
URSI-TÜRKİYE 2021 X. Bilimsel Kongresi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 

 

Kesir Dereceli Dadras-Momeni Sisteminde Kaos 
 

Muhammet Taha ATAŞ1, Hasan GÜLER2 

Fırat Üniversitesi 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 

Elazığ 

tahaatas23@gmail.com1, hasanguler@firat.edu.tr.2  

 

 

Özet: Bu çalışmada, kesir dereceli Dadras-Momeni sisteminin simülasyonu yapıldı. Kesir dereceli  bir sistem, tam 
sayılı bir sistemin türev ve integral derecesinin kesirli alınarak çalışıldığı bir sistemdir. Kesir dereceli bir kaotik 

sistem, tam sayılı dereceli kaotik bir sistem gibi kaos oluşturulabilir. Dadras-Momeni sisteminin tam sayılı 

dereceleri baz alınarak kesir dereceli Dadras-Momeni sistemi oluşturuldu ve oluşan bu sistemin faz diyagramı 

çizildi. Faz diyagramının çizilmesiyle bu sistemde kaosun varlığı gözlemlendi. Sistemin kesirli derecesi kaotik 

davranış sergilemeyene kadar düşürüldü ve böylece sistemin karşılığı en küçük kesir derece bulunuldu.  

 

Abstract: In this study, the fractional order model of Dadras-Momeni system simulated. A Fractional order  system 

is that calculating integer order of integral and derivation of system with  fractional one. Chaotic behaviors can 

be found in fractional order systems similar to integer order system can be generated. Dadras-Momeni is a chaotic 

system, which was obtained by obtaining the model of the fractional integral corresponding to the integer value. 

Chaos was observed by the phase diagrams were drawn. Until no chaotic behaviors are found in this 

fractionalorder system, the number of multi-scroll chaotic attractors is decreasing with the reducing of system 
order. 

 

 

1. Giriş  
Kesirli hesaplama matematiğin 300 yıllık konusudur. Kesirli hesaplama içinde türev veya integral bulunduran 

sistemlerin derecelerinin tam sayı yerine kesirli olarak alınarak hesaplama yapılan yöntemdir. Uzun zamandan beri 

bilinen bu hesaplama yöntemi, son yirmi yıldan önce çok fazla mühendislik hesaplamalarında uygulanabilirliği 
zor olduğundan kullanılamadı. Son yıllarda bilgisayarlarda geliştirilen uygulamaların kesir dereceli hesaplamaları 

kolaylaştırmasıyla, kesir dereceli hesaplama bilim adamlarının ilgisini çekmiştir ve bu konuda yapılan çalışmalar 

son yıllarda daha da artmıştır [1-2]. Kesir dereceli hesaplama, elektromanyetik dalgalar [3], robotik uygulamaları 

[4], filtre tasarımları [5-6], biyomühendislik, fizik, kontrol sistemi, sinyal işleme, kimya, kaos teorisi, biyoloji ve 

fizyoloji [7] gibi birçok farklı bilim dallarındaki daha tutarlı sonuçlar verdiği için bu alanlarda çalışan 

araştırmacılar kesirli hesaplama yöntemime yönelmiştir. 

Kaos kelimesi temel manada bir düzensizlik halini ifade etmekte kullanılır. Bilimde ise doğrusal bir karakteristik 

sergilemeyen sistemlere kaotik sistemler denir. Kaotik sistemler son yıllarda giderek artan bir araştırma alanı 

olmuştur. Kaos teorisi temel olarak başlangıç koşullarına karşı çok yüksek hassaslık içeren dinamik sistemleri 

kapsar [8]. Gün geçtikçe daha çok geliştirilen sistemlerin özellikleri arttıkça bu sistemleri kontrol etmek daha da 

zorlaşıyor bundan dolayı bu sistemleri daha tutarlı hale getirmek için kaotik sistemlerden yararlanılır. Kaotik 
sistemler de ayrıca bilgi işlem, hesaplama, telekomünikasyon, mühendislik gibi birçok alanda kullanılmaktadır. 

Kesir dereceli diferansiyel sistemler son zamanlarda sıkça konu edinilen bir araştırma alanı haline geldi. Bu 

alanların başında kaotik sistemlerin kesir dereceli sistemler haline getirilerek oluşturulan sistemler yer aldı. Bu 

kesir dereceli sistemlerden bazıları; Lü sistemi [9] ,Chen sistemi [10],Chua sistemi [11], Liu [12] ve Rössler [13] 

gibi sistemlerdir. 

Bu çalışmada, kesirli dereceli Dadras-Momeni sisteminin dinamikleri incelenmiştir. Dadras-Momeni sistemi, 

kaotik özellik sergileyen, içerisinde doğrusal olmayan 3 tane denklem içermektedir. Son yıllarda 2 kıvrımlı Lorenz 

sistemi gibi yani matematiksel modelinin geometrik şekli  olarak iki kanatlı bir kelebeği anımsatan sistemler 

üzerinde çokça çalışılmıştır ama Dadras-Momeni sistemi gibi üç veya daha fazla kıvrımlı yani matematiksel 

modelinin geometrik şekli olarak 2’den fazla kanatları olan bir kelebeği anımsatan sistemler üzerinde yapılan 

çalışma çok daha azdır. Artan kıvrım sayısı sistemi daha da kaotik bir hale getirmektedir. Bu sebeplerden dolayı 
2 kıvrımlı sistemlerden farklı olarak oluşan 3 veya daha fazla kıvrımlı sistemler üzerinde çalışmak daha ilgi çekici 

olmuştur. Son zamanlarda bu konu üzerine çalışmalar yapılmaya devam etmektedir. Bu çalışmada farklı olarak 

Labview ortamında Dadras-Momeni sisteminin kesir dereceli analizi yapılmıştır. Labview platformu tüm çeşitli 

sistemlerin, sistem tasarımı için oluşturulmuş bir görsel programlama platformudur. Labview platformunda 

programlama ve sistem tasarımları semboller ile oluşturulan fonksiyonlar ile yapılmaktadır. 
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2. Kesir Dereceli Hesaplama 
Kesir dereceli integral ve türev için birkaç temel tanım vardır. Bunların arasında en popüler olanlardan bir tanesi 

Riemann-Liouville (RL) tanımıdır [14-15]. Riemann-Liouville (RL) denklemi 𝑛 − 1 <  𝛼 < 𝑛 şartını sağlayan 

denklem (1)’de belirtilmiştir. Γ() gamma fonksiyonudur. Denklem (1)’ de verilen 𝑎 ve t işlemin sınırlarını 

belirtmektedir ve sistemin derecesini belirten bir reel sayı olan 𝛼 ise temel operatör olan 𝐷𝑎 𝑡
𝛼’yi ; 𝑅(𝛼) >

0 durumunda türev operatörüne (
𝑑𝛼

𝑑𝑡𝛼
), 𝑅(𝛼) < 0 durumunda integral operatörüne (∫ (𝑑𝑡)−𝛼 ) 

𝑡

𝑎
çevirir. 𝛼 = 1 

durumunda ise temel operatör olan 𝐷𝑎 𝑡
𝛼’yi  1 değerine eşitler ve böylece tam sayı dereceli bir sitem olmuş olur. 

                                     𝐷𝑎 𝑡
𝛼𝑓(𝑡) =

1

Γ(n−𝛼)
  (

𝑑

𝑑𝑡
)

𝑛

 ∫
𝑓(𝜏)

(𝑡−𝜏)𝑎−𝑛+1

𝑡 

𝑎
𝑑𝜏                                                                   (1)       

                         
Laplace dönüşüm metodu mühendislik hesaplamalarında sıkça kullanılmaktadır.  Riemann-Liouville ‘nin kesir 

dereceli operatörünün Laplace dönüşümü denklem (2)’ da gösteriliştir. Denklem (𝑛 − 1 ≤ 𝛼 < 𝑛) şartını 

sağlamaktadır.     

                           ℒ{ 𝐷𝑎 𝑡
𝛼𝑓(𝑡)} = ∫ 𝑒−𝑠𝑡 𝐷𝑎 𝑡

𝛼
∞

0

𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑠𝛼𝐹(𝑠) − ∑ 𝑠𝑘

𝑛−1

𝑘=0

𝐷𝑎 𝑡
𝛼−𝑘−1𝑓(𝑡)|𝑡=0                                    (2) 

  
Eğer başlangıç koşullarını sıfır olarak kabul edersek bu formül denklem (3)’ gösterildiği şekilde sadeleşir. 

                                                                      ℒ[𝐷𝛼𝑓(𝑡)] = 𝑠𝛼𝐹(𝑠)                                                                                          (3) 
Bundan dolayı kesir dereceli integral operatörünün derecesi olan “α ” ile birlikte  𝑓(𝑡) ‘nin Laplace dönüşümü, 

frekans domeninde transfer fonksiyonu olarak  𝐹(𝑠) =   
1

𝑠𝑎      şeklinde tanımlanır. 

Bu çalışmada kesir dereceli integralin derecesini hesaplamak için tam sayılı yaklaşım yöntemi kullanılmıştır. Tam 

sayılı yaklaşım yöntemi, kesirli derecenin yaklaşık olarak tam sayılı transfer fonksiyonu elde edilerek oluşturulan 

bir yöntemdir [16]. Bu konuda birçok faklı hesaplama yöntemi vardır. Bu çalışmada Matlab ortamında hazırlanmış 

olan M_SBL fonksiyonu ile hesaplanmıştır. Örnek olarak bu yöntem ile türev derecesi 𝛼=0.9 kesirli olarak alınan 

tam sayılı yaklaşım transferi denklem (4)’ de verilmiştir. 

                                                      𝑠𝑎 =
235.6𝑠^3 + 1132 𝑠^2 + 305.5 𝑠 + 1

𝑠^3 + 305.5 𝑠^2 + 1132 𝑠 + 235.6
                                                         (4) 

 

3. Kesir Dereceli Dadras-Momeni Sistemi 
Sara Dadras ve Hamid Reza Momeni tarafından Dadras-Momeni sistemi tasarlanmıştır [17]. Denklemde klasik 

olan türevi kesir dereceli türev ile değiştirirsek denklem (5)’ deki gibi kesir dereceli bir sistem elde ederiz. 

 

         
𝑑𝛼1

𝑑𝑡𝛼1
=  𝑦 − 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦𝑧 

 

                                                                             
𝑑𝛼2

𝑑𝑡𝛼2
= 𝑐𝑦 − 𝑥𝑧 + 𝑧                                                                    (5)  

               

   
𝑑𝛼3

𝑑𝑡𝛼3
= 𝑑𝑥𝑦 − ℎ𝑧 

  

Bu sistemde x, y, z durum değişkenleri ve a, b, c, d, h ise sistem parametreleridir. Bu denklemlerde 0 < 𝛼1 ,𝛼2, 𝛼3 

⩽1  kesirli dereceyi ifade etmektedir. Sistemin yörüngesinin 2 boyutlu geometrik çizimi şekil 1. de verilmiştir. 

 

 
 (a) (c) (b) 

Şekil 1. Denklem (5)’de bulunan sistemin α =0.9 kesir derecesi ile x-y (a), x-z (b), y-z(c) düzlemi faz çizimi. 
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Bu sistem (5)’ de ki parametrelerin değiştirilmesiyle iki, üç veya dört kıvrımlı kaotik davranış gözlemlenebilir. 

Bu çalışmada 4 kıvrımlı kaotik davranış gösteren parametreler seçilmiştir. Sistem, a=3, b=2.7, c=3.9, d=2 ve h=9 

parametreleri ve α =0.9 kesir derecesi ile dört kıvrımlı kaotik özellik göstermektedir. 

  

 
 (a) (b) (c) 

 
 (d) (e) 

Şekil 2. Denklem (5)’de bulunan sistemin α =0.80 (a), α =0.75 (b), α =0.70(c), α =0.68(d) ,α =0.65(e) kesir 

derecesi ile x-y düzlemi faz çizimleri. 

 

Sistemin kesir derecesi α =0.9’dan daha küçük olarak sırasıyla büyükten küçüğe doğru α =0.8, α =0.75, α =0.70 
gibi seçildiğinde sistem giderek kaotik özelliğini yitirmeye başladığı gözlemlenmiştir. Bundan dolayı kesir 

dereceli olarak, sistemin en verimli şekilde kaotik davranış göstermesini sağlayan en küçük kesirli derece α 

=0.9’dır. 

 
Şekil 3.Dadras-momeni sistemi kesir dereceli Labview modeli. 

 

Şekil 3’de kesir dereceli Dadras-Momeni Sistemi’nin modelin Labview ortamındaki programlama modeli 

verilmiştir. 

 

4. Sonuç 
Bu çalışmada, kesir dereceli Dadras-Momeni sisteminin Labview ortamında simülasyonu yapıldı. Kesirli 

hesaplama için kesirli derecenin tam sayılı modeli elde edilmesi yöntemi ile sistemin türevinin kesir derecesi 

hesaplandı. Kesir dereceli sistemlerin uygulamalarının yapılması için bazı farklı programlama yazılımları 

bulunmaktadır. Bu çalışmada bunlardan farklı olarak Labview ortamında simülasyonu yapıldı ve kesir dereceli 

Dadras-Momeni sisteminin kesirli derece ile kaotik özelliği gösterdiği saptandı. Kesir dereceli Dadras-Momeni 

sisteminin derecesi kademeli olarak düşürülerek farklı değerdeki derecelerin nasıl bir kaotik davranış sergilediği 

gözlemlendi. Sistemde kesirli derecenin belli bir değerden sonra kaotik davranış yaratmadığı gözlemlendi. 
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