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Abstract. The object of this study is the influence of nonlinear properties 

of transistor structures with negative resistance to the dynamics of generated 

chaotic oscillations. 
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В останні роки у радіотехнічних і телекомунікаційних системах 

детермінований хаос застосовується як носій інформації [1-3]. Хаотичні 

електричні коливання – це динамічний процес, що перетворює інформацію 

до нового вигляду, а також використовується у вигляді комбінацій таких 

коливань. Їм притаманні такі властивості [2-6]: 1) вони неперервні, 

неперіодичні та широкосмугові; 2) висока чутливість і складність динаміки 

коливань; 3) слабка корельованість (автокореляційна функції хаотичних 

сигналів швидко затухає); 4) ортогональність; 5) висока інформаційна 

ємність; 6) висока стійкість до адитивного Гаусівського шуму. Головна 

особливість детермінованих хаотичних коливань полягає в 

конфіденційності повідомлень та їх великій інформаційній ємності [2]. 

Також до переваг систем обробки інформації з хаотичними сигналами 

варто віднести можливість їхньої реалізації за допомогою відносно 

простих нелінійних динамічних схем і систем [4-6]. 

Якість роботи радіоінформаційних і телекомунікаційних систем 

залежить від вибору хаотичної системи, способу передавання інформації та 

виду синхронізації [2,3]. Невирішеними залишаються проблеми створення 

та дослідження роботи пристроїв генерування та формування сигналів для 

нових хаотичних радіоінформаційних і телекомунікаційних систем [1,2]. 

Із аналізу публікацій стосовно дослідження проблеми [1-6] можна зробити 

висновок, що існує низка задач, вирішення яких можливе шляхом 

створення нових методів і пристроїв генерування та формування 

хаотичних сигналів радіоінформаційних і телекомунікаційних систем, що і 

обумовлює актуальність подальших наукових досліджень. 
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Тому, перспективним напрямком приладобудування є розробка та 

дослідження електрично керованих транзисторних генераторів 

детермінованого хаосу, сумісних з мікроелектронною технологією [4,5]. 

При цьому основними науково-технічними задачами є синхронізація та 

підвищення стійкості генераторів детермінованого хаосу [4,6]. Для 

розв’язку цих задач потрібно отримати фазові портрети генераторів 

детермінованого хаосу, а також часові та частотні залежності хаотичних 

коливань.  

Значний внесок у розвиток прикладного застосування теорії 

детермінованого хаосу зробили такі закордонні вчені як О.С. Дмітрієв, 

А.А. Короновський, С.О. Старков, А.І. Панас, А.Е. Храмов, М.Ф. Рульков, 

В.С. Аніщенко, Б.І. Шахтарін, С.П. Кузнецов, M.P. Kennedy, L. Chua, 

J.C. Sprott, L.M. Pecora. Серед українських вчених проблемами нелінійної 

динаміки та використання детермінованого хаосу в телекомунікаційних та 

інформаційних системах займаються М.В. Захарченко, Я.М. Матвійчук, 

Л.О. Кіриченко, К.С. Васюта, С.І. Сиващенко, Л.Ф. Політанський та ін.  

Метою роботи є огляд математичних моделей та фазових портретів 

генераторів детермінованого хаосу, які побудовані з використанням 

ємнісного ефекту транзисторних структур з від’ємним опором. У роботі 

наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень 

розроблених автором генераторів детермінованого хаосу на біполярних, 

польових і біполярно-польових транзисторних структур з від’ємним 

опором. Динамічні системи таких генераторів описуються математичними 

моделями Аніщенко-Астахова та Кияшко-Піковського-Рабіновича. 
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