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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН 
ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 

 
2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министірінің 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығы негізінде 
бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 
3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс 
хаттамасының шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз 

осы типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 
 
1. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным 

университетом им. аль-Фараби. 
 
2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом МОН РК от 05 июля 2016 года 
№425. 

 
3.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания 

Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского 
образования от 30 июня 2016 года. 

 
Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 
Казахстан 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ КазНУ аль-Фараби, 2017  
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ABFA 7201 АСТРОНОМИЯДАҒЫ БЕЙСЫЗЫҚ ФИЗИКА 
ӘДІСТЕРІ 

 
(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 
Көлемі - 3 кредит 

 
Авторлары: 

Жанабаев З. Ж. -  физика-математика ғылымдарының докторы, физика –
техникалық факультетінің, қатты дене физикасы мен бейсызық физика 

кафедрасының профессоры 
Бейсебаева А.С. – физика-математика ғылымдарының кандидаты, 

физика –техникалық факультетінің, қатты дене физикасы мен бейсызық 
физика кафедрасының аға оқытушысы 

 
Пікір жазғандар: 

Сомсиков В. М. -  физика-математика ғылымдарының докторы, 
Ионосфера институтының профессоры, Алматы қ. 

Ахтанов С.Н. -  PhD, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
университетінің, физика-техникалық факультетінің, қатты дене физикасы 

және бейсызық физика кафедрасының  аға оқытушысы 
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Астрономиялық нысандарда байқалатын барлық нағыз құбылыстар 
негізінде бейсызық, күрделі заңдылықтарға ие болады, егер барлық мүмкін 
әсерлесудің эффектілерін қажетті дәлдікпен ескерсе. 

Астрономиядағы бейсызық физика әдістері барлық бейсызық 
құбылыстар үшін тән болатын және олардың табиғатына тәуелсіз 
заңдылықтарға, жалпы әмбебап түсініктермен байланысты болады. Мұндай 
түсініктерге: бифуркация, хаос, құрылым, солитон, фракталдар, информация, 
энтропия, эволюциялық тәртіп параметрі, квазибөлшек және т. б. жатады. 
Осыған байланысты бейсызық физика әдістерін астрономияда қолданудың 
қажеттілігі туды. Бейсызық физика жүйелерді түсіндіру үшін бейсызық 
модельдерді қолданады. Ол әдетте дифференциалдық теңдеулермен және 
дискретті бейнелеулермен өрнектеледі. Бейсызық динамика орнықтылық, 
динамикалық хаос, интегралдаушы жүйелер теорияларынан құралады. 

Біздің тәжірибе докторанттарды физика және астрономия шеңберінде 
бейсызық физиканың негізгі түсініктерін таныстырудың мынадай тәртіппен 
келтірудің тиімділігін көрсетті: бейсызық динамикалық жүйелер, олардың 
қажетті жағдайлардағы хаостануы, хаостың уақыт және фазалық кеңістіктегі 
құрылымдары, өзқауым және хаостың иерархиялық құрылымы фракталдық 
нысандардың жалпы қасиеттері ретінде, құрылудың және құрылымдардың 
эволюциясының ықтималдылық сипаты ақпаратты тудырудың қажетті және 
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жеткілікті шарты ретінде, энтропия – ақпараттың орташа мәні, құрылған 
хаостың тәртіп дәрежесі критерийі ретінде.  

Келтірілген мәселелер синергетика – жаңа ғылымның әдістемелік 
бағытының негізі туралы ең аз білімді анықтайды (материяның өзқұрылымы 
және оның қозғалысы).  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар  атауы 
1 Сигналдардың статистикалық сипаттамалары 
2 Квазипериодты тербелістер және олардың сипаттамалары 
3 Авто- тербелістер, динамикалық хаос 
4 Хаостық динамика, динамикалық жүйелердегі бифуркация 
5 Фазалық аттрактор, фазалық траектория 
6 Ғажап аттракторлар мен фракталдар 
7 Фракталдар мен мультифракталдар теориясы 
8 Бейсызық фрактал 

9 Бейсызық фракталдық теорияны галактикалардың 
антигравитациясын сипаттауға қолдану 

10 Динамикалық жүйелерді информациялық – энтропиялық талдау 

11 Фазалық кеңістік элементтерінің біртексіздігі. Цаллис 
статистикасы. Өзқауым крийтерилері 

12 Информациялық – энтропия әдістерін Әлемнің ірі-масштабты 
құрылымын талдауға қолдану 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе  
Пәннің мақсаты.  «Астрономиядағы бейсызық физика әдістері» пәнін 

оқу динамикалық хаос теориясының заңдарын білуге негізделген. 
Динамикалық хаос – динамикалық жүйе теориясындағы құбылыс, 
детерминистік заңдылықпен анықталса да, бейсызық жүйенің іс- әрекеті 
кездейсоқ түрде болады. Астрофизикалық нысандарда, мысалы 
галактикаларда, айнымалы жұлдыздарда кездейсоқ құрылымды тербелістер 
жиі кездеседі. Сондықтан бейсызық физика әдістерін астрофизикалық 
нысандарды талдау үшін қолдану өзекті мәселелердің бірі болып табылады. 

Модульді оқу нәтижесінде игеретін құзыреттері (оқу нәтижесі). 
Докторанттар: 

- физикада барлық бейсызық құбылыстар және олардың 
табиғатына тәуелсіз заңдылықтарын, жалпы әмбебап түсініктерін білу керек; 

- бейсызық физиканың негізгі әдістерін қолдана алу керек; 
- алынған білімді бейсызық физиканың әртүрлі есептерін шешу 

үшін қажетті практикалық икемдерді, зерттеу, оқыту саласында қолдану 
икемдерін игеру керек. 
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Пәнді меңгеру үшін алдын-ала оқылуы тиіс пәндер. «Жалпы физика 
курсы», «Математикалық талдау», «Информатика». 

Жанамалас пәндер:  «Динамикалық хаос теориясы» «Ақпараттық 
сигналдарды бейсызық талдау», «Бейсызық тербелістер және толқындар», 
«Космостағы фракталдар». 

Пәнді оқытудың мақсаты – докторанттарды бейсызық физика 
мәселелерімен, аспан денелерін модельдейтін динамикалық жүйелерді талдау 
әдістерімен таныстыру; космология негіздерін дамытуда оның маңызы және 
ролі туралы көрініс беру.   

Астрономиядағы бейсызық физика әдістерін тереңдетіп оқу астрономия 
аумағында және ғылым мен техниканың әртүрлі салаларында болашақ 
мамандарды кәсіби дайындау үшін өте маңызды. 

Пәнді оқытудың мәселелері:  
- докторанттарды бейсызық физика аумағындағы астрономиялық 

нысандарды заманауи теориялық және тәжірибелік зерттеу әдістерімен, 
сонымен қатар осы салада қойылған мәселелермен таныстыру; 

- докторанттарға түп тамырлы түсінік бейсызық физика туралы терең 
түсінік беру;  

- астрофизикалық нысандарды зерттеу және негізгі зерттеу әдістері 
туралы түсінік беру.  

- аспан денелерін Матлаб, С++ және тағы басқа программалар 
пакеттерінде талдаумен таныстыру. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
«Астрономиядағы бейсызық физика әдістері» пәнін оқу динамикалық 

хаос теориясының түбегейлі заңдарына негізделеді. 
Хаостың пайда болу себебі бастапқы шарттар және параметрлерге 

қатысты орнықсыздығы (сезімталдығы) болып табылады. Бастапқы 
шарттардың аз өзгеруі жүйенің динамикасының уақыт өте келе үлкен 
өзгерісіне әкеліп соқтырады.  

Физикалық жүйенің бастапқы күйі абсолют дәл беріле алмайды (өлшеу 
құралдарының шектеулеріне байланысты), сондықтан бастапқы шарттың 
белгілі аумағын (аз болса да) қарастыру керек. Кеңістіктің шектеулі 
аумағындағы қозғалыс кезінде уақыт өте келе жақын орбиталардың 
экспоненциалды ажырауы бастапқы нүктеледің барлық аумақтағы 
араласуына әкеліп соқтырады.  

Осындай араласудан кейін нақты жұлдыздың координатасы туралы 
айтудың ешқандай да мағынасы болмайды. Сондықтан құбылыстың 
статистикалық талдауға көшкен дұрыс болады. Онда жұлдыздың қандай да 
бір нүктеде болу ықтималдығы туралы айтуға болады.  

Хаостық динамикалық жүйе ретінде көптеген астрофизикалық 
нысандар, галактикалар, айнымалы жұлдыздар, квазарлар және т. б. санауға 
болады.  
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Хаос теориясы көптеген ғылыми пәндерде қолданылады: математика, 
биология, информатика, экономика, инженерия, қаржы, философия, физика, 
робототехника, психология, саясат. Лабораторияда хаостық құбылысты 
көптеген әртүрлі жүйелерде байқауға болады. Мысалы, электр тізбектерінде, 
лазерлер, химиялық реакциялар, сұйықтық динамикасында және магнитті – 
механикалық құрылғыларда. Табиғатта хаостық құбылыс Күн жүйесінің 
серіктерінің қозғалысында, астрономиялық денелердің магнит өрісінің 
эволюциясында, экологиядағы халықтың өсуі, нейрондардағы потенциалдың 
динамикасында және молекулалық тербелістерде кездеседі. Экономикада 
және плиталар тектоникасында динамикалық хаостың бар болуы туралы 
күмән бар.  

Хаос теориясының ең жетістікті қолданысы экологияда болды. Ол кезде 
Рикер моделіне ұқсас динамикалық жүйе халықтың өсуінің оның 
тығыздығына тәуелділігін көрсету үшін қолданылды. Нағыз уақытта хаос 
теориясы медицинада ұстама ауруын болжау үшін организмнің бастапқы 
күйін ескере отырып, эпилепсияны зерттеу үшін қолданылады. Ұқсас физика 
аумағы, кванттық хаос теориясы хаос және кванттық физика арасында 
байланысты зерттейді. Жақында жаңа аумақ пайда болды, ол салыстырмалық 
хаос деп аталады. Ол салыстырмалықтың жалпы теориясының заңы бойынша 
өзгеретін жүйелерді түсіндіру үшін қолданылады. 

 
Сигналдардың статистикалық сипаттамалары 
Бұл бөлімде сигналдардың негізгі статистикалық сипаттамалары 

математикалық модельдер негізінде қарастырылады. Олардың ішінде 
маятниктің өшпейтін тербелістері, Ван – дер – Поль теңдеулерінің 
шешімдері. Өтілген материалға қысқаша шолу жасалынады. 

 
Квазипериодты тербелістер және олардың сипаттамалары 
Табиғи құбылыстарды жақсы сипаттайтын, практика жүзінде оңай 

жүзеге асырылатын модельдерге көп көңіл бөлінеді. Астрофизикалық 
сигналдармен жұмыс жасаған кездегі, ең өзекті мәселелердің бірі – уақыт 
масштабтарын дәйекті түрде бөлуге назар аударылады. Ходжкин-Хаксли 
теңдеуі негізінде, өз ретімен қозатын, квазипериодты тербелістер көзі 
болатын, нейрондар динамикасының негізгі модельдері қарастырылады. 
ФитцХью-Нагумо жүйесіндегі нейрондардың қозу ерекшеліктері. Рульков 
бейнелеуі. 

 
Авто-тербелістер, динамикалық хаос 
Динамикалық хаос негіздері авто-тербелмелі жүйелер қасиеттерін 

талдай отыра зерттеледі. Күн жүйесі авто-тербелмелі жүйе ретінде 
қарастырылады. Күн динамикалық жүйесіндегі автотербелістерді тудыратын 
механизмдерді мысалға ала отырып, мультивибратор ұғымын енгізе, 
қарапайым модель тұрғызылады. Бұл модельді талдай отырыа, күн бетіндегі 
активтіліктің 4 типті жарық етулерінің хаостық табиғаты зерттеледі.  
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Хаостық динамика, динамикалық жүйелердегі бифуркация 
Бұл тақырып динамикалық жүйелердің ерекшеліктері мен оларды 

зерттеуге қолданылатын әдістерді тереңірек оқып-білу үшін арналған кіріспе 
ретінде ұсынылады. Логистикалық бейнелеу, Хенон бейнелеуі сияқты 
қарапайым модельдер қарастырылады. Хаостық процестердің дамуы 
барысында жүйенің сапалық өзгерістерін сипаттайтын параметр – 
бифуркация қарастырылады. Бифуркация, жүйенің бір сапалық күйден 
екінші сапалық күйге критикалық өту құбылысы фазалық басқаруы бар, 
динамикалық хаос генераторы мен Адронов – Хопф бифуркациясы негізінде 
көрсетіледі. Галактикалардың морфологиялық құрылысы – сапалық 
өзгерулер ретінде түзілуі зерттеледі. 

 
Фазалық аттрактор, фазалық траектория 
Бейсызық динамика тақырыбын жалғастыра отыра, осцилляторлардың 

фазалық кеңістіктегі сипаттамаларына тоқталамыз. Бұл бөлімде бейсызық 
бейнелеу, фазалық портрет, ғажайып аттрактор, бифуркациялық 
диаграммалар, Ляпунов көрсеткіші мен Пуанкаре бейнелеуі ұғымдары – 
жүйенің хаостық деңгейі көрсеткіштері мен осындай жұйелерді талдау 
әдістемелері ретінде ұсынылады. Жүйенің жалпы түрде сапалық өзгеруі – 
алмасу арқылы хаосқа өту процестері көрсетіледі. 

 
Ғажап аттракторлар мен фракталдар 
Лоренц жүйесін негізге ала отырып, ғажайып аттракторлардың пайда 

болуына әкеліп соғатын негізгі ерекшеліктері көрсетіледі. Лоренц теңдеуі: 
негізгі қасиеттері мен қорытып шығу. Лоренцтің хаостық аттракторы. 
Хаостық жүйелердің жалпы сипаттамалары. Бастапқы мәндерге деген 
сезімталдылық. Ляпунов экспоненталары. Лоренц теңдеулерінің 
модификацияланған түрі. Седло индексі. Жабысу бифуркациясы реттілігі. 
Ассимметриялық жабысқан траекториялар. Гомоклиникалық траекториялар. 

 
Фракталдар мен мультифракталдар теориясы 
Фракталдар мен мультифракталдар туралы негізгі түсініктер мен 

олардың қасиеттері келтіріледі: фракталдық өлшемділік, мультифракталдық 
өлшемдер, өзтектілік пен өзаффинділік, фракталдық және мультифракталдық 
қисықтар мен беттер, мультифракталдық спектр, корреляциялық өлшемділік. 
Өтілген материал негізінде галактикалардың мультифракталдық 
өлшемділіктерін есептеу мен олардың фракталдық құрылымын анықтау 
әдістемелері ұсынылады. 

 
Бейсызық фрактал 
Физикалық өлшемнің өзінің кризистік мәндері обылысындағы 

сипаттамасын бейсызық физикалық өлшем түрінде көрсететін жаңа идея. 
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Теорияға кіріспе, бейсызық фракталдық бейнелеу теңдеуін қорытып шығу.  
Негізгі ұғымдар. 

 
Бейсызық фракталдық теорияны галактикалардың 

антигравитациясын сипаттауға қолдану 
Бейсызық бейнелеу негізінде галактикалардың антигравитациясын 

түсіндіру негіздері қарастырылады. Физикалық өлшемнің кризистік мәні 
ретінде нөлдік гравитация қашықтығы алынады. Космологияның осындай 
проблемасына деген, ұсынылған көзқарас – заманауи зерттеулерден өзінің 
қарапайым түрде, жалпы саластырмалық теориясының негізгі идеяларын 
сипаттауымен өзгешелінеді. 

 
Динамикалық жүйелерді информациялық – энтропиялық талдау 
Ұсынылған тақырыпта келесі ұғымдар қарастырылады: біртектілік 

параметрі, біртектілік параметрін ескере отырғандағы екі өлшемді энтропия, 
хаостық динамикалық жүйелерді энтропиялық талдау. Бұл ұғымдар 
айнымалы жұлдыздарды зерттеу мен галактикалардың эволюциясы 
барысындағы құрылымдық иерархиясының энтропиялық заңдылықтарын 
анықтауға қолданылады. 

 
Фазалық кеңістік элементтерінің біртексіздігі. Цаллис 

статистикасы. Өзқауым крийтерилері 
Өзтектілік және өзаффинділік күйлердің информациялық – энтропиялық 

крийтерилерінің квазиканоникалық таралудың бос параметрінен тәуелділігі 
анықталады. Масштабты – инвариантты жиындардың классификациясы 
қарастырылып, сәйкесінше фракталдық және мультифракталдық 
өлшемділіктері келтіріледі. 

 
Информациялық – энтропия әдістерін Әлемнің ірі-масштабты 

құрылымын талдауға қолдану 
Динамикалық жүйенің эволюциялық реттілік параметрі. Жүйе 

күрделігін реттілік параметрі негізінде анықтау. Алынған нәтижелер мен 
әдістемені галактикалардың формасын мен айнымалы жұлдыздар 
сигналдарын талдауға қолдану. Айнымалы жұлдыздардың эволюциялық 
реттілік параметрі. Айнымалы жұлдыздар мен галактикалар үшін 
бифуркация параметрлерін тағайындау. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАРЛЫҚ) САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Вейвлет-талдау. Вейвлет-талдау негіздері мен ерекшеліктері. 
Вейвлет тұрлендірулердің базистік функциялары. 

2. Сырттай күш әсер еткендегі Ван-дер – Поль теңдеуін сандық 
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шеші. 
3. Динамикалық модельдер: Ходжкин-Хаксл, ФитцХью-Нагумо, 

Рульков. 
4. Динамикалық жүйелердегі екі еселену бифуркациясы. Хеннон 

бейнелеуінің бифуркациялық диаграммасы. 
5. Бифуркация режимдері седло-узловой, транс-критикалық 

бифуркация. 
6. Пуанкаре бейнелеуін тұрғызу. Ляпунов көрсеткішінің физикалық 

мәні және оны есептеу. 
7. Фракталдық және мультифракталдық талдау. 
8. Бейсызық фрактал. Бейсызық фракталдық бейнелеудің өзіндік 

қасиеттері мен параметрлері. 
9. Бейсызық фракталдық теорияны галактикалардың 

антигравитациясын сипаттауға қолдану. 
10. Фракталды жиынның Колмогоров-Синай энтропиясы. Біртексіз 

жиындардың информациялық энтропиясы. 
11. Фазалық кеңістік элементтерінің біртексіздігі. Цаллис 

статистикасы. Жүйе біртектілігінің әр-түрлі мәндеріндегі энтропияның 
информациядан тәуелділігі. 

12. Астрофизикалық сигналдардың толық энтропиясын есептеу. 
 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Физикалық шаманың орта мәні мен дисперсиясы. 
2. Кох қисығын тұрғызу. 
3. Фазамен басқарылатын динамикалық хаос генераторын 

модельдеу. 
4. Логистикалық бейнелеудің бифуркациялық диаграммасын 

тұрғызу. 
5. Кезектесу құбылысы. Хаосты жүйелердің фазалық бейнесін 

тұрғызу. 
6. Лоренц аттракторы. Динамикалық жүйелердің тұрақтылығы мен 

тұрақсыздығы. 
7. Хаосты сигналдарды фракталдық және мультифракталдық 

талдау. 
8. Бейсызық фракталдық бейнелеудің тәуелді айнымалылары. 
9. Фракталдық теория және антигравитацияның фракталды-

геометриялық модельдері. 
10. Өзқауым крийтерилері. Өзтектес және өзаффиндік крийтерилері. 
11. Динамикалық жүйелердің эволюциялық параметрі. 
12. Біртектілік параметрін ескергендегі екіөлшемді энтропия. 

Әлемнің ірі-масштабты құрылымын талдау. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Астрономиядағы бейсызық физика әдістері» пәнін оқу динамикалық 
хаос теориясының заңдарын білуге негізделген. Динамикалық хаос – 
динамикалық жүйе теориясындағы құбылыс, детерминистік заңдылықпен 
анықталса да, бейсызық жүйенің іс- әрекеті кездейсоқ түрде болады. 
Астрофизикалық нысандарда, мысалы галактикаларда, айнымалы 
жұлдыздарда кездейсоқ құрылымды тербелістер жиі кездеседі. Сондықтан 
бейсызық физика әдістерін астрофизикалық нысандарды талдау үшін 
қолдану өзекті мәселелердің бірі болып табылады. 

Модульді оқу нәтижесінде игеретін құзыреттері (оқу нәтижесі). 
Докторанттар: 

- физикада барлық бейсызық құбылыстар және олардың 
табиғатына тәуелсіз заңдылықтарын, жалпы әмбебап түсініктерін білу керек; 

- бейсызық физиканың негізгі әдістерін қолдана алу керек; 
- алынған білімді бейсызық физиканың әртүрлі есептерін шешу 

үшін қажетті практикалық икемдерді, зерттеу, оқыту саласында қолдану 
икемдерін игеру керек;   

Пәнді меңгеру үшін алдын-ала оқылуы тиіс пәндер. «Жалпы физика 
курсы», «Математикалық талдау», «Информатика». 
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Жанамалас пәндер:  «Динамикалық хаос теориясы» «Ақпараттық 
сигналдарды бейсызық талдау», «Бейсызық тербелістер және толқындар», 
«Космостағы фракталдар». 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№  Тақырыптар атауы 

1 Сигналдардың статистикалық сипаттамалары 
2 Квазипериодты тербелістер және олардың сипаттамалары 
3 Авто- тербелістер, динамикалық хаос 
4 Хаостық динамика, динамикалық жүйелердегі бифуркация 
5 Фазалық аттрактор, фазалық траектория 
6 Ғажап аттракторлар мен фракталдар 
7 Фракталдар мен мультифракталдар теориясы 
8 Бейсызық фрактал 
9 Бейсызық фракталдық теорияны галактикалардың 

антигравитациясын сипаттауға қолдану 
10 Динамикалық жүйелерді информациялық – энтропиялық талдау 
11 Фазалық кеңістік элементтерінің біртексіздігі. Цаллис статистикасы. 

Өзқауым крийтерилері 
12 Информациялық – энтропия әдістерін Әлемнің ірі-масштабты 

құрылымын талдауға қолдану 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
Астрономиялық нысандарда байқалатын барлық нағыз құбылыстар 

негізінде бейсызық, күрделі заңдылықтарға ие болады, егер барлық мүмкін 
әсерлесудің эффектілерін қажетті дәлдікпен ескерсе. 

Астрономиядағы бейсызық физика әдістері барлық бейсызық 
құбылыстар үшін тән болатын және олардың табиғатына тәуелсіз 
заңдылықтарға, жалпы әмбебап түсініктермен байланысты болады. Мұндай 
түсініктерге: бифуркация, хаос, құрылым, солитон, фракталдар, информация, 
энтропия, эволюциялық тәртіп параметрі, квазибөлшек және т. б. жатады. 
Осыған байланысты бейсызық физика әдістерін астрономияда қолданудың 
қажеттілігі туды. Бейсызық физика жүйелерді түсіндіру үшін бейсызық 
модельдерді қолданады. Ол әдетте дифференциалдық теңдеулермен және 
дискретті бейнелеулермен өрнектеледі. Бейсызық динамика орнықтылық, 
динамикалық хаос, интегралдаушы жүйелер теорияларынан құралады. 

Біздің тәжірибе докторанттарды физика және астрономия шеңберінде 
бейсызық физиканың негізгі түсініктерін таныстырудың мынадай тәртіппен 
келтірудің тиімділігін көрсетті: бейсызық динамикалық жүйелер, олардың 
қажетті жағдайлардағы хаостануы, хаостың уақыт және фазалық кеңістіктегі 
құрылымдары, өзқауым және хаостың иерархиялық құрылымы фракталдық 
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нысандардың жалпы қасиеттері ретінде, құрылудың және құрылымдардың 
эволюциясының ықтималдылық сипаты ақпаратты тудырудың қажетті және 
жеткілікті шарты ретінде, энтропия – ақпараттың орташа мәні, құрылған 
хаостың тәртіп дәрежесі критерийі ретінде.  

Келтірілген мәселелер синергетика – жаңа ғылымның әдістемелік 
бағытының негізі туралы ең аз білімді анықтайды (материяның өзқұрылымы 
және оның қозғалысы).  

Пәнді оқытудың мақсаты – докторанттарды бейсызық физика 
мәселелерімен, аспан денелерін модельдейтін динамикалық жүйелерді талдау 
әдістерімен таныстыру; космология негіздерін дамытуда оның маңызы және 
рольі туралы көрініс беру.   

Астрономиядағы бейсызық физика әдістерін тереңдетіп оқу астрономия 
аумағында және ғылым және техниканың әртүрлі салаларында болашақ 
мамандарды кәсіби дайындау үшін өте маңызды. 

Пәнді оқытудың мәселелері:  
- докторанттарды бейсызық физика аумағындағы астрономиялық 

нысандарды заманауи теориялық және тәжірибелік зерттеу әдістерімен, 
сонымен қатар осы салада қойылған мәселелермен таныстыру; 

- докторанттарға түп тамырлы түсінік бейсызық физика туралы терең 
түсінік беру;  

- астрофизикалық нысандарды зерттеу және негізгі зерттеу әдістері 
туралы түсінік беру.  

- аспан денелерін Матлаб, С++ және тағы басқа программалар 
пакеттерінде талдаумен таныстыру. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Сигналдардың статистикалық сипаттамалары 
Бұл бөлімде сигналдардың негізгі статистикалық сипаттамалары 

математикалық модельдер негізінде қарастырылады. Олардың ішінде 
маятниктің өшпейтін тербелістері, Ван – дер – Поль теңдеулерінің 
шешімдері. Өтілген материалға қысқаша шолу жасалынады. 

 
Квазипериодты тербелістер және олардың сипаттамалары 
Табиғи құбылыстарды жақсы сипаттайтын, практика жүзінде оңай 

жүзеге асырылатын модельдерге көп көңіл бөлінеді. Астрофизикалық 
сигналдармен жұмыс жасаған кездегі, ең өзекті мәселелердің бірі – уақыт 
масштабтарын дәйекті түрде бөлуге назар аударылады. Ходжкин-Хаксли 
теңдеуі негізінде, өз ретімен қозатын, квазипериодты тербелістер көзі 
болатын, нейрондар динамикасының негізгі модельдері қарастырылады. 
ФитцХью-Нагумо жүйесіндегі нейрондардың қозу ерекшеліктері. Рульков 
бейнелеуі. 

 
Авто-тербелістер, динамикалық хаос 
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Динамикалық хаос негіздері авто-тербелмелі жүйелер қасиеттерін 
талдай отыра зерттеледі. Күн жүйесі авто-тербелмелі жүйе ретінде 
қарастырылады. Күн динамикалық жүйесіндегі автотербелістерді тудыратын 
механизмдерді мысалға ала отырып, мультивибратор ұғымын енгізе, 
қарапайым модель тұрғызылады. Бұл модельді талдай отырыа, күн бетіндегі 
активтіліктің 4 типті жарық етулерінің хаостық табиғаты зерттеледі.  

 
Хаостық динамика, динамикалық жүйелердегі бифуркация 
Бұл тақырып динамикалық жүйелердің ерекшеліктері мен оларды 

зерттеуге қолданылатын әдістерді тереңірек оқып-білу үшін арналған кіріспе 
ретінде ұсынылады. Логистикалық бейнелеу, Хенон бейнелеуі сияқты 
қарапайым модельдер қарастырылады. Хаостық процестердің дамуы 
барысында жүйенің сапалық өзгерістерін сипаттайтын параметр – 
бифуркация қарастырылады. Бифуркация, жүйенің бір сапалық күйден 
екінші сапалық күйге критикалық өту құбылысы фазалық басқаруы бар, 
динамикалық хаос генераторы мен Адронов – Хопф бифуркациясы негізінде 
көрсетіледі. Галактикалардың морфологиялық құрылысы – сапалық 
өзгерулер ретінде түзілуі зерттеледі. 

 
Фазалық аттрактор, фазалық траектория 
Бейсызық динамика тақырыбын жалғастыра отыра, осцилляторлардың 

фазалық кеңістіктегі сипаттамаларына тоқталамыз. Бұл бөлімде бейсызық 
бейнелеу, фазалық портрет, ғажайып аттрктор, бифуркациялық 
диаграммалар, Ляпунов көрсеткіші мен Пуанкаре бейнелеуі ұғымдары – 
жүйенің хаостық деңгейі көрсеткіштері мен осындай жұйелерді талдау 
әдістемелері ретінде ұсынылады. Жүйенің жалпы түрде сапалық өзгеруі – 
алмасу арқылы хаосқа өту процестері көрсетіледі. 

 
Ғажап аттракторлар мен фракталдар 
Лоренц жүйесін негізге ала отырып, ғажайып аттракторлардың пайда 

болуына әкеліп соғатын негізгі ерекшеліктері көрсетіледі. Лоренц теңдеуі: 
негізгі қасиеттері мен қорытып шығу. Лоренцтің хаостық аттракторы. 
Хаостық жүйелердің жалпы сипаттамалары. Бастапқы мәндерге деген 
сезімталдылық. Ляпунов экспоненталары. Лоренц теңдеулерінің 
модификацияланған түрі. Седло индексі. Жабысу бифуркациясы реттілігі. 
Ассимметриялық жабысқан траекториялар. Гомоклиникалық траекториялар. 

 
Фракталдар мен мультифракталдар теориясы 
Фракталдар мен мультифракталдар туралы негізгі түсініктер мен 

олардың қасиеттері келтіріледі: фракталдық өлшемділік, мультифракталдық 
өлшемдер, өзтектілік пен өзаффинділік, фракталдық және мультифракталдық 
қисықтар мен беттер, мультифракталдық спектр, корреляциялық өлшемділік. 
Өтілген материал негізінде галактикалардың мультифракталдық 
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өлшемділіктерін есептеу мен олардың фракталдық құрылымын анықтау 
әдістемелері ұсынылады. 

 
Бейсызық фрактал 
Физикалық өлшемнің өзінің кризистік мәндері обылысындағы 

сипаттамасын бейсызық физикалық өлшем түрінде көрсететін жаңа идея. 
Теорияға кіріспе, бейсызық фракталдық бейнелеу теңдеуін қорытып шығу.  
Негізгі ұғымдар. 

 
Бейсызық фракталдық теорияны галактикалардың 

антигравитациясын сипаттауға қолдану 
Бейсызық бейнелеу негізінде галактикалардың антигравитациясын 

түсіндіру негіздері қарастырылады. Физикалық өлшемнің кризистік мәні 
ретінде нөлдік гравитация қашықтығы алынады. Космологияныйң осындай 
проблемасына деген, ұсынылған көз-қарас – заманауи зерттеулерден өзінің 
қарапайым түрде, жалпы саластырмалық теориясының негізгі идеяларын 
сипаттауымен өзгешелінеді. 

 
Динамикалық жүйелерді информациялық – энтропиялық талдау 
Ұсынылған тақырыпта келесі ұғымдар қарастырылады: біртектілік 

параметрі, біртектілік параметрін ескере отырғандағы екі өлшемді энтропия, 
хаостық динамикалық жүйелерді энтропиялық талдау. Бұл ұғымдар 
айнымалы жұлдыздарды зерттеу мен галактикалардың эволюциясы 
барысындағы құрылымдық иерархиясының энтропиялық заңдылықтарын 
анықтауға қолданылады. 

 
Фазалық кеңістік элементтерінің біртексіздігі. Цаллис 

статистикасы. Өзқауым крийтерилері 
Өзтектілік және өзаффинділік күйлердің информациялық – энтропиялық 

крийтерилерінің квазиканоникалық таралудың бос параметрінен тәуелділігі 
анықталады. Масштабты – инвариантты жиындардың классификациясы 
қарастырылып, сәйкесінше фракталдық және мультифракталдық 
өлшемділіктері келтіріледі. 

 
Информациялық – энтропия әдістерін Әлемнің ірі-масштабты 

құрылымын талдауға қолдану 
Динамикалық жүйенің эволюциялық реттілік параметрі. Жүйе 

күрделігін реттілік параметрі негізінде анықтау. Алынған нәтижелер мен 
әдістемені галактикалардың формасын мен айнымалы жұлдыздар 
сигналдарын талдауға қолдану. Айнымалы жұлдыздардың эволюциялық 
реттілік параметрі. Айнымалы жұлдыздар мен галактикалар үшін 
бифуркация параметрлерін тағайындау. 
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ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАРЛЫҚ) САБАҚТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Вейвлет-талдау. Вейвлет-талдау негіздері мен ерекшеліктері. 

Вейвлет тұрлендірулердің базистік функциялары. 
2. Сырттай күш әсер еткендегі Ван-дер – Поль теңдеуін сандық 

шеші. 
3. Динамикалық модельдер: Ходжкин-Хаксл, ФитцХью-Нагумо, 

Рульков. 
4. Динамикалық жүйелердегі екі еселену бифуркациясы. Хеннон 

бейнелеуінің бифуркациялық диаграммасы. 
5. Бифуркация режимдері седло-узловой, транс-критикалық 

бифуркация. 
6. Пуанкаре бейнелеуін тұрғызу. Ляпунов көрсеткішінің физикалық 

мәні және оны есептеу. 
7. Фракталдық және мультифракталдық талдау. 
8. Бейсызық фрактал. Бейсызық фракталдық бейнелеудің өзіндік 

қасиеттері мен параметрлері. 
9. Бейсызық фракталдық теорияны галактикалардың 

антигравитациясын сипаттауға қолдану. 
10. Фракталды жиынның Колмогоров-Синай энтропиясы. Біртексіз 

жиындардың информациялық энтропиясы. 
11. Фазалық кеңістік элементтерінің біртексіздігі. Цаллис 

статистикасы. Жүйе біртектілігінің әр-түрлі мәндеріндегі энтропияның 
информациядан тәуелділігі. 

12. Астрофизикалық сигналдардың толық энтропиясын есептеу. 
 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Физикалық шаманың орта мәні мен дисперсиясы. 
2. Кох қисығын тұрғызу. 
3. Фазамен басқарылатын динамикалық хаос генераторын 

модельдеу. 
4. Логистикалық бейнелеудің бифуркациялық диаграммасын 

тұрғызу. 
5. Кезектесу құбылысы. Хаосты жүйелердің фазалық бейнесін 

тұрғызу. 
6. Лоренц аттракторы. Динамикалық жүйелердің тұрақтылығы мен 

тұрақсыздығы. 
7. Хаосты сигналдарды фракталдық және мультифракталдық 

талдау. 
8. Бейсызық фракталдық бейнелеудің тәуелді айнымалылары. 
9. Фракталдық теория және антигравитацияның фракталды-
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геометриялық модельдері. 
10. Өзқауым крийтерилері. Өзтектес және өзаффиндік крийтерилері. 
11. Динамикалық жүйелердің эволюциялық параметрі. 
12. Біртектілік параметрін ескергендегі екіөлшемді энтропия. 

Әлемнің ірі-масштабты құрылымын талдау. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Назначение дисциплины. Изучение дисциплины «Методы нелинейной 

физики в астрономии» опирается на знание фундаментальных законов теории 
динамического хаоса. Динамический хаос – явление в теории динамических 
систем, при котором поведение нелинейной системы выглядит случайным, 
несмотря на то, что оно определяется детерминистическими законами. В 
астрофизических объектах, например в галактиках, переменных звездах 
часто встречаются объекты и процессы случайной структуры. Поэтому 
применение методов нелинейной физики для анализа астрофизических 
объектов является самым актуальным вопросом.  

Компетенции (результаты обучения), осваиваемые в результате 
изучения модуля.  

Докторанты должны: 
- знать наиболее общие универсальные понятия, закономерности, 

присущие для всех нелинейных явлений в астрономии независимо от их 
природы в физике;  

- уметь применять основные методы нелинейной физики в астрономии; 
- иметь навыки применения полученных знаний в преподавательской, 

исследовательской деятельности, приобрести практические навыки, 
необходимые для решения различных типов задач нелинейной физики.  

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: 
Общий курс физики, Математический анализ, Информатика. 
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Смежные дисциплины: «Теория динамического хаоса», «Нелинейный 
анализ сигналов», «Нелинейные колебания и волны», «Фракталы в космосе».  

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Статистические характеристики сигналов 
2 Квазипериодические колебания и их характеристики 
3 Автоколебания, динамический хаос 
4 Хаотическая динамика, бифуркации в динамических системах 
5 Фазовый аттрактор, фазовые траектории 
6 Странные аттракторы и фракталы 
7 Теория фракталов и мультифракталов 
8 Нелинейный фрактал 

9 Приложение теории нелинейных фракталов к описанию 
антигравитации галактик 

10 Информационно – энтропийный анализ динамических систем 

11 Статистика Цаллиса, неоднородность элементов фазового 
пространства, критерии самоорганизации 

12 Приложение методов информационной – энтропии к анализу 
крупномасштабных структур Вселенной. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель преподавания дисциплины – ознакомить докторантов с 

современными задачами нелинейной физики, с методами анализа 
динамических систем, моделирования небесных тел; дать представление о ее 
роли и значении в развитии основ космологии.  

Глубокое изучение методов нелинейной физики в астрономии особенно 
важно для профессиональной подготовки будущих специалистов в области 
астрономии, так и в различных областях науки и техники. 

Задачи преподавания дисциплины:  
- ознакомить докторантов с современными теоретическими и 

экспериментальными методами исследования астрономических объектов в 
области нелинейной физики, а также с проблемами, стоящими перед этой 
отраслью; 

- дать докторантам глубокое понимание фундаментального понятия 
нелинейной физики; 

-дать представление об основных методах исследования 
астрофизических объектов. 

- ознакомить с пакетами программ для анализа небесных тел в средах 
Матлаб, С++ и др. 
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Все реальные явления, происходящие в астрономических объектах в 
принципе, имеют нелинейные, сложные закономерности, если учесть с 
необходимой точностью все эффекты возможных взаимодействий.  

Методы нелинейной физики в астрономии оперирует наиболее общими 
универсальными понятиями, закономерностями присущими для всех 
нелинейных явлений независимо от их природы. К таким понятиям 
относятся: бифуркация, хаос, структура, солитон, фракталы, информация, 
энтропия, эволюционный параметр порядка, квазичастица и т. д. В связи с 
этим, возникла настоятельная необходимость рассмотрения методов 
нелинейной физики в астрономии. Нелинейная физика использует для 
описания систем нелинейные модели, обычно описываемые 
дифференциальными уравнениями и дискретными отображениями. 
Нелинейная динамика включает в себя теорию устойчивости, теорию 
динамического хаоса, эргодическую теорию, теорию интегрируемых систем. 

Наш опыт ознакомления докторантов с основными понятиями 
нелинейной физики в рамках курса, физики и астрономии показал 
эффективность следующей последовательности их изложения: нелинейные 
динамические системы; их хаотизация при наличии необходимых условий; 
структура хаоса по времени и в фазовом пространстве; самоподобие и 
иерархическая структура хаоса как общее свойство фрактальных объектов; 
вероятностный характер образования и эволюции структур как необходимое 
и достаточное условие порождения информации; энтропия – cреднее 
значение информации как критерий степени порядка, образованного хаоса.  

Перечисленные вопросы определяют минимум знаний о фундаменте 
нового методологического направления науки – синергетики (теория 
самоорганизации материи и ее движения). Синергетические закономерности 
универсальным образом проявляются в явлениях самой различной природы: 
в физических, астрономических, биологических, химических и других 
явлениях.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Статистические характеристики сигналов 
В данной главе рассматриваются основные статистические 

характеристики сигналов на основе математических моделей, таких как 
незатухающие колебания маятника, уравнение Ван – дер – Поля. Проводится 
краткий обзор пройденного материала. 

 
Квазипериодические колебания и их характеристики 
Больший акцент делается на практически реализуемые, хорошо 

описывающие природные явления – модели. Внимание уделяется методам 
разделение временных масштабов, как одного из ключевых факторов при 
работе с астрофизическими сигналами. Рассматриваются Базовые модели 
динамики нейронов, как источников самовозбуждающихся 
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квазипериодических колебаний на основе уравнения Ходжкина-Хаксли. 
Возбудимость нейронов в системе ФитцХью-Нагумо. Отображение Рулькова. 

 
Автоколебания, динамический хаос  
На примере автоколебательной системы с жестким возбуждением 

изучается основы динамического хаоса, как модели со сложной, на первый 
взгляд реализацией. Солнечная система рассматривается, как 
автоколебательная система. Используя понятие мультивибратор и приводя 
механизмы возбуждающие автоколебания на солнце, строится простейшая, в 
первом приближении динамическая модель солнца описывающая всплески 4-
х типов.  

 
Хаотическая динамика, бифуркации в динамических системах 
Тема является вводной для более детального понимания методов 

анализа динамических систем и их особенностей. Рассматриваются 
простейшие модели логистического отображения, отображение Хенона, 
отображение перемежаемости. Такая характеристика системы как 
бифуркация – определяет динамику течения процессов. Бифуркации как 
критический переход от одного качественного состояния в другое 
демонстрируется на генераторах динамического хаоса с фазовым 
управлением и бифуркации Андронова – Хопфа. Галактики и их 
морфологические строения показаны как качественные переходы. 

 
Фазовый аттрактор, фазовые траектории 
Продолжаю тему нелинейной динамики, переходим к характеристикам 

осцилляторов в фазовых плоскостях. Будут затронуты вопросы об 
нелинейном отображении, фазовом портрете, странном аттракторе. 
Бифуркационные диаграммы, показатель Ляпунова и отображение Пуанкаре 
как показатели хаотизации системы и методики анализа таких систем. 
Рассматривается качественное изменение системы в целом – переход к хаосу 
через перемежаемость.  

 
Странные аттракторы и фракталы 
В теме показаны основные проблемы ведущие к появлению странных 

атрракторов на примере системы Лоренца.  
Уравнения Лоренца:  вывод и основные свойства. Хаотический 

аттрактор Лоренца. Общие свойства хаотических систем. Чувствительность к 
начальным условиям. Ляпуновские экспоненты. Модифицированная система 
уравнений Лоренца. Седловой индекс. Последовательности бифуркации 
склеивания. Ассимметричные склеивающиеся траектории. Гомоклинические 
траектории.  

 
Теория фракталов и мультифракталов 
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Даются основные понятия о фракталах, мультифракталах и их 
свойствах: фрактальная размерность, мультифрактальные меры, самоподобие 
и самоаффинность, фрактальные и мультифрактальные кривые и 
поверхности, мультифрактальный спектр, корреляционная размерность. На 
основе этого излагаются методы расчета мультифрактальной размерности 
галактик и определения фрактальной структуры галактик. 

 
Нелинейный фрактал 
Новая идея о поведении физической величины вблизи ее критических 

значений в виде нелинейной фрактальной меры. Введение в теорию и вывод 
уравнения нелинейного фрактального отображения. 

 
Приложение теории нелинейных фракталов к описанию 

антигравитации галактик 
Рассмотрены основные подходы к описанию антигравитации галактик 

на основе отображения. В качестве критического значения расстояния 
принимаются расстояния нулевой гравитации. Этот подход к задаче 
космологии отличается от других современных исследований тем, что 
наиболее простым образом реализуется основная идея теории 
относительности. 

 
Информационно – энтропийный анализ динамических систем 
Параметр однородности. Двумерная энтропия с учетом параметра 

однородности. Энтропийный анализ хаотических динамических систем. 
Анализ переменных звезд. Энтропийные закономерности эволюции галактик, 
иерархия скучивания. 

 
Статистика Цаллиса, неоднородность элементов фазового 

пространства, критерии самоорганизации 
Определены информационно-энтропийные критерии самоподобия и 

самоаффинности в зависимости от свободного параметра 
квазиканонического распределения. Приведены классификация масштабно-
инвариантных множеств и соответствующие фрактальные, 
мультифрактальные размерности. 

 
Приложение методов информационной – энтропии к анализу 

крупномасштабных структур Вселенной. 
Эволюционный параметр порядка динамической системы. Определение 

сложности системы с помощью параметра порядка динамической системы. 
Приложение метода к анализу формы Галактик, сигналов переменных звезд. 
Эволюционный параметр порядка переменных звезд. Определение 
бифуркационного параметра галактик и переменных звезд. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 
(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 
1. Вейвлет-обработка на временном ряде. Идеии и особенности 

Вейвлет-обработки. Базисные функции преобразование Вейвлета. 
2. Численное решение уравнения Ван-дер – Поля с внешним 

возмущением. 
3. Динамические модели: Ходжкина-Хаксли, ФитцХью-Нагумо, 

Рульков. 
4. Бифуркация удвоения в динамических системах. 

Бифуркационная диаграмма отображении Хенона 
5. Бифуркационные режимы седло-узловой, транс-критической 

бифуркации. 
6. Построение отображения Пуанкаре. Физический смысл 

показателя Ляпунова и его расчет. 
7. Фрактальный и мультифрактальный анализ. 
8. Нелинейный фрактал. Характерные свойства и параметры в 

уравнении нелинейной фрактальной меры. 
9. Приложение теории нелинейных фракталов к описанию 

антигравитации галактик. 
10. Энтропия Колмогорова-Синая фрактальных множеств. 

Информационная энтропия неоднородных множеств. 
11. Неоднородность элементов фазового пространства. Статистика  

Цаллиса. Зависимость энтропии от информации при различных значениях 
степени однородности системы. 

12. Расчет полной энтропии астрофизических сигналов. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

 
1. Средние значения и дисперсия физических величин. 
2. Построение кривой Коха. 
3. Моделирование генератора динамического хаоса с фазовым 

управлением. 
4. Построение бифуркационной диаграммы логистического 

отображения. 
5. Явление перемежаемости. Построение фазового портрета 

хаотических систем. 
6. Аттрактор Лоренца. Устойчивость и неустойчивость 

динамической системы. 
7. Фрактальный и мультифрактальный анализ хаотических 

сигналов. 
8. Зависимые переменные в нелинейном фрактальном отображении. 
9. Фрактальная теория и фрактально-геометрические модели 
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антигравитации. 
10. Критерии самоорганизации. Критерии самоаффинности и 

самоподобия.  
11. Эволюционный параметр порядка динамической системы. 
12. Двумерная энтропия с учетом параметра однородности. Анализ 

крупномасштабной структуры Вселенной. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Назначение дисциплины. Изучение дисциплины «Методы нелинейной 
физики в астрономии» опирается на знание фундаментальных законов теории 
динамического хаоса. Динамический хаос – явление в теории динамических 
систем, при котором поведение нелинейной системы выглядит случайным, 
несмотря на то, что оно определяется детерминистическими законами. В 
астрофизических объектах, например в галактиках, переменных звездах 
часто встречаются объекты и процессы случайной структуры. Поэтому 
применение методов нелинейной физики для анализа астрофизических 
объектов является самым актуальным вопросом.  

Компетенции (результаты о бучения), осваиваемые в результате 
изучения модуля.  

Докторанты должны: 
- знать наиболее общие универсальные понятия, закономерности, 

присущие для всех нелинейных явлений в астрономии независимо от их 
природы в физике;  

- уметь применять основные методы нелинейной физики в астрономии; 
- иметь навыки применения полученных знаний в преподавательской, 

исследовательской деятельности, приобрести практические навыки, 
необходимые для решения различных типов задач нелинейной физики.   
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Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: 
общий курс физики, математический анализ, информатика. 

Смежные дисциплины: «Теория динамического хаоса», «Нелинейный 
анализ сигналов», «Нелинейные колебания и волны», «Фракталы в космосе».  

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Статистические характеристики сигналов 
2 Квазипериодические колебания и их характеристики 
3 Автоколебания, динамический хаос 
4 Хаотическая динамика, бифуркации в динамических системах 
5 Фазовый аттрактор, фазовые траектории 
6 Странные аттракторы и фракталы 
7 Теория фракталов и мультифракталов 
8 Нелинейный фрактал 

9 Приложение теории нелинейных фракталов к описанию 
антигравитации галактик 

10 Информационно – энтропийный анализ динамических систем 

11 Статистика Цаллиса, неоднородность элементов фазового 
пространства, критерии самоорганизации 

12 Приложение методов информационной – энтропии к анализу 
крупномасштабных структур Вселенной. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение  
Цель преподавания дисциплины – ознакомить докторантов с 

современными задачами нелинейной физики, с методами анализа 
динамических систем, моделирования небесных тел; дать представление о ее 
роли и значении в развитии основ космологии.  

Глубокое изучение методов нелинейной физики в астрономии особенно 
важно для профессиональной подготовки будущих специалистов в области 
астрономии, так и в различных областях науки и техники. 

Задачи преподавания дисциплины:  
- ознакомить докторантов с современными теоретическими и 

экспериментальными методами исследования астрономических объектов в 
области нелинейной физики, а также с проблемами, стоящими перед этой 
отраслью; 

- дать докторантам глубокое понимание фундаментального понятия 
нелинейной физики; 

-дать представление об основных методах исследования 
астрофизических объектов. 

- ознакомить с пакетами программ для анализа небесных тел в средах 



31 
 

Матлаб, С++ и др. 
Все реальные явления, происходящие в астрономических объектах в 

принципе, имеют нелинейные, сложные закономерности, если учесть с 
необходимой точностью все эффекты возможных взаимодействий.  

Методы нелинейной физики в астрономии оперирует наиболее общими 
универсальными понятиями, закономерностями присущими для всех 
нелинейных явлений независимо от их природы. К таким понятиям 
относятся: бифуркация, хаос, структура, солитон, фракталы, информация, 
энтропия, эволюционный параметр порядка, квазичастица и т. д. В связи с 
этим, возникла настоятельная необходимость рассмотрения методов 
нелинейной физики в астрономии. Нелинейная физика использует для 
описания систем нелинейные модели, обычно описываемые 
дифференциальными уравнениями и дискретными отображениями. 
Нелинейная динамика включает в себя теорию устойчивости, теорию 
динамического хаоса, эргодическую теорию, теорию интегрируемых систем. 

Наш опыт ознакомления докторантов с основными понятиями 
нелинейной физики в рамках курса, физики и астрономии показал 
эффективность следующей последовательности их изложения: нелинейные 
динамические системы; их хаотизация при наличии необходимых условий; 
структура хаоса по времени и в фазовом пространстве; самоподобие и 
иерархическая структура хаоса как общее свойство фрактальных объектов; 
вероятностный характер образования и эволюции структур как необходимое 
и достаточное условие порождения информации; энтропия – cреднее 
значение информации как критерий степени порядка, образованного хаоса.  

Перечисленные вопросы определяют минимум знаний о фундаменте 
нового методологического направления науки – синергетики (теория 
самоорганизации материи и ее движения). Синергетические закономерности 
универсальным образом проявляются в явлениях самой различной природы: 
в физических, астрономических, биологических, химических и других 
явлениях.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Изучение дисциплины «Методы нелинейной физики в астрономии» 

опирается на знание фундаментальных законов теории динамического хаоса. 
Причиной появления хаоса является неустойчивость (чувствительность) 

по отношению к начальным условиям и параметрам: малое изменение 
начального условия со временем приводит к сколь угодно большим 
изменениям динамики системы.  

Начальное состояние физической системы не может быть задано 
абсолютно точно (например, из-за ограничений измерительных 
инструментов), то всегда необходимо рассматривать некоторую (пусть и 
очень маленькую) область начальных условий. При движении в 
ограниченной области пространства экспоненциальная расходимость с 
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течением времени близких орбит приводит к перемешиванию начальных 
точек по всей области. После такого перемешивания уже практически не 
имеет смысла говорить о координате конкретной звезды, более 
целесообразным является переход к статистическому описанию процесса, то 
есть к определению вероятности нахождения звезды в некоторой точке. 

Примерами хаотических динамических систем могут являться многие 
астрофизические объекты, галактики, переменные звезды, квазары и т.д. 

Теория хаоса применяется во многих научных дисциплинах: 
математика, биология, информатика, экономика, инженерия, финансы, 
философия, физика, политика, психология и робототехника. В лаборатории 
хаотическое поведение можно наблюдать в разных системах, например, 
электрические схемы, лазеры, химические реакции, динамика жидкостей и 
магнитно-механических устройств. В природе хаотическое поведение 
наблюдается в движении спутников солнечной системы, эволюции 
магнитного поля астрономических тел, приросте населения в экологии, 
динамике потенциалов в нейронах и молекулярных колебаниях. Есть 
сомнения о существовании динамики хаоса в тектонике плит и в экономике. 

Одно из самых успешных применений теории хаоса было в экологии, 
когда динамические системы, похожие на модель Рикера, использовались, 
чтобы показать зависимость прироста населения от его плотности. В 
настоящее время теория хаоса также применяется в медицине при изучении 
эпилепсии для предсказаний приступов, учитывая первоначальное состояние 
организма. Похожая область физики, названная квантовой теорией хаоса, 
исследует связь между хаосом и квантовой механикой. Недавно появилась 
новая область, названная хаосом относительности, чтобы описать системы, 
которые развиваются по законам общей теории относительности. 

 
Статистические характеристики сигналов 
В данной главе рассматриваются основные статистические 

характеристики сигналов на основе математических моделей, таких как 
незатухающие колебания маятника, уравнение Ван – дер – Поля. Проводится 
краткий обзор пройденного материала. 

 
Квазипериодические колебания и их характеристики 
Большой акцент делается на практически реализуемые, хорошо 

описывающие природные явления – модели. Внимание уделяется методам 
разделение временных масштабов, как одного из ключевых факторов при 
работе с астрофизическими сигналами. Рассматриваются Базовые модели 
динамики нейронов, как источников самовозбуждающихся 
квазипериодических колебаний на основе уравнения Ходжкина-Хаксли. 
Возбудимость нейронов в системе ФитцХью-Нагумо. Отображение Рулькова. 

 
Автоколебания, динамический хаос  
На примере автоколебательной системы с жестким возбуждением 
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изучается основы динамического хаоса, как модели со сложной, на первый 
взгляд реализацией. Солнечная система рассматривается, как 
автоколебательная система. Используя понятие мультивибратор и приводя 
механизмы возбуждающие автоколебания на солнце, строится простейшая, в 
первом приближении динамическая модель солнца описывающая всплески 4-
х типов.  

 
Хаотическая динамика, бифуркации в динамических системах 
Тема является вводной для более детального понимания методов 

анализа динамических систем и их особенностей. Рассматриваются 
простейшие модели логистического отображения, отображение Хенона, 
отображение перемежаемости. Такая характеристика системы как 
бифуркация – определяет динамику течения процессов. Бифуркации как 
критический переход от одного качественного состояния в другое 
демонстрируется на генераторах динамического хаоса с фазовым 
управлением и бифуркации Андронова – Хопфа. Галактики и их 
морфологические строения показаны как качественные переходы. 

 
Фазовый аттрактор, фазовые траектории 
Продолжаю тему нелинейной динамики, переходим к характеристикам 

осцилляторов в фазовых плоскостях. Будут затронуты вопросы об 
нелинейном отображении, фазовом портрете, странном аттракторе. 
Бифуркационные диаграммы, показатель Ляпунова и отображение Пуанкаре 
как показатели хаотизации системы и методики анализа таких систем. 
Рассматривается качественное изменение системы в целом – переход к хаосу 
через перемежаемость.  

 
Странные аттракторы и фракталы 
В теме показаны основные проблемы ведущие к появлению странных 

атрракторов на примере системы Лоренца.  
Уравнения Лоренца:  вывод и основные свойства. Хаотический 

аттрактор Лоренца. Общие свойства хаотических систем. Чувствительность к 
начальным условиям. Ляпуновские экспоненты. Модифицированная система 
уравнений Лоренца. Седловой индекс. Последовательности бифуркации 
склеивания. Ассимметричные склеивающиеся траектории. Гомоклинические 
траектории.  

 
Теория фракталов и мультифракталов 
Даются основные понятия о фракталах, мультифракталах и их 

свойствах: фрактальная размерность, мультифрактальные меры, самоподобие 
и самоаффинность, фрактальные и мультифрактальные кривые и 
поверхности, мультифрактальный спектр, корреляционная размерность. На 
основе этого излагаются методы расчета мультифрактальной размерности 



34 
 

галактик и определения фрактальной структуры галактик. 
 
Нелинейный фрактал 
Новая идея о поведении физической величины вблизи ее критических 

значений в виде нелинейной фрактальной меры. Введение в теорию и вывод 
уравнения нелинейного фрактального отображения. 

 
Приложение теории нелинейных фракталов к описанию 

антигравитации галактик 
Рассмотрены основные подходы к описанию антигравитации галактик 

на основе отображения. В качестве критического значения расстояния 
принимаются расстояния нулевой гравитации. Этот подход к задаче 
космологии отличается от других современных исследований тем, что 
наиболее простым образом реализуется основная идея теории 
относительности. 

 
Информационно – энтропийный анализ динамических систем 
Параметр однородности. Двумерная энтропия с учетом параметра 

однородности. Энтропийный анализ хаотических динамических систем. 
Анализ переменных звезд. Энтропийные закономерности эволюции галактик, 
иерархия скучивания. 

 
Статистика Цаллиса, неоднородность элементов фазового 

пространства, критерии самоорганизации 
Определены информационно-энтропийные критерии самоподобия и 

самоаффинности в зависимости от свободного параметра 
квазиканонического распределения. Приведены классификация масштабно-
инвариантных множеств и соответствующие фрактальные, 
мультифрактальные размерности. 

 
Приложение методов информационной – энтропии к анализу 

крупномасштабных структур Вселенной. 
Эволюционный параметр порядка динамической системы. Определение 

сложности системы с помощью параметра порядка динамической системы. 
Приложение метода к анализу формы Галактик, сигналов переменных звезд. 
Эволюционный параметр порядка переменных звезд. Определение 
бифуркационного параметра галактик и переменных звезд. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Вейвлет-обработка на временном ряде. Идеии и особенности 
Вейвлет-обработки. Базисные функции преобразование Вейвлета 
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2. Численное решение уравнения Ван-дер – Поля с внешним 
возмущением 

3. Динамические модели: Ходжкина-Хаксли, ФитцХью-Нагумо, 
Рульков. 

4. Бифуркация удвоения в динамических системах. 
Бифуркационная диаграмма отображении Хенона 

5. Бифуркационные режимы седло-узловой, транс-критической 
бифуркации 

6. Построение отображения Пуанкаре. Физический смысл 
показателя Ляпунова и его расчет 

7. Фрактальный и мультифрактальный анализ 
8. Нелинейный фрактал. Характерные свойства и параметры в 

уравнении нелинейной фрактальной меры 
9. Приложение теории нелинейных фракталов к описанию 

антигравитации галактик 
10. Энтропия Колмогорова-Синая фрактальных множеств. 

Информационная энтропия неоднородных множеств 
11. Неоднородность элементов фазового пространства. Статистика  

Цаллиса. Зависимость энтропии от информации при различных значениях 
степени однородности системы 

12. Расчет полной энтропии астрофизических сигналов 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
1. Средние значения и дисперсия физических величин 
2. Построение кривой Коха 
3. Моделирование генератора динамического хаоса с фазовым 

управлением 
4. Построение бифуркационной диаграммы логистического 

отображения. 
5. Явление перемежаемости. Построение фазового портрета 

хаотических систем 
6. Аттрактор Лоренца. Устойчивость и неустойчивость 

динамической системы 
7. Фрактальный и мультифрактальный анализ хаотических 

сигналов. 
8. Зависимые переменные в нелинейном фрактальном отображении. 
9. Фрактальная теория и фрактально-геометрические модели 

антигравитации 
10. Критерии самоорганизации. Критерии самоаффинности и 

самоподобия.  
11. Эволюционный параметр порядка динамической системы 
12. Двумерная энтропия с учетом параметра однородности. Анализ 
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