ شکل  11حاصل
شدهاند ،میتوانند تحققدهندهی سیستم فوقآشوبی جدید باشند.
از مقایسه بین این دو رابطهی مذکور نتیجه خواهد شد که
ولتاژهای خازنهای  𝐶1 , 𝐶2 , 𝐶3 , 𝐶4به ترتیب بیانگر همان
متغیرهای حالت  𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4هستند و ارتباط مقاومتهای
الکتریکی مدار و پارامترهای سیستم فوقآشوبی نیز به صورت
رابطه ( )4است .در رابطه ( ،)4نمادهای 𝐹𝜇 MΩ ،و  𝑘Ωبیانگر
واحدهای میکروفاراد ،مگااهم و کیلواهم میباشند.

در ادامه ،مدار شکل  ،11با عناصر و المانهای واقعی در آزمایشگاه
به صورت عملی پیادهسازی شده است .ولتاژ اولیه خازنها دقیقاً
مشابه با شبیهسازیهای  ORCAD16.6در نظر گرفته شدهاند.
شکل  13نتایج واقعی از تست و آزمایش مدار بسته شده بر روی
بردبورد را نشان میدهند .الزم به ذکر است که نتایج و دادههای
واقعی مدار با استفاده از اسیلوسکوپ دیجیتالی  70مگاهرتزی (با
برند  GPSاز نوع سری  )1072Bثبت و اندازهگیری شدهاند .نتایج
عملی نشان داده شده در شکل  ،13دقیقاً نتایج شبیهسازیهای دو
شکل  2و  12را تایید میکند.

𝐹𝜇𝐶1 = 𝐶2 = 𝐶3 = 𝐶4 = 1
1MΩ
𝑞
100𝑘Ω

()4

= , 𝑅5

100𝑘Ω
𝑏
1MΩ

= , 𝑅2

1MΩ
𝑎
1MΩ

𝑑 = , 𝑅16 = 𝑧 , 𝑅7
𝑒
1MΩ
100𝑘Ω
1MΩ
𝑔 = , 𝑅14 = ℎ , 𝑅15
𝑤

= 𝑅1
= 𝑅6

= 𝑅13

 -6جمعبندي و نتيجهگيري

𝑅3 = 𝑅4 = 𝑅8 = 𝑅9 = 𝑅10 = 100𝑘Ω
𝑅11 = 𝑅12 = 𝑅17 = 𝑅18 = 100𝑘Ω
𝑅19 = 𝑅21 = 100𝑘Ω, 𝑅20 = 𝑅22 = 1MΩ

در این مقاله ،با اضافه کردن یک معادله دیفرانسیلی مرتبه اول و
چندین ترم غیرخطی از متغیرهای حالت به سیستم آشوبی لیو،
سیستم فوقآشوبی جدیدی ارائه شد .محاسبه معیارها و

در مدار شکل  ،11ولتاژهای اولیه چهار خازن ،نقش شرایط اولیه
سیستم فوقآشوبی ( )1را دارند .در این مدار ،هیچ سیگنال ورودی
از بیرون اعمال نمیشود و آنچه باعث میگردد که مدار تحریک
شده و شروع به کار کند ،همان شرایط اولیه (ولتاژ اولیه خازنها)
میباشند و در واقع مدار طراحی شده ،خود تحریک است.

شاخص های متداول برای سیستم پیشنهادی ،حاکی از وجود
پدیده فوقآشوبی در رفتارهای دینامیکی این سیستم بود .تغییر
پارامترهای نشان داد که این سیستم از لحاظ بروز انواع رفتارهای
دینامیکی دارای غنای باالیی است .در ادامه با استفاده از المانهای
الکترونیکی آنالوگ ،مداری طراحی و ساخته شد تا معادالت
دیفرانسیلی غیرخطی مرتبط با سیستم فوقآشوبی ارائه شده را
تحقق بخشد .نتایج شبیهسازی مدار طراحی شده و همچنین
داده های آزمایشگاهی حاصله از تست واقعی تایید کردند که پدیده
فوقآشوب در این مدار اتفاق میافتد.

مقاومتهای  𝑅1 , 𝑅2 , 𝑅5 , 𝑅6 , 𝑅7 , 𝑅13 , 𝑅14 , 𝑅15 , 𝑅16به ترتیب
برای تنظیم پارامترهای 𝑧  𝑎, 𝑏, 𝑞 , 𝑒, 𝑑, 𝑤, ℎ, 𝑔,به کار رفتهاند .به
عبارت دیگر مقادیر عددی این پارامترها توسط مقاومتهای ذکر
شده تعیین میشوند .چنانچه مقادیر حاصل شده برای مقاومتهای
خطی  𝑅1 , 𝑅2 , 𝑅5 , 𝑅6 , 𝑅7 , 𝑅13 , 𝑅14 , 𝑅15 , 𝑅16در رنجهای
استاندارد برای مقاومتهای خطی دقیق موجود در بازار قرار
نگیرند ،از پتاسیومترها دقیق استفاده خواهد شد .مقاومتهای
 𝑅3 , 𝑅4 , 𝑅8 , 𝑅9 , 𝑅10 , 𝑅11 , 𝑅12 , 𝑅17 , 𝑅18 𝑅19 , 𝑅20 , 𝑅21 , 𝑅22دارای

از ویژگیهای قابل توجه این سیستم جدید ،بزرگ بودن نماهای
لیاپانوف مثبت آن در مقایسه با نماهای لیاپانوف مثبت
سیستم های فوق آشوبی دیگر بود .این ویژگی باعث میگردد که
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(در سمت فرستنده) و رمزگشایی (در سمت گیرنده) مورد استفاده
قرار گیرد.

سیستم ارائه شده از درجه پیچیدگی باالتر و شدت غیرخطی بودن
بیشتری نسبت به سیستمهای فوقآشوبی مشابه برخوردار باشد و
در نتیجه سیستم پیشنهادی ،سیستم غیرخطی مستعدی برای
تست و اعتبارسنجی روشهای جدید کنترل غیرخطی باشد .با
توجه به درجه باالی پیچیدگی مورد اشاره ،این سیستم میتواند
در بحث انتقال امن داده ها به عنوان سیستم پایه برای رمزگذاری

شکل  .11شماتيک مرتبط با مدار الکترونيکي آنالوگ تحققدهندهي سيستم غيرخطي فوقآشوبي پيشنهادي (.)1
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)(b

)(a

)(d

)(c

)(f

)(e

شکل  .12شش تصوير دو بعدي از ولتاژهاي خازن برحسب يکديگر :)a( .نمودار 𝟐𝑪𝑽 برحسب 𝟏𝑪𝑽 :)b( ،نمودار 𝟐𝑪𝑽 برحسب 𝟑𝑪𝑽  :)c( ،نمودار
برحسب 𝟏𝑪𝑽 :)d( ،نمودار 𝟒𝑪𝑽 برحسب 𝟏𝑪𝑽 :)e( ،نمودار 𝟑𝑪𝑽 برحسب 𝟒𝑪𝑽 :)f( ،نمودار 𝟐𝑪𝑽 برحسب 𝟒𝑪𝑽.
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𝟑𝑪𝑽
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𝑽𝑪𝟐

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

 نمودار:)b( ،𝑽𝑪𝟏  نمودار 𝟐𝑪𝑽 برحسب:)a( . تصاوير دو بعدي از دادههاي واقعي و آزمايشگاهي مرتبط با ولتاژ خازنها برحسب يکديگر.13 شکل
.𝑽𝑪𝟒  نمودار 𝟐𝑪𝑽 برحسب:)f( ،𝑽𝑪𝟒  نمودار 𝟑𝑪𝑽 برحسب:)e( ،𝑽𝑪𝟏  نمودار 𝟒𝑪𝑽 برحسب:)d( ،𝑽𝑪𝟏  نمودار 𝟑𝑪𝑽 برحسب:)c( ، 𝑽𝑪𝟑 برحسب
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