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ПЕРЕТВОРЮВАЧ ОПОРУ В НАПРУГУ З ВИКОРИСТАННЯМ  

RL-ДІОДНОГО ГЕНЕРАТОРА ХАОТИЧНИХ КОЛИВАНЬ 

 
Розглянуто перспективу створення   перетворювачів опору в напругу на основі RL-діодного генератора 

хаотичних коливань для підвищення чутливості засобів вимірювання. Проведено дослідження схеми RL-

діодного генератора хаотичних коливань, побудовані графіки залежності вихідної напруги від опору та графі-

ки чутливості. 

Ключові слова: вимірювальний перетворювач, генератор хаотичних коливань, чутливість. 

 

V.Y. Kucheruk, ScD., 

V.M. Sevastyanov, PhD, 

V.S. Mankovska, postgraduate 

 

RESISTANCE TO VOLTAGE CONVERTER USING 

RL-DIODE GENERATORS OF CHAOTIC OSCILLATIONS 

 
The prospects of a resistance to voltage converters based on the RL-diode generators of chaotic oscillations for in-

creasing the sensitivity of measurement. Has be research of RL-diode circuit of the generator chaotic oscillations based 

graphics output voltage dependence of resistance and sensitivity charts. 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ В НАПРЯЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

RL-ДИОДНОГО ГЕНЕРАТОРА ХАОТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 

 
Рассмотрено перспективу создания преобразователей сопротивления в напряжение на основе RL-

диодного генератора хаотических колебаний для повышения чувствительности средств измерений. Проведено 

исследование схемы RL-диодного генератора хаотических колебаний, построены графики зависимости выход-

ного напряжения от сопротивления и графики чувствительности.    
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Вступ 

Ускладнення технологічних процесів 

призводить до необхідності визначення ве-

ликої кількості параметрів і фізичних вели-

чин, зростає роль вимірювань. Автоматиза-

ція складних виробничих процесів пов’язана 

із застосуванням різноманітних вимірюваль-

них перетворювачів, що забезпечують одер-

жання оперативної вимірювальної інформа-

ції в належному обсязі й ефективне керуван-

ня технологічним процесом. Найбільш по-

ширеними є параметричні резистивні вимі-

рювальні перетворювачі (контактного опору,  
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фоторезистивні, електрохімічні резистивні, 

терморезистивні, тензорезистивні) [1]. 

У багатьох з них для забезпечення необ-

хідних для практики метрологічних характе-

ристик (розрізнювальної здатності зокрема) 

необхідно перетворювати досить малі зміни 

вихідного опору, наприклад, при тензомет-

ричних вимірюваннях. Це в свою чергу при-

зводить до підсилення випадкових завад на 

корисний сигнал, внаслідок чого збільшуєть-

ся випадкова похибка вимірювань. Тому під-

вищення чутливості резистивних вимірюва-

льних перетворювачів із одночасним забез-

печенням низького рівня випадкових шумів є 

актуальним завданням. 
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Аналіз джерел 

Недостатньо дослідженою областю є за-

стосування властивостей хаотичних систем у 

вимірюваннях [2]. Використання генератора 

хаотичних коливань як вимірювального пе-

ретворювача для отримання вимірювальної 

інформації дозволяє суттєво підвищити чут-

ливість засобів вимірювань, так як в неліній-

них хаотичних системах найбільш сильна 

залежність процесу від параметрів системи 

виникає саме в режимі хаотичних коливань 

[3, 4]. 

Мета 
Проаналізувати можливість створення 

перетворювачів опору в напругу з викорис-

танням RL-діодного генератора хаотичних 

коливань [5]. 

Виклад основного матеріалу 
Вимірювальний перетворювач, в основі 

якого лежить генератор хаотичних коливань, 

є коливальною системою зі складною дина-

мікою. Різноманітні коливальні режими, які 

демонструє така система, потребують дета-

льного розгляду для вибору оптимальних 

режимів роботи вимірювального перетворю-

вача. 

Схема включає в себе всього два лінійні 

елементи (опір R і індуктивність L) і один 

нелінійний елемент (діод D). При виборі ве-

личин елементів схеми перетворювача на 

основі RL-діодного генератора хаотичних 

коливань необхідно враховувати не тільки 

можливість попадання в зону хаосу, але та-

кож сусідство з іншими коливальними ре-

жимами [5]. 

В програмному середовищі Multisim бу-

ла виконана схема RL-діодного хаотичного 

генератора ( 2R кОм, 50L  мГн, D – 

1N4531), а також схема ампулітудного дете-

ктора. Схема RL-діодного генератора хаоти-

чних коливань наведена на рис. 1. Для реалі-

зації перетворення опору в постійну напругу 

на вихід генератора хаотичних коливань 

(out) підключений амплітудний детектор 

(рис. 2). Як первинний вимірювальний пере-

творювач використаний змінний резистор 

R1. 

На рис. 3 наведено атрактор вихідного 

сигналу RL-діодного генератора хаотичних 

коливань [5]. 

На рис. 4 наведена схема для 

вимірювання опорів, яка була вибрана для 

порівняння [6] з точки зору підвищення 

чутливості вимірювального перетворення 

опору в напругу. Як первинний вимірюваль-

ний перетворювач тут використаний змінний 

резистор R2. 

На рис. 5, 6 побудовані графіки залежно-

сті вихідної напруги від опору та чутливості 

напруги до змінення опору. 

 

 

 

D 1

1 N 4 5 3 1

V 1

2 . 1  V p k  

1 0 0 k H z  

0 °  

L 1

5 0 m H

K e y = A

1 0 %

R 1
2 k Ω

K e y = A

1 0 %

X S C 1

A B

E x t  T r i g
+

+

_

_ + _

 

out

 

Рис. 1. Принципова схема RL-діодного генератора хаотичних коливань 
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Рис. 2. Принципова схема амплітудного детектора 
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Рис. 3. Атрактор RL-діодного генератора хаотичних коливань 
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Рис. 4. Схема для вимірювання опорів [6] 
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Рис. 5. Залежності вихідної напруги від опору: а – при L=1500 мкГн, б – при L=1000 мкГн, в - 

L=800 мкГн, г – при L=500 мкГн (RL-діодного генератора хаотичних коливань); д – схема 

для вимірювання опорів [6] 
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Рис. 6. Графіки чутливості: а – при L=1500 мкГн, б – при L=1000 мкГн, в - L=800 мкГн, г – 

при L=500 мкГн (RL-діодного генератора хаотичних коливань); д – схема для вимірювання 

опорів [6] 

 

З графіків чутливості напруги до змінен-

ня опору видно, що при зменшенні опору 

чутливість збільшується. Виявлено, що чут-

ливість вимірювального перетворення схеми 

RL-діодного генератора хаотичних коливань 

вища за чутливість порівнюваної схеми. 

Висновки 

Встановлено, що використання вимірю-

вального перетворювача на основі RL- діод-

ного генератора хаотичних коливань дозво-

ляє збільшити чутливість при вимірюванні 

малих значень опорів. Значне підвищення 

чутливості відбувається при вимірюванні 

опорів менше 200 Ом. 
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