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چکیده

و داشته مناسب مراجع معرفی طریق از دینامیکی سیستم�های و دیفرانسیل معادالت در جبر علم کاربردهای از برخی بر مروری مقاله این
می�دهد. ارجاع مذکور منابع به را جزییات و دقیق�تر اطالعات

دیفرانسیل. معادالت حل؛ جبر؛ : کلیدی واژگان
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پیش�گفتار .١

جبر علم در می�دانیم که همان�طور است. شده معلوم و مشخص همگان برای اشیاء عملکرد نحوه توصیف برای مهم و قوی ابزار یک عنوان به ریاضیات علم در جبر نقش امروزه
جبری هندسه کاربرد اخیر دهه�های در ویژه به است. افزایش حال در روز به روز ریاضی شاخه�های سایر در علم این کاربردهای آن. خود نه و می�باشد مهم شیء یک عمل و رفتار
مثال�هایی ارایه با واقع در پرداخته�ایم. مختلف دیدگاه�های از ریاضیات و جبر علم بین رابطه به مقاله این در است. چشم�گیر کامال هندسی مدل�بندی مسایل حل در جابجایی جبر و

می�پردازیم. آنها در کرامر قاعده و مدول�ها عملکرد به هندسی، مدل�بندی در

دیفرانسیل معادالت .٢

به می�توان تکنیک�ها برخی از استفاده با است، داده شرح تفصیل به [٢٠] در زویلینگر که همان�طور کنند. حل را دیفرانسیل معادالت می�توانند محاسباتی جبر سیستم�های اغلب
رسید. هایی راه�حل به می�توان لیست این با مطابقت الگوی با که می�دهد ارایه را مختلف معادالت حل از لیستی [١١] در کامکه همچنین رسید. معادالت حل در جالبی نتایج
تکنیک با که می�دهند قرار توسیع�ها از خاصی حالت را بحث مورد معادالت تبدیالتی، کردن پیدا با آنها می�نمایند. تکنیک�ها این توسیع در سعی مواقع بسیاری در نیز محققین
حل داشت انتظار نمی�توان که را آنهایی از بعضی است، شده اشاره [١۴] در که طور همان حتی و دیفرانسیل معادالت برخی متد، این باشند. حل قابل راحتی به شده معرفی های
حالت این در واقع در نمی�آید. دست به اطالعاتی هیچ نکند، رجوع جواب به محاسباتی جبر سیستم اگر که است این آنها مهمترین دارد. وجود نیز اشکاالت برخی ولی می�کند
جبر در محققین که است دلیل بدین نباشند. حل برای مناسبی تبدیل ارایه به قادر محققین اینکه یا و باشد نداشته جوابی هیچ شده داده دیفرانسیل معادله که دارد وجود این امکان
توابع از خاصی رده مشمول جواب�ها یا ندارد وجود شده داده معادله برای جوابی هیچ که می�کنند تعیین دقیقاً روش�ها این هستند. عالقمند تصمیم الگوریتم روشهای به محاسباتی
می�توان گالوا دیفرانسیلی نظریه کمک با روش�ها این از یکی در شده�اند. برده کار به خطی معمولی دیفرانسیل معادالت برای فقط روش�ها این حال به تا وجود، این با می�باشند.

خیر. یا دارد وجود مفروض معادله برای لیویلی جواب�های آیا که کرد تعیین
برخی آنگاه کنیم، محاسبه قابل توابع به محدود را خود اگر مثال عنوان به می�شود. موجب جواب�ها برای را اصلی محدودیت�های محاسبات نظریه که است ذکر به الزم
ارایه دیفرانسیل معادالت از مثال�هایی می�توان دقیق�تر عبارت به شود). رجوع [١۵] و [١] مراجع (به نمی�باشند استفاده قابل دیفرانسیل معادالت در کالسیک وجودی قضایای

کرد. پیدا [۴] مرجع در می�توان را مورد این در بیشتر مطالب نباشند. محاسبه قابل ولی باشند جواب دارای که داد
مرجع در اخیراً می�باشد. سخت مربوطه اصطالحات تعریف حتی غیرخطی، معادالت برای اما برگردد. کلی جواب به باید جواب الگوریتم می�رود انتظار که طور آن� اصوال
یا (ثابت کلی پارامترهای برخی به وابسته کلی جواب که گفت می�توان شهودی طور به است. شده ارایه ایده�آل دیفرانسیلی نظریه پایه بر مساله این برای قوی تحلیل یک [١٠]
که خطی معادالت برای روش این می�شوند. حاصل آنها کردن خصوصی و پارامترها این به اولیه شرایط برخی کردن وابسته با دیفرانسیل معادله جواب هر که این و دارد توابع)
کلی جواب مجموعه در مشمول که می�شوند منفرد انتگرال�های به منجر معادالت این از بسیاری ولی کاراست. بسیار می�باشد برداری فضای یک ساختار دارای آنها جواب فضای
گالوای نظریه اساس بر که شود) رجوع [١٢] مروری مجموعه (به دارد وجود معمولی دیفرانسیل معادالت برای قبول قابل جواب نظریه یک که گفت می�توان حال هر به نمی�باشد.

است. بی�فایده عمل در که گفت می�توان و است بسیاری پیچیدگی دارای باالتر مرتبه با معادالت برای ویژه به کلی جواب�های محاسبه برای الگوریتم�ها اما است. دیفرانسیل

دینامیکی سیستم�های .٣

مهمی نقش که است عددی محاسبات این که گفت می�توان واقع در نمی�باشد. جبری نمادهای از استفاده با و مستقیم �طور به دینامیکی سیستم�های در محاسباتی جبر کاربردهای
مرجع (به دارد اختالالت تحلیل و تجزیه زمینه در ویژه به زمینه این در فزاینده نفوذ دارای محاسباتی جبر وجود این با دارند. جبری نمادهای با مقایسه در دینامیکی سیستم�های در
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جبری کالسیک مسایل مطالعه که گفت می�توان طرفی از می�باشد. نیز استفاده مورد موارد مهم�ترین از سری�ها به توابع بسط امکان که گفت می�توان همچنین شود). رجوع [١۶]
سیستم یک جواب تعیین الزمه این کرد. تعیین را نقطه خود بتوان ثابت، نقطه یک ماهیت تحلیل از قبل مثال می�باشد. فراوانی اهمیت دارای نیز دینامیکی سیستم�های بحث در
پارامترها به بستگی برداری میدان معموال می�شود. انجام گروبنر پایه�های توسط کار این آنگاه باشد، گویا اعداد بحث مورد برداری میدان اگر می�باشد. جبری معادالت از غیر�خطی

می�باشد. دینامیکی سیستم�های در اساسی چالش�های از مقادیر این تعیین کند. تغییر پارامترها این از خاصی مقادیر در است ممکن برداری میدان خواص دارد.
این در باشد. پایا ،([٩] و [٨]) متقارن گروه عمل تحت شده تعریف برداری میدان که سیستم�هایی یعنی می�باشند؛ هم�پایا سیستم�های جالب، خیلی سیستم�های از یکی
نرمال فرم�های از استفاده با شود). رجوع [١٩] و [۶] (به کرد استفاده پایاها هم و اساسی پایاهای تعیین برای پایا چندجمله�ای�های نظریه و خطی نمایش نظریه از می�توان حالت

می�شود. حاصل بحرانی نقطه همسایگی در نمونه�ای دوشکافت دیاگرام یعنی آورد، دست به دوشکافت�ها از موضعی تحلیل می�توان
... و گوستاوسون بیرخوف، پوآنکاره، توسط نرمال فرم�های چنین دینامیکی سیستم�های برای می�باشد. نرمال فرم�های تعیین محاسباتی، جبر در بحث مورد مسایل از یکی
می�باشند. دوشکافت تحلیل یا پایداری مانند دینامیکی سیستم�های از بسیاری حل پایه واقع در آنها شود). رجوع [۵] و [٢] (به است شده معرفی فضا مکانیک مقاالت در
می�باشد. مختصاتی تبدیل یک توسط دیفرانسیل معادالت از غیرخطی عبارات حذف در سعی و ثابت نقطه یک همسایگی در سیستم مطالعه نرمال، فرم�های برای ایده واقع در
باشند. داشته موهومی کامال ویژه مقادیر یا غیرصفر ژاکوبی که طوری �به� کرد حذف هذلولوی ثابت نقاط نزدیکی در می�توان را عبارت�های چنین تمام همیلتون-گروبمن قضیه طبق
بیشتر موضوع این بود. خواهد مسایل درگیر بیشتر آنالیز مرکزی، نقاط مانند ثابت نقاط سایر در بود. خواهد کافی شرط یک خطی پایانی قضیه هذلولوی، نقاط در بنابراین
آنگاه باشد، داشته وجود ژاکوبی ویژه بردارهای بین رزنانس�هایی اگر که می�شود ثابت باشند. هذلولوی نمی�توانند زمانی هیچ ثابت نقاط که می�شود همیلتونی سیستم�های شامل
عبارات تمام رزنانس�های با را ضرایب سپس و کرده تعیین مختصاتی تبدیالت برای را توان سری می�توان نرمال فرم یک آوردن �دست به برای است. غیخطی لزوماً نرمال فرم

هستند. نرمال فرم�های شده حاصل تبدیالت دیفرانسیل معادالت آورد. دست به معادله از درجه یک تا دیفرانسیل معادالت تمام غیرخطی
به الگوریتم این آمد. به�دست [١٧] والچر توسط می�باشد جبری محاسبات در استفاده برای مناسب که شده داده سیستم یک از نرمال فرم�های محاسبه برای الگوریتم یک
دینامیکی سیستم�های به الگوریتم این �طور همین می�شود. کانونی تبدیل یک به منجر که می�باشد همیلتونی مکانیزم در تکنیک�ها این ریشه است. وابسته خیلی [١٣] لی تبدیالت
می�کنند. استفاده شکافت�ها دو وضعیت منظور به منفرد نقطه قضیه از را نرمال فرم [٧] گاترمن-الترباچ بیرخوف، نرمال فرم برخالف که است ذکر به الزم می�باشد. توسیع قابل

می�کنند. رده�بندی را هم�پایا سیستم�های گربنر پایه�های از استفاده با آنها
کافی آنگاه باشد، مرکز منیفلد یک دارای سیستم اگر پایاست. منیفلدهای از خاصی نوع که می�باشند [٣] مرکز منیفلدهای تعیین دینامیکی سیستم�های دیگر کاربردهای از
قدر به اولیه مقادیر ازای (به اولیه سیستم جواب�های آنگاه باشد، پایا تقلیل�یافته سیستم در صفر جواب اگر مثال کنیم. مطالعه منیفلد این روی از فقط را سیستم رفتار که است

می�کند. توصیف را جواب�هایی چنین مجانبی رفتار کامل طور به� تقلیل�یافته سیستم بنابراین می�شوند. نزدیک اصلی منیفلد به نمایی طور به مرکز) منیفلد به نزدیک کافی
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