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Over the past three decades, deterministic chaos has
been given considerable attention in terms of using it to
create secure communication systems, the main element
of which is the generator of chaos. Great interest is taken
in the scheme of the chaotic Chua oscillator, which is one
of the simplest systems with chaotic behaviour, and is a
self-oscillating system with 1.5 degrees of freedom. Due
to the simplicity of implementation and the possibility to
generate various chaotic signals, Chua scheme is
intensively studied and improved. Promising direction in
the development of the scheme is the construction Chua
on-line impulse generators based on it.
The proposed on-line chaotic pulse generator based on
chaotic Chua scheme allows the use of chaos in radio,
telecommunication systems, optics, medicine and others.
Despite the prospects of on-line chaotic generators in
digital communication systems for encoding information
signals in contrast to generators of pseudorandom
sequences, their properties remain not studied fully
because of the complex chaotic regimes depending on the
impulse control.
Based on the mathematical model an experimental
model is implemented. As a result of experimental studies
of the scheme parameters due to which the generation of
chaotic oscillations is provided, the chaotic attractor is
obtained, and the transient chaotic processes are studied.
The analysis of experimental results indicates the
possibility of further property studies, improvement and
use of this class of chaotic oscillation generators for
building secure communication systems.
Переклад зроблено Горьковою Н.Г., центр іноземних мов
«Universal Talk», www.utalk.com.ua
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Запропонований неавтономний імпульсний хаотичний
генератор хаосу на основі схеми Чуа. На основі
результатів математичного моделювання реалізований
експериментальний зразок. Проведено дослідження
властивостей генератора.
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I. Вступ
Неавтономні хаотичні генератори є перспективними для розробки захищених систем зв’язку з
використанням детермінованого хаосу. Неавтономні
генератори хаотичних коливань залишаються мало
дослідженими із−за значної залежності їх робочих
характеристик від імпульсів керування [1].
Експериментальні дослідження та аналіз результатів роботи хаотичних генераторів відкривають
можливість більш широко використовувати всі переваги детермінованого хаосу при практичній реалізації
сучасних захищених систем зв’язку. Робота присвячена дослідженню властивостей неавтономного
імпульсного генератора хаосу на основі схеми Чуа, та
встановленні значення номіналів елементів схеми,
при яких система характеризується хаотичною
поведінкою.

II. Досліджувана модель генератора
На відміну від більшості відомих хаотичних неавтономних генераторів, коливання в яких збуджуються синусоїдальним зовнішнім впливом, досліджувана схема керується послідовністю прямокутних
імпульсів. В схемі генератора легко розпізнати
пасивну структуру схеми Чуа, що складається з LC2
коливального контуру резонатора і RC1 фільтра
нижніх частот. Зворотній зв'язок схеми реалізований
через вихід компаратора. Схема досліджуваного
генератора приведена на рис.1.

Рис.1. Схема неавтономного імпульсного хаотичного
генератора на основі схеми Чуа
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Схема генератора описується наступною системою
диференціальних рівнянь:
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де VN і VP – вихідні напруги компаратора та
імпульсного ланцюга збудження, що описуються
відповідно виразами:

VN = VCC sign(VC1 ) =
VCC приVC 1 ≥ 0;
=
− VCC приVC1 < 0;
Vp = VCC sign(sin(ωpt )).

(2)

(3)
де ωP – частота коливань імпульсного ланцюга.
На відміну від класичної схеми Чуа, в якості нелінійного елемента був використаний компаратор [2].

III. Експериментальні результати
Експериментальні результати були отримані при
наступних значеннях L=1mH, C1=100nF, C2=10nF,
R=5kΩ. В якості компаратора використовувався
операційний підсилювач TL082. Резистори Rf мав
фіксоване значення опору рівне 7 kΩ, резистор Rs
змінний з номіналом 5 kΩ. Резонансна частота LC1
ланки становила 16kHz. При експериментальних
дослідженнях частота прямокутних імпульсів керування змінювалась в діапазоні 4−20kHz, їхня
амплітуда становила ±5 В.
Хаотична поведінка системи мала місце при частоті
імпульсів керування в діапазоні 4−18kHz. На рис.2(а)
зображено проекцію хаотичного аттрактора на площину
y−z, при частоті імпульсів керування становила 15 kHz,
та значенні резистора Rs=1.7 kΩ. Часова залежність
параметрів y(t) і z(t) приведені на рис.2(б).

(б)
Рис.2. Проекція хаотичного аттрактора
на площину y-z та реалізація хаотичних процесів y(t), z(t),
(а) і (б) відповідно

Висновок
Запропоновано реалізацію неавтономного хаотичного генератору, досліджено його властивості. Однією із головних переваг запропонованого хаотичного
генератора є його придатність для зв’язку з цифровою
схемою за допомогою інтерфейсу, а також використання його в заміну класичних цифрових схем
псевдовипадкових послідовностей.
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