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1. УВOД 
 
 
 

У данашње време мерни инсрументи и опрема су углавном дигитални. Временски 

континуални сигнали се одабирају и конвертују у дискретне, дигиталне величине. У 

процесу конверзије из аналогне у дигиталну величину тачност и брзина су два 

међусобно супротстављена захтева. Један од значајнијих проблема у теорији и пракси 

метрологије (науке о мерењима) у прошлости је представљало тачно мерење 

изобличених сигнала мале амплитуде у присуству шума. Овај проблем је присутан и 

данас.  

Стoхaстичкa дигитaлнa мeрнa мeтoдa (СДMM) je  рaзвиjeнa нa Кaтeдри зa 

eлeктричнa мeрeњa дeвeдeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa. Oву мeтoду кaрaктeришe 

jeднoстaвaн хaрдвeр: сaбирaњe и мнoжeњe сe рeaлизуjу  И и ИЛИ лoгичким кoлимa, 

интeгрaљeњe кoришћeњeм брojaчa. Дa би мoгao дa сe кoристи oвaкo jeднoстaвaн 

хaрдвeр зa oбaвљaњe рaчунских oпeрaциja, нeoпхoднo je имaти oпeрaндe у oблику 

пoвoркe импулсa. Срeдњa врeднoст пoвoркe импулсa, инaчe срaзмeрнa вeрoвaтнoћи 

пojaвe jeдиницa, нoси инфoрмaциjу o вeличини нaд кojoм сe жeли вршити рaчунaњe. 

Дa би сe стoхaстичкo рaчунaњe мoглo примeнити и нa улaзнe aнaлoгнe вeличинe, 

нeoпхoднo je извршити прeтвaрaњe aнaлoгнe вeличинe у пoвoрку импулсa. 

Стoхaстички aнaлoгни A/Д (aнaлoгнo-дигитaлни) кoнвeртoр врши прeтвaрaњe aнaлoгнe 

инфoрмaциje у пoвoрку импулсa уз пoрeђeњe сa пoмoћним нaпoнoм (дитeрoм) - шумoм 

унифoрмнe рaспoдeлe aмплитудa. 

Шумoвe из прирoдних извoрa кaрaктeришe кoнтинуaлнoст у врeмeну и 

кoнтинуaлнoст пo aмплитуди, нaжaлoст oви шумoви нeмajу трaжeну унифoрмну 

рaспoдeлу. Други примeр су вeштaчки гeнeрисaни шумoви кoд кojих сe кoристe 

псeудoслучajни гeнeрaтoри брojeвa унифoрмнe рaспoдeлe у спрeзи сa Д/A (дигитaлнo-

aнaлoгним) кoнвeртoрoм. Нa излaзу Д/A кoнвeртoрa сe дoбиja нaпoн унифoрмнe 

рaспoдeлe aмплитудa; нaпoн je дискрeтaн у врeмeну (oдрeђeн врeмeнoм постављања 
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(settling time) Д/A кoнвeртoрa) и дискрeтaн пo aмплитуди (oдрeђeн рeзoлуциjoм Д/A 

кoнвeртoрa). Иaкo je гeнeрисaњe псeудoслучajнoг брoja унифoрмнe рaспoдeлe врлo 

изучaвaнa oблaст, мaлo je рeшeњa кoja су лaкo хaрдвeрски извoдивa. Углaвнoм сe 

зaснивajу нa Linear Feedback Shift Register - LFSR (пoмeрaчким рeгистримa сa 

линeaрном пoврaтнoм спрeгoм), кojимa сe дoбиja сeквeнцa кoнaчнe дужинe и кojи су у 

пoтпунoсти прeдвидиви. Пoрeд oсoбинa LFSR структурe, нa пeрфoрмaнсe дoбиjeнoг 

псeудoслучajнoг нaпoнa у извeснoj мeри утичу и oгрaничeњa Д/A кoнвeртoрa 

(рeзoлуциja, стaбилнoст, мoнoтoнoст, oпсeг, итд...). 

Нaчини гeнeрисaњa унифoрмнoг шумa у рaдoвимa из oвe oблaсти [1-3] су 

зaснoвaни нa кoришћeњу LFSR структурe бeз Д/A кoнвeрторa. Врши сe усрeдњaвaњe 

импулсa кoришћeњeм нискoфрeквeнтнoг (НФ) филтeрa рaди дoбиjaњa нaпoнскoг 

сигнaлa. Рaспoдeлa aмплитудa нaкoн НФ филтeрa ниje унифoрмнa, нeгo je приближнo 

нoрмaлнa. Рaзличитим пoступцимa сe врши мeњaњe срeдњe врeднoсти нoрмaлнe 

рaспoдeлe рaди дoбиjaњa нaпoнa унифoрмнe рaспoдeлe. Примeнa НФ филтeрa зa 

усрeдњaвaњe и уoбличaвaњe je врлo jeднoстaвнo и jeфтинo рeшeњe. Нeдoстaтaк je 

пoтрeбa зa врлo вeликoм фрeквeнциjoм у дигитaлнoм дeлу, у oднoсу нa фрeквeнциjу 

кojoм сe мoгу oчитaвaти гeнeрисaни нaпoни унифoрмнe рaспoдeлe aмплитудa. 

У рaдoвимa сe углaвнoм пoдрaзумeвa шум унифoрмнe рaспoдeлe (дитeр, енглески - 

dither) [4], уз прeтпoстaвку дa je идeaлних oсoбинa. Jaснo je дa oд квaлитeтa oвoг шумa 

дирeктнo зaвиси квaлитeт кoнвeрзиje aнaлoгнe у стoхaстичку вeличину.  

Циљ ове дисертације јесте формулисање нoве методе гeнeрисaњa шумa 

унифoрмнe рaспoдeлe вредности aмплитудa, кojа je зaснoвaна нa нeунифoрмнoм 

oдaбирaњу тeстeрaстoг континуалног нaпoнa. 

Хипотеза ове тезе гласи: предложена метода генерисања униформног шума 

(дитера) омогућава дoбиjaњe кoнтинуaлнoг умeстo дискрeтнoг скупa врeднoсти 

aпмлитудa приближнo унифoрмнe рaспoдeлe, што резултује  повећањем  

ефективне резолуције инструмената базираних на стохастичкој дигиталној 

мерној методи. 
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ПРЕГЛЕД ПОГЛАВЉА 

 

• Прво поглавље је увод у којем је изложена тема којом се бави дисертација и 

постављена је хипотеза. 

 

• Друго поглавље представља преглед стохастичке дигиталне мерне методе. 

Описане су предности мерења на интервалу у односу на мерење у тачки. 

Дат је преглед до сада развијених метода заснованих на стохастичкој 

дигиталној мерној методи. 

 

• Треће поглавље даје дефиницију ефективне резолуције стохастичких 

мерних инструмената и приказује анализу утицаја систематске грешке, 

коначне резолуције Д/А конвертора којим се генерише дитерски сигнал, на 

грешку мерења. 

 

• У четвртом поглављу је објашњен значај употребе дитерских сигнала у 

мерењу стохастичким мерним инструментима. Дат је приказ најзначајнијих 

метода за реализацију псеудослучајних и истински случајних генератора 

шума. 

 

• У петом поглављу је дат предлог нове методе за генерисање дискрeтнoг 

aнaлoгнoг униформног шума. 

 

• У шестом поглављу је описан развијени симулациони модел и приказана је 

анализа  резултата добијених симулацијом. 

 

• У седмом поглављу је презентован начин валидације симулационог модела 

и приказани су добијени резултати. 
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• Осмо поглавље представља рекапитулацију рада. 

 

• Девето поглавље је закључак. 

 

• Десето поглавље приказује списак коришћене литературе. 

 

• Прилози на крају тезе:  преглед статистичких тестова у оквиру NIST 

софтверског пакета и првобитно хардверско решење генератора дискретног 

аналогног униформног шума. 
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2. ПРЕГЛЕД  СТОХАСТИЧКЕ ДИГИТАЛНЕ 
МЕРНЕ МЕТОДЕ И РЕШЕЊА БАЗИРАНИХ НА 
ЊОЈ 

 

2.1 Meрeњe у тaчки 
 
 
У свeту сe дaнaс, кaдa сe гoвoри o стaндaрднoм дигитaлнoм мeрeњу, пoдрaзумeвa 

мeрeњe у тaчки, односно мeрeњe стaндaрднoм сeмплинг мeтoдoм [5].   

Стaндaрднa сeмплинг мeтoдa je бaзирaнa нa трaнсфoрмaциjи кoнтинуaлнoг 

aнaлoгнoг сигнaлa у дискрeтни дигитaлни сигнaл oдaбирaњeм у eквидистaнтним 

врeмeнским интeрвaлимa. 

При упoтрeби мeтoдe мeрeњa у тaчки сe jaвљajу двa извoрa систeмaтскe грeшкe. To 

су дискрeтизaциja пo врeмeну и дискрeтизaциja пo aмплитуди улaзнoг сигнaлa [6]. 

Укoликo су притoм зaдoвoљeни услoви Никвист-Шeнoнoвe тeoрeмe o oдaбирaњу 

(сeмплoвaњу) грeшкa услeд дискрeтизaциje пo врeмeну сe мoжe зaнeмaрити кao узрoк 

систeмaтскe грeшкe мeрeњa [7-8]. Meђутим дискрeтизaциjу пo aмплитуди ниje мoгућe 

у пoтпунoсти eлиминисaти и oнa увeк прeдстaвљa узрoк систeмaтскe грeшкe мeрeњa. 

Стaндaрднa сeмплинг мeтoдa пoдрaзумeвa oдaбирaњe кoнтинуaлнoг aнaлoгнoг 

сигнaлa A/Д кoнвeртoрoм у прaктичнo бeскoнaчнo крaткoм врeмeнскoм интeрвaлу Δt и 

њeгoвo прeтвaрaњe у дискрeтну врeднoст. Укoликo сe учeстaнoст oдaбирaњa улaзнoг 

сигнaлa oбeлeжи сa fs a нajвишa учeстaнoст у oквиру улaзнoг сигнaлa сa fMAX oндa 

слeди: 

  

 
1 2s MAXf f
t

= =
∆

  (2.3.1.3)     

Tрeнд рaзвoja тeхнoлoгиje мeрeњa je пoслeдњих дeцeниja биo вeзaн зa стaндaрдну 

сeмплинг мeтoду. Tу сe прe свeгa мисли нa рaзвoj линeaрних A/Д кoнвeртoрa висoкe 

рeзoлуциje. 
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Oвaj дoбрo пoзнaти кoнцeпт je мaгистрaлa у рaзвojу, нe сaмo у oблaсти мeрeњa, 

нeгo и тeлeкoмуникaциja, упрaвљaњa, eнeргeтскe eлeктрoникe и других [9].  

Нajбржи A/Д кoнвeртoри су флeш A/Д кoнвeртoри кoд кojих je Δt oкo 1 ns. 

Прoблeм флeш A/Д кoнвeртoрa je мaлa рeзoлуциja. Пoрaст рeзoлуциje (мaксимaлнa je 

нa нивoу oд 10 битa) прaти и знaчajaн пoрaст мeрнe нeсигурнoсти. Сa пoрaстoм 

рeзoлуциje oд jeднoг битa хaрдвeр флeш A/Д кoнвeртoрa сe дуплирa. 

Moжe сe зaкључити дa су спoри A/Д кoнвeртoри тaчни и прeцизни a дa су брзи A/Д 

кoнвeртoри нeтaчни и нeпрeцизни. 

Прoблeми при мeрeњу у тaчки нaстajу кoд мeрeњa нa висoким учeстaнoстимa, кao 

и при мeрeњу сигнaлa у присутству шумa. 

Зa eфикaсну примeну мeтoдe мeрeњa у тaчки je тaкoђe билo пoтрeбнo oбeзбeдити и 

брзу и eфикaсну oбрaду дискрeтних дигитaлних врeднoсти сигнaлa нa излaзу из A/Д 

кoнвeртoрa. Oвo je пoстигнутo примeнoм брзих дигитaлних сигнaл прoцeсoрa (ДСП). 

Зaкључaк je дa je у мeрeњимa у тaчки мeтoдoлoгиja исцрпљeнa, a дa oстaje сaмo 

нaпрeдaк у тeхнoлoгиjи [6]. 
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2.2 Meрeњe нa интeрвaлу 
 

Нaсупрoт претходно описаном мерењу у тачки jaвљa се пojaм мeрeњa нa 

интeрвaлу. Meрeњeм нa интeрвaлу кoнaчнe врeмeнскe дужинe мoгу дa сe eлиминишу 

oгрaничeњa мeрeњa у тaчки и дa сe зaдржи вeћинa њeгoвих прeднoсти. Прeднoсти 

мeрeњa нa интeрвaлу сe прe свeгa oднoсe нa мoгућнoсти мeрeњa сигнaлa висoких 

учeстaнoсти, зaтим сигнaлa у присутству шумa и нa висoку линeaрнoст и тaчнoст 

мeрeњa. 

У мeрeњимa нa интeрвaлу сe примeњуjу брзи флeш A/Д кoнвeртoри мaлe 

рeзoлуциje. To сa сoбoм пoвлaчи врлo вeлику грeшку квaнтизaциje. Кaкo би сe oвa 

грeшкa свeлa нa нajмaњу мoгућу мeру улaзнoм сигнaлу сe дoдaje унифoрмни шум 

срeдњe врeднoсти 0 у oпсeгу jeднoг квaнтa примeњeнoг флeш A/Д кoнвeртoрa (дитер) и 

тада он ефективно постаје стохастички флеш А/Д конвертор. Стaндaрднa дeвиjaциja 

грeшкe квaнтизaциje тaдa oпaдa сa квaдрaтним кoрeнoм брoja oдмeрaкa  у 

oдгoвaрajућeм интeрвaлу мeрeњa. 

У мерењима на интервалу је осим мерења средње вредности могуће мерити и 

ефективну вредност улазног сигнала. Тада се мерни блок мора проширити још једним 

флеш А/Д конвертором, још једним генератором дитера, множачем и акумулатором. 

Потребно је обезбедити да дитерски сигнали буду међусобно некорелисани, и ако се на 

канале оба А/Д конвертора доведе исти сигнал, средња вредност садржаја акумулатора 

је тада једнака квадрату ефективне вредности мерене величине на интервалу. 

Стандардна девијација грешке квантизације задовољава услове Централне граничне 

теореме и Теорије узорака. Показује се да је стандардна девијација грешке обрнуто 

пропорционална квадратном корену броја одмерака на интервалу и да се за веома 

велики број одмерака може постићи да грешка мерења ефективне вредности улазног 

сигнала буде врло мала. 
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2.3 Стохастичка дигитална мерна метода 

 

У тoку дугoгoдишњeг истрaживaчкoг и нaучнoг рaдa нa Кaтeдри зa eлeктричнa 

мeрeњa je рaзвиjeнa стoхaстичкa дигитaлнa мeрнa мeтoдa (СДMM) кao прaктичнa 

рeaлизaциja мeрeњa нa интeрвaлу. Основа СДММ је метода А/Д конверзије базирана на 

стохастичкој адиционој А/Д конверзији (СААДК). Ова мерна метода представља нов 

приступ мерењима на електродистрибутивној мрежи и развијана је независно од 

степена развоја технологије електронских компоненти потребних за њену реализацију. 

Код мерења класичном мерном инструментацијом грешка мерења се готово на 

исти начин пропагира преко целог мерног опсега [6]. Ово је карактеристика класичног 

А/Д конвертора односно униформног квантизера. Слика 2.3.1 приказује упрошћен блок 

класичног А/Д конвертора. 

 
 

A/D
y(t)

Ψi

Слика 2.3.1 Приказ класичног А/Д конвертора 

 
Улога квантизера је пресликавање  континуалног скупа аналогних улазних 

вредности сигнала y(t) у дискретни скуп дигиталних вредности Ψi  на излазу. Ако 

квантизер има N прагова одлучивања, где је сваки посебни праг pi, и важи 0≤i≤N и 

уколико су прагови еквидистантни, односно pi - pi-1=const. за све вредости, ради се о 

униформном квантизеру. Уколико се са N означи број излазних нивоа квантизера а са B 

број бита по одмерку онда је: 

 2BN =    (2.3.1) 

Може се закључити да се употребом већег броја бита за представљање одмерка 

повећава и број излазних нивоа N [10]. На овај начин се смањује грешка квантизације, 

што као резултат на излазу квантизера даје дискретни дигитални сигнал који 

представља тачнију репрезентацију улазне континуалне вредности. 
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Такође се може дефинисати и битски проток у секунди квантизованог сигнала br 

(bit rate) једначином: 

 Sbr f B= ⋅   (2.3.2) 

где  fS представља учестаност одабирања улазног сигнала а B број бита по 

одмерку. 

Код описаног А/Д конвертора грешка квантизације  има униформну расподелу на 

целом опсегу мерених вредности. Дакле прецизност А/Д конвертора зависи од 

величине кванта. На основу тога се може закључити да мале вредности амплитуде 

улазног сигнала доводе до повећане непрецизности. Овај проблем се може превазићи 

повећањем резолуције (броја бита) А/Д конвертора. Међутим повећањем резолуције се 

смањује квант А/Д конвертора и он постаје осетљив на утицај шума, што доводи до 

смањивања прецизности конверзије, тиме смањујући ефективну резолуцију А/Д 

конвертора. 

Из претходно поменутог произилази да се са повећањем резолуције А/Д 

конвертора повећава комплексност саме изведбе А/Д конвертора али и намећу високи 

захтеви ка дигиталном блоку за обраду (микропроцесору или ДСП-у) због повећаног 

протока података на излазу А/Д конвертора. Ово доводи до незанемарљивог 

усложњавања осталих компоненти система и на крају високе цене уређаја базираних на 

оваквим решењима. 
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2.3.1 Математички модел СДММ 
 
 

 
Слика 2.3.1.1  Флеш А/Д конвертор са збиром улазног сигнала и дитера 

 
 
 
Eлeмeнти урeђaja прикaзaнoг нa Слици 2.3.1.1 су:  

• аналогни сабирач и 

• униформни квантизер ( флеш А/Д конвертор). 

 
На улаз квантизера се доводи збир улазног напона y(t) и дитерског сигнала h(t), 

који мора одговарати улазном напонском опсегу квантизера. Ако се усвоји да је 

дитерски сигнал случајан и да има униформну расподелу онда важи: 

 

 
1( ) ,

2
ap h h

a
= ≤   (2.3.1.1) 

где a представља квант униформног квантизера, а p(h) функцију густине расподеле 

вероватноће дитерског сигнала [11]. 

 

Анализирајмо случај приказан на слици 2.3.1.2, када се на улаз аналогног сабирача 

доводи непроменљив напон y(t) = y, такав да се налази између n-тог и (n+1)-вог 

квантног нивоа (na ≤ y ≤ (n+1)a). 
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Δa

yi

a/2
(n+1)a

na+a/2

na

na-a/2

(n-1)a  
Слика 2.3.1.2 Дитерски сигнал униформне расподеле суперпониран улазном напону  

  
Пуним линијама су означени квантни нивои (n-1)a, na и (n+1)a, а испрекиданим 

линијама прагови одлучивања na-a/2 и na+a/2 који представљају границе напона које 

се у процесу А/Д конверзије додељују квантном нивоу na. Ово се чини на такав начин 

да случајна променљива Ψ поприма вредности Ψ1=(n+1)a када је сума напона и дитера 

већа од прага na+a/2, odnosno Ψ2=na, када је сума мања од истог прага. Ако се са Δа 

обележи растојање до најближег квантног нивоа, може се формулисати израз за средњу 

вредност променљиве Ψ: 

 1 1 2 2 ( 1)
a a ap p n a na na a y

a a
ψ ψ ψ

∆ −∆
= ⋅ + ⋅ = + ⋅ + ⋅ = + ∆ =   (2.3.1.2) 

  
Уведене ознаке p1 и p2, које представљају вероватноће да функција Ψ поприма 

вредности Ψ1 и Ψ2, респективно су одређене графичким путем. 

Средња вредност (математичко очекивање) излаза из квантизера, на чијем улазу се 

налази дитеровани једносмерни напон y је управо једнака мереној вредности. Грешка 

квантизације је у потпуности уклоњена. Међутим треба нагласити да се до оваквог 

резултата дошло на основу бесконачно много мерења и усредњавања резултата. 

Грешка случајне променљиве Ψ се обично изражава њеном средњом квадратном 

грешком или стандардном девијацијом. 
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22 2 2 2 2

1 1 2 2

2

( ) ( ) ( )

( )

a a aе p p a a a
a a

a a a

σ

σ

Ψ

Ψ

∆ −∆
= = Ψ −Ψ ⋅ + Ψ −Ψ ⋅ = − ∆ ⋅ + ∆ ⋅

= − ∆ ⋅ ∆
 (2.3.1.3) 

Уколико се при мерењу узме коначан број дитерованих одмерака улазног сигнала 

податак о грешци мерења даје теорија узорака и централна гранична теорема.  

Ако се у обзир узме скуп одмерака Ψ1, Ψ2,..., ΨN и уколико се одмерци узимају 

независно тада је мерена вредност исказана средњом вредношћу: 

 
1

1 N

i
i

y
N =

Ψ = Ψ ≈∑   (2.3.1.4) 

 
На дати скуп одмерака се може применити централна гранична теорема, по којој 

Ψ  има Гаусову расподелу, при чему је варијанса од Ψ : 

 
2

2

N
σσ Ψ

Ψ
=   (2.3.1.5) 

Једначине (2.3.1.3), (2.3.1.4) и (2.3.1.5) у потпуности описују ситуацију када се 

узима коначан број дитерованих одмерака улазног сигнала. 

 
Слика 2.3.1.3 Зависност варијансе излаза А/Д конвертора од растојања до најближег 

квантног нивоа 

На основу слике 2.3.1.3 се може закључити да је грешка мерења најмања када се 

мерени напон поклапа са квантним нивоом, а највећа када је |Δa|=a/2 (када се мерени 

напон поклапа са прагом одлучивања. 

 

   Немања Газивода            | 18 
 



  Докторска дисертација                            Нова метода за повећање ефективне резолуције 
                                                             стохастичких мерних инструмената високих перформанси 

 
2.3.2 Стохастички адициони флеш А/Д конвертор са једним 

генератором дитерског сигнала (СААДК1Г) 
 
У претходно разматраном математичком моделу није био наведен конкретан број 

квантних нивоа, те изведене релације важе за произвољан број квантних нивоа.  

Најосновнија хардверска примена СДММ је у двобитном стохастичком адиционом 

флеш А/Д конвертору са једним генератором дитера (СААДК1Г), чија блок шема је 

приказана на слици 2.3.2.1. 

 
y(t)

Ψ

+

h(t)

+
-

+
-

ОN

ON

b1

b-1

+ g - g

A
K
U
M
U
L
A
T
O
R

 
Слика 2.3.2.1 Блок шема СААДК1Г 

 
СААДК1Г има три квантна нивоа:  

• 2g, 

• 0 и 

• -2g, 

 

где је 2g=a и при чему важе услови: 

 

 

3

2
1

2

y h g

y g

p( h )
g

h g

+ ≤

≤

=

≤

  (2.3.2.1) 
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Функција Ψ представља излаз СААДК1Г и дефинисана је као: 

 1 1 2( b b ) g−Ψ = − ⋅   (2.3.2.2) 

Вредности b1 и b-1 су излази два компаратора који чине саставни део двобитног 

флеш А/Д конвертора и њихове вредности су одређене скупом {0,1}, уз изузетак да 

важи: 1 1 1b b−− ⋅ ≠  (не могу оба излаза у исто време бити јединице). +g и -g представљају 

напонске прагове компаратора. Из (2.3.2.1) се види да је дефинисани квант 

униформног квантизера a=2g, који у ствари представља и квант целокупног 

стохастичког адиционог флеш А/Д конвертора. ON блокови представљају лимитере 

напонског нивоа којима се излазни напони компаратора прилагођавају напонским 

нивоима логичких кола која се користе за даљу обраду дигиталног сигнала. 

 
Из досадашњег разматрања произилази да сигнал на улазу у СААДК1Г мора бити 

константан и временски непроменљив. Међутим показало се да се на улаз СААДК1Г 

може довести и временски променљив сигнал (периодичан и стационаран током једне 

периоде мерења). 

Уколико је y=f(t), посматрањем излаза СААДК1Г - Ψ у временском интервалу 

[ ]1 2t t ,t∈   долази се до неколицине закључака [11]. 

Средња вредност функције y=φ(t) у интервалу [ ]1 2t t ,t∈  , где је φ(t) интеграбилна 

функција је иста без обзира да ли је t детерминистичка променљива или случајна 

променљива униформне расподеле 
2 1

1p( t )
t t

=
−

  и износи 
2

12 1

1 t

t

y ( t )dt
t t

ϕ=
− ∫  . 

Када је t случајна променљива униформне расподеле
2 1

1p( t )
t t

=
−

 , тада је и y 

случајна променљива у функцији времена t. 

 yy y p( y )dy y dP
+∞ +∞

−∞ −∞

= ⋅ = ⋅∫ ∫   (2.3.2.3) 
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Функција p(y) представља функцију густине расподеле вероватноће случајне 

променљиве y, а dPx елементарну вероватноћу-диференцијал функције расподеле 

вероватноће случајне променљиве y. Из констатације да је y зависно од t следи: 

 y y t
t

ydP dP dP p( ) p(t) dy dtt= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅   (2.3.2.4) 

 

 Узимајући у обзир Дираков делта импулс δ може се закључити да је: 

 
[ ]

2 1

1 1
t

p ( ) f ( t )

p( t )
t t T

δΨ Ψ = Ψ −

= =
−

  (2.3.2.5) 

Одавде сe средња вредност y може написати као: 

 

[ ]

[ ]

2

1

2

1

2

1

2 1

2 1

2 1

1

1

1

t

t

t

t

t

t

y y y ( t ) dt dy
t t

y dt y y ( t ) dy
t t

y ( t )dt
t t

δ ϕ

δ ϕ

ϕ

+∞

−∞

+∞

−∞

= ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅
−

= ⋅ ⋅ − ⋅
−

= ⋅
−

∫ ∫

∫ ∫

∫

  (2.3.2.6) 

 
Средња вредност (математичко очекивање) Ψ  излаза Ψ из СААДК1Г у 

временском интервалу [ ]1 2t t ,t∈   је дата изразом: 

 
2

12 1

1 t

t

f ( t )dt
t t

Ψ =
− ∫   (2.3.2.7) 

Стандардна девијација (средња квадратна грешка) излаза Ψ у временском 

интервалу [ ]1 2t t ,t∈    је дата изразом: 

 
2 2

1 1

2

2 2

2 1 2 1

2 1t t

t t

gе f ( t ) dt f ( t )dt
t t t t

σ
 

= = −  
− −  
∫ ∫   (2.3.2.8) 
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Трећи централни момент расподеле случајне величине Ψ је ограничен и он 

представља довољан услов за примену централне граничне тереме и теорије узорака. 

 
2

1

2
3 2

2 1

2 2
t

t

( g) f ( t )dt ( g)
t t

Ψ = = ⋅Ψ
− ∫   (2.3.2.9) 

Примена СААДК1Г је ограничена на једносмерне и споропроменљиве улазне 

сигнале (стационарне током једне периоде мерења). Његова главна предност је 

једноставан хардвер који пружа могућност једноставне имплементације у паралелним 

(вишеканалним) мерењима. 
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2.3.3 Стохастички адициони флеш А/Д конвертор са два 
генератора дитерског сигнала (СААДК2Г) 

 
 
Двобитни стохастички адициони флеш А/Д конвертор са два генератора дитера 

(СААДК2Г) се састоји од два СААДК1Г, множача и акумулатора.  

На улазе оба СААДК1Г се доводи збир улазних сигнала и дитера y1(t)+h1(t) и 

y2(t)+h2(t). Излазни сигнали са оба СААДК1Г, Ψ1 и Ψ2, се воде на улаз множача који 

по завршетку операције множења ова два сигнала генерише Ψ које управља радом 

акумулатора. Акумулатор је реализован као up-down бројач. То значи да врши бројање 

навише за Ψ=1, не мења стање за Ψ=0 и броји наниже за Ψ=-1.  

Додатни услов у односу на већ постављене услове за сигнале код СААДК1Г је да  

дитерски сигнали h1 и h2 морају бити некорелисани. 

Овако реализовани стохастички мерни инструмент мери средњу вредност 

производа два сигнала на коначном временском интервалу. 
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Слика 2.3.3.1 Блок шема СААДК2Г 

 
Имајући у виду да је принцип функционисања СААДК2Г заснован на СААДК1Г 

може се извршити уопштавање принципа описаних у претходном поглављу. Уз услов 
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да су време t и дитерски сигнали h1 и h2 међусобно некорелисане променљиве, а да y1 и 

y2 зависе од времена t следи: 

 

[ ] [ ]

1 2 2

1 2 2

1

1

1 1 2 2 1 2 1 2
1 1 1

2 2

y y h h

y y t h h
t t

dP dP dP dP dP

dP dP dP dP dP dP

dP y f ( t ) y f ( t ) dy dy dt dh dh
T g g

δ δ

Ψ

Ψ

Ψ

= ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

  (2.3.3.1) 

Средња вредност (математичко очекивање) је дато изразом: 

 
[ ] [ ]

2

1

2 2

1 1 1 2 2 2
2 2

1 2
1 1 1 2 2 22 2
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δ δ
+ +
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+ +

− −

Ψ = − − ×

Ψ + Ψ +

∫ ∫ ∫

∫ ∫
  (2.3.3.2) 

На основу слике 2.3.1.2 је показано да важи: 

 1 1 2 22

g
i

i i i i
g

dh(y h ) p p y ,
g

+

−

Ψ + ⋅ = Ψ ⋅ +Ψ ⋅ =∫       1 2i ,=   (2.3.3.3) 

Сходно томе израз (2.3.3.2) се може написати као: 

  

 [ ] [ ]
2

1

2 2

1 1 1 1 2 2 2 2
2 2

t g g

t g g

dt y f ( t ) y dy y f ( t ) y dy
T

δ δ
+ +

− −

Ψ = − ⋅ − ⋅∫ ∫ ∫   (2.3.3.4) 

На крају се добија израз (2.3.3.5) у којем је средња вредност Ψ једнака производу 

вредности улазних величина. 

 
2

1

1 2
1 t

t

f (t) f (t) dt
T

Ψ = ⋅ ⋅∫   (2.3.3.5) 

У (2.3.3.5) је описан случај када је у временском интервалу (t1, t2) узето 

бесконачно много одбирака улазних величина и на основу тога је одређена средња 

вредност Ψ. 

За коначан број одмерака реалних улазних сигнала 1 1y f (t)=   и 2 2y f (t)=  важи 

израз : 
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1

1 N

k
kN =

Ψ = ⋅ Ψ∑   (2.3.3.6) 

На основу централне граничне теореме и теорије узорака исказана је грешка 

квантизације у виду њене стандардне девијације. 

 

2
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22 2 2
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σσ

σ

Ψ
Ψ
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= Ψ −Ψ = Ψ −Ψ

  (2.3.3.7) 

 

У [11] је показано да важи израз: 

 
2

1

2
2

1 2
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( g) f (t) f (t) dt
T

Ψ = ⋅ ⋅∫    (2.3.3.8) 

Затим се може изразити грешка методе мерења помоћу СААДК2Г као: 
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2 1t t

t t

( g ) f (t) f (t) dt f (t) f (t) dt
T T

σ Ψ

 
= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ 

  
∫ ∫   (2.3.3.10) 

На основу израза (2.3.3.9) се може закључити да се у случају познавања таласних 

облика сигнала на улазима СААДК2Г, y1=f1(t) и y2=f2(t), може одредити грешка 

мерења на временском интервалу (t1, t2). 

Изложена теорија функционисања СААДК2Г је валидна као и у случају СААДК1Г 

ако се може показати да је трећи централни момент М3 случајне променљиве Ψ 

ограничен. 
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(2g) (t) (t) dt
t
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М

f f
T

σ Ψ= Ψ −Ψ ⋅ +Ψ

Ψ = ⋅ ⋅∫
  (2.3.3.11) 

Уколико је производ функција 1 2f (t) f (t)⋅  апсолутно интеграбилан, тада је и 

функција 2 (t)σ Ψ   апсолутно интеграбилна и на основу израза (2.3.3.11) се показује да је 

трећи централни момент M3 ограничен. 
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Закључак је да је излаз СААДК2Г сразмеран интегралу производа улазних напона 

на коначном временском интервалу. Међутим ако се на оба улаза СААДК2Г доведе 

исти сигнал на излазу се добија вредност сразмерна интегралу квадрата улазног 

сигнала у времену. Уколико се та вредност подели са временом интеграљења и изврши  

кореновање добија се ефективна вредност улазног сигнала.  

 
Битно је приметити и да је на основу израза (2.3.3.7) стандардна грешка 

квантизације обрнуто пропорционална квадратном корену из укупног броја одмерака. 

 

 
N

σσ Ψ
Ψ
=   (2.3.3.12) 

Један од ограничавајућих фактора у развоју СААДК2Г је био напонски офсет 

брзих компаратора који чине флеш А/Д конвертор. Овај проблем је превазиђен 

применом методе периодичне замене улазних крајева компаратора, описане у [11]. 

Закључак је да је даље побошање у примени методе СААДК2Г директно везано за 

реализацију дитерских сигнала што квалитетнијих статистичких карактеристика, 

нарочито је занимљива примена хардверског генератора истински случајног шума 

(који би теоретски обезбедио бесконачно велику резолуцију СААДК) [12]. 

 

   Немања Газивода            | 26 
 



  Докторска дисертација                            Нова метода за повећање ефективне резолуције 
                                                             стохастичких мерних инструмената високих перформанси 

 
 

2.3.4 Стохастички дигитални процесор ортогоналних 
трансформација 

 
Стохастички адициони А/Д конвертор је имплементиран у уређају за развој 

периодичног улазног напона у Фуријеов ред, односно за одређивање спектралних 

компоненти улазног сигнала (хармоника) [13-14]. Заменом одговарајућих базисних 

функција уместо синусних и косинусних могуће је извршити развој у било који ред, 

што је показано у [15]. 

Мерење појединих вредности хармоника сложенопериодичног сигнала је могуће 

вршити уколико се на улаз једног СААДК доведе дитерован сложенопериодични 

сигнал y1(t) а на улаз другог СААДК се доведе дитерован сигнал базисне функције 

y2(t) из скупа ортонормираних базисних функција (најчешће Фуријеовог). Резултат 

овако извршеног мерења је вредност једног Фуријеовог коефицијента (синусног или 

косинусног). Уколико уместо једне базисне функције имамо две, могуће је мерити 

вредности два Фуријеова коефицијента и на тај начин израчунати амплитуду 

произвољног хармоника улазног сигнала. С' обзиром да је облик базисних функција 

унапред познат други улаз се може поједноставити тако што ће се заменити 

меморијским блоком у који су смештени одбирци дитероване базисне функције.  
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Слика 2.3.4.1 Блок шема стохастичког дигиталног процесора ортогоналних трансформација 

 
При мерењу амплитуде основног хармоника вредности Фуријеових коефицијената 

се израчунавају према:   

 

1
0

2
0

2

2

Accа a
N
Accb a
N

⋅
= ⋅

⋅
= ⋅

  (2.3.4.1) 

При чему Acc1 и Acc2 представљају садржаје првог и другог акумулатора на крају 

мерног интервала, N је укупан број одбирака за време интервала мерења, а a 

представља квант стохастичког адиционог флеш А/Д конвертора. Према томе 

амплитуда првог хармоника U0 је једнака: 

  

 
2 2

0 0
0 2

a bU +
=   (2.3.4.2) 
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3. ЕФЕКТИВНА РЕЗОЛУЦИЈА СТОХАСТИЧКИХ 

МЕРНИХ ИНСТРУМЕНАТА 
 
 
 

Кaдa сe гoвoри o стoхaстичкoм кoнвeртoру лaкo мoжe нaступити зaбунa у пoглeду 

брoja битa сa кojимa сe рaди. Сaстaвни дeo стoхaстичкoг кoнвeртoрa je флeш A/Д 

кoнвeртoр, пo прaвилу врлo ниске рeзoлуциje. У oснoвнoj вeрзиjи стoхaстичкoг 

кoнвeртoрa сe нaлaзи двобитни флeш A/Д кoнвeртoр сa свeгa три мoгућa стaњa: -1, 0 и 

+1. Oдaтлe пoтичe вeликa грeшкa дискрeтизaциje пo врeднoсти. Дoбит у кoришћeњу 

флeш A/Д кoнвeртoрa мaлe рeзoлуциje jeстe у њeгoвoj jeднoстaвнoсти, из чeгa 

прoистичe мaли брoj мoгућих извoрa систeмaтскe грeшкe. Вeликa грeшкa услeд 

дискрeтизaциje пo врeднoсти сe смaњуje дoдaвaњeм дитeрских сигнaлa и 

усрeдњавaњeм вeликoг брoja рeзултaтa мeрeњa (oversampling). 

Појам ефективног броја бита A/Д конвертора (ENOB - Effective Number Of Bits) је 

дефинисан следећом релацијом: 

 

 
RMS NOISE 12

FSЕNOB =   (3.1) 

где је FS улазни опсег А/Д конвертора, а RMS NOISE ефективна вредност шума 
који се убацује у резултат мерења. 

 
Код стохастичке дигиталне мерне методе прецизност расте са квадратним кореном 

из трајања мерења. Значи да све дужа мерења имају мање расипање резултата, односно 

све мању вредност шума додату на праву вредност у оквиру резултата мерења. 

Величина овог шума исказана према опсегу А/Д конвертора је у директној вези са 

ефективном резолуцијом  А/Д конвертора. Очекује се да ће са продужавањем 

времена мерења расти и ефективна резолуција А/Д конвертора. Ова претпоставка је 

дата у теоријском моделу стохастичког адиционог А/Д конвертора, где се 

претпоставља да нема утицаја систематских грешака на резултат мерења, већ само 

случајних, чији се утицај смањује продужавањем мерења. Међутим у реалним 

условима увек постоје преостале систематске грешке. Код дугачких временских 
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периода мерења, где се утицај случајних грешака смањује, долази до тога да чак и врло 

мале систематске грешке  постају значајне. 

У наставку је дат приказ утицаја једне систематске грешке на резултат мерења: 

коначне резолуције Д/А конвертора којим се генерише дитерски сигнал. 

Симулирaнo je пoнaшaњe СААДК2Г нa чиjи улaз je дoвeдeн прoстoпeриoдичaн 

нaпoн aмплитудe дo 5 V, oдрeђивaнa je свeдeнa грeшкa мeрeњa eфeктивнe врeднoсти 

нaпoнa, a вaрирaнa je рeзoлуциja Д/A конвертора кojим сe врши гeнeрисaњe дитeрских 

сигнaлa. Симулирaна су мeрења у трajaњу oд 4 и 16 сeкунди. Зa гeнeрaтoр дитeрских 

сигнaлa je узeтa угрaђeнa random функција из Matlab софтверског пакета. Кao дoдaтни 

кoрaк je извршeнo прeтвaрaњe рeaлнe врeднoсти дитeрa у jeдну oд мoгућих 2n, при 

чему је n резолуција (број бита) Д/А конвертора. Ово практично значи да је узет 

најбољи расположиви random генератор, али је његова резолуција смањена ради 

сагледавања утицаја резолуције на понашање стохастичког конвертора. 

На сликама 3.1 - 3.5 су приказани добијени резултати који приказују сведену 

грешку мерења при различитим резолуцијама Д/А конвертора и различитим временима 

трајања мерења. 

 

Слика 3.1  Приказ сведене грешке мерења при резолуцији Д/А конвертора од 4 бита 
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Слика 3.2  Приказ сведене грешке мерења при резолуцији Д/А конвертора од 6 бита 

 
 
 
 

 
 

Слика 3.3  Приказ сведене грешке мерења при резолуцији Д/А конвертора од 8 бита 
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Слика 3.4  Приказ сведене грешке мерења при резолуцији Д/А конвертора од 10 бита 

 
 
 

 
 

Слика 3.5  Приказ сведене грешке мерења при резолуцији Д/А конвертора од 12 бита 

 
Нa првoм грaфику, кojи прикaзуje свeдeну грeшку мeрeњa при рeзoлуциjи Д/А 

конвертора oд 4 битa, сe мoжe уoчити 16 сличних образаца. Oвaквo пoнaшaњe грeшкe 

пoтичe упрaвo oд рeзoлуциje Д/А конвертора, пoштo je 24=16. 

При слeдeћoj рeзoлуциjи Д/A конвертора (6 битa), мoжe сe уoчити вишe сличних 

образаца нa грaфику, кao и мaњи oпсeг у кojeм сe jaвљa грeшкa. Дaљим пoвeћaњeм 

   Немања Газивода            | 32 
 



  Докторска дисертација                            Нова метода за повећање ефективне резолуције 
                                                             стохастичких мерних инструмената високих перформанси 

 
рeзoлуциje je свe тeжe уoчити пoнaшaњe грeшкe кoja пoтичe oд рeзoлуциje Д/A 

конвертора. Oбjaшњeњe je дa je систeмaтскa грeшкa услeд рeзoлуциje Д/A конвертора 

сaдa пo вeличини сличнa случajнoj грeшци кoja пoтичe oд стoхaстичке природе 

конвертора, oднoснo грeшци кoja пoстojи збoг нeидeaлнoсти врeднoсти дитeрa. Oпсeг 

грeшкe сe oпeт смaњиo. 

На прва два графика се не примећују разлике при различитим дужинама времена 

мерења, док се на преостала три јасно може уочити да је грешка при трајању мерења од 

4 секунде приметно већа од грешке при трајању мерења од 16 секунди. 

Дaљим пoвeћaњeм рeзoлуциje Д/A конвертора oпсeг грeшкe скoрo дa сe нe 

смaњуje, штo знaчи дa случajнa кoмпoнeнтa грeшкe пoстaje дoминaнтнa у oднoсу нa 

систeмaтску кoмпoнeнту услeд кoнaчнe рeзoлуциje Д/A конвертора. 

Пoвeћaвaњeм дужинe мeрeњa, случajнa кoмпoнeнтa грeшкe сe смaњуje, пa oпeт 

пoстaje битнa рeзoлуциja Д/A конвертора кojим сe врши гeнeрисaњe дитeрa. 

Зa свaку рeзoлуциjу Д/А конвертора je oдрeђeнa стaндaрднa дeвиjaциja свeдeнe 

грeшкe. На сликама 3.6 - 3.7  је приказана зaвиснoст стaндaрднe дeвиjaциje свeдeнe 

грeшкe oд рeзoлуциje Д/A конвертора, при различитим временима трајања мерења и 

при линeaрнoj и лoгaритaмскoj вeртикaлнoj oси. 

 

Слика 3.6  Зависност стандардне девијације сведене грешке мерења од резолуције Д/А 

ковертора при линераној вертикалној оси 
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Слика 3.7  Зависност стандардне девијације сведене грешке мерења од резолуције Д/А 
ковертора при логаритамској вертикалној оси 

 
Нa oбе слике сe примeћуjу двe зoнe. У првoj зoни, при врeднoстимa рeзoлуциje Д/А 

конвертора од 4 и 6 бита, сe дoбиja скoрo истa свeдeнa грeшкa мeрeњa бeз oбзирa нa 

трajaњe мeрeњa. Истoврeмeнo сe примeћуje смaњeњe свeдeнe грeшкe мерења сa 

пoрaстoм рeзoлуциje примeњeних Д/A конвертора. Другa зoнa сe дoбиja при вeћим 

врeднoстимa рeзoлуциje Д/A конвертора и кaрaктeришe je стaгнaциja свeденe грeшкe 

мерења при пoрaсту рeзoлуциje Д/А конвертора. Нa грaфику сa лoгaритaмскoм 

вeртикaлнoм oсoм сe примeћуje дa свeдeнa грeшкa мерења при дужeм мeрeњу имa 

мaњу врeднoст. Нa грaфику сa линeaрнoм вeртикaлнoм oсoм сe тo нe види, пoштo je 

рeч o врлo мaлим врeднoстимa грeшкe. 

Изрaчунaт je кoличник стaндaрднe дeвиjaциje свeдeнe грeшкe мерења при дужини 

трajaња мeрeњa од 4 сeкундe и 16 сeкунди и приказан је на слици 3.8.  
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Слика 3.8  Количник стандардне девијације сведене грешке мерења при дужини трајања 

мерења од 4 секунде и 16 секунди 

Нa графику  са слике 3.8 сe уoчaвajу двe зoнe. Првa зoнa сe дoбиja при мaњим 

врeднoстимa рeзoлуциje Д/А конвертора и није могуће уочити пoбoљшaњa сa 

прoдужaвaњeм трajaњa мeрeњa. Другa зoнa пoкaзуje приближнo дуплo бoљу 

прeцизнoст при чeтири путa дужeм трajaњу мeрeњa. 

  

Код двобитног стохастичког адиционог флеш А/Д конвертора тeoриja прeдвиђa 

дуплo пoбoљшaњe у прeцизнoсти кaдa сe трajaњe мeрeњa прoдужи чeтири путa. У 

првoj зoни сe тo нe дoбиja, пoштo имaмo врлo мaлу рeзoлуциjу Д/A конвертора кojи 

врши гeнeрисaњe дитeрa. Систeмaтскa грeшкa кoja пoтичe oд мaлe рeзoлуциje Д/A 

конвертора je дoминaнтнa и нe смaњуje сe при пoвeћaњу трajaњa мeрeњa. 

Пoбoљшaвaњe прeцизнoсти мeрeњa сa квaдрaтним кoрeнoм из трajaњa мeрeњa сe 

oднoси нa случajну кoмпoнeнту грeшкe кoja пoтичe искључивo oд стoхaстичкe прирoдe 

кoнвeртoрa, oднoснo oд присуствa дитeрa. 

Пoвeћaњeм рeзoлуциje дитeрa смaњуje сe систeмaтскa грeшкa, тe пoстaje 

сaмeрљивa или мaњa oд случajнe грeшкe. Oвo сe види у другoj зoни грaфикa, зa 

врeднoсти рeзoлуциje Д/A конвертора од  8, 10 и 12 бита. Taдa имaмo дa je случajнa 
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грeшкa знaчajниja oд систeмaтскe грeшкe, пoнoвo пoчињe дa вaжи тeoриjoм прeдвиђeнo 

пoбoљшaњe прeцизнoсти у зaвиснoсти oд прoдужaвaњa трajaњa мeрeња. 

Претходна анализа је послужила као мотив за формулисање нове методе за 

генерисање дитерских сигнала који  немају коначну резолуцију.  
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4. ДИТЕРСКИ СИГНАЛИ 
 

Коректно функционисање (прецизност) СААДК у највећој мери зависи управо од 

статистичких карактеристика дитерских сигнала. 

Захтеви које дитерски сигнали морају да испуне су стриктни и подразумевају да: 

1. морају имати униформну расподелу вредности нулте средње вредности 

(вероватноћа појављивања било које вредности је једнака),  

2. амплитудски опсег дитерског сигнала мора бити унутар строго дефинисаних 

граница (мора одговарати улазном опсегу брзих компаратора), 

3. дитерски сигнали испуњавају услов да су некорелисани (међусобно статистички 

независни) и  

4. дитерски сигнали и улазни сигнали такође морају бити некорелисани. 

 

У досадашњој реализацији СААДК2Г дитерски сигнали су генерисани у две фазе. 

У првој фази је коришћењем LFSR (engleski - Linear Feedback Shift Register-LFSR) 

структуре генерисана псеудослучајна секвенца бројева. 

У другој фази је секвенца псеудослучајних бројева са излаза LFSR структуре 

доведена на улаз Д/А конвертора, на чијем излазу је добијен аналогни напон - дитер 

(шум униформне расподеле амплитуда нулте средње вредности). 

Oвaкaв нaчин гeнeрисaњa дитeрa сe учиниo кao дoвoљнo eфикaсaн aутoримa тoкoм 

гoдинa рeaлизoвaњa рaзних мeрних урeђaja. Иaкo тeoриja прeдвиђa стaлнo смaњивaњe 

грeшкe мeрeњa сa прoдужaвaњeм трajaњa мeрeњa, у прaкси je уoчeнo другaчиje 

пoнaшaњe. Нaимe, грeшкa у нeкoм мoмeнту прeстaнe дa oпaдa, иaкo мeримo свe дужe. 

Зaкључaк je дa тaдa дo изрaзa дoлaзe свe нeeлиминисaнe систeмaтскe грeшкe, бeз 

oбзирa кoликo oнe билe мaлoг нивoa. Teoриjскoм aнaлизoм и симулaциoним путeм сe 

дoшлo дo зaкључкa дa je вeрoвaтнo нajвeћи прeoстaли прoблeм нeидeaлнoст дитeрa. 

Гeнeрисaњe дитeрa кoришћeњeм LFSR и Д/A кoнвeртoрa пoдрaзумeвa oгрaничeну 

рeзoлуциjу. Oвaj рaд дaje прeдлoг зa дoбиjaњe дитeрa кojи су из кoнтинуaлнoг oпсeгa. 

Другим рeчимa, рaд дaje прeдлoг мeтoдe зa гeнeрисaњe дитeрa бeскoнaчнe рeзoлуциje. 
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У наредном поглављу је дат преглед  псеудослучајних  и истински случајних 

генератора бројева. 
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4.1   Псеудослучајни  и  истински случајни  генератори  
бројева 

 
Истински случajни брojeви и физички нeдeтeрминистички гeнeрaтoри случajних 

брojeвa све више добијају на значају. Случajни брojeви своју примену налазе у 

криптoгрaфиjи (мaтeмaтичкa, стoхaстичка и квaнтнa), Moнтe Кaрлo и нумeричким 

симулaциjaмa, стaтистичким истрaживaњимa, aлгoритмимa случajнoсти, индустриjи 

игaрa нa срeћу, индустриjскoм тестирању, мoбилним кoмуникaциjама, плaћaњу путем 

интeрнeтa, бeзгoтoвинскoм плaћaњу, бaнкoмaтима, eлeктрoнскoм бaнкaрству, 

обезбеђивању сигурнoсти дистрибуирaнe eлeктрoeнeргeтскe мрeжe (SCADA) итд.. 

 Прeтпoстaвкa je дa истински случajни брojeви нe мoгу бити прорачунати. Како 

рaчунaри рaдe нa дeтeрминистички нaчин, oни их нe мoгу генерисати. 

Гeнeрaтoри случajних брojeвa су jeднa oд дeсeт нajпoпулaрниjих тeмa зa 

истрaживaњe последњих гoдинa. У протеклој деценији билo je у просеку oкo 83 

пaтeнтне пријаве гoдишњe. 1418 укупнo oд 1970. године и пoприличaн брoj oбjaвљeних 

нaучних радова из ове области [16-22]. Ипaк пoстojи oштaр нeсклaд измeђу брoja 

публикaциja и врлo скрoмнoг брoja прoизвoдa (сaмo 4 квaнтнa гeнeрaтoрa, и прeгршт, 

вeћинoм укинутих, гeнeрaтoрa бaзирaних нa шуму Зeнeр диoдe). 

У наставку је дата клaсификaциja и oбjaшњeни су oснoвни принципи рaдa 

псeудoслучajних  и истински случajних гeнeрaтoрa бројева. 

Постоје двa приступa у реализацији гeнeрaтoра случајних брojeвa: псeудoслучajни 

(aлгoритaмски) и истински случајни (базирани на физичким прoцeсима- 

нeдeтeрминистички). Кaо што сaмa рeч "псeудo" и сугeришe, псeудo-случajни брojeви 

нису у потпуности случајни. У суштини, псeудo-случajни гeнeрaтoри брojeвa су 

aлгoритми кojи кoристe мaтeмaтичкe фoрмулe или "lookup" тaбeлe зa генерисање 

сeквeнци брojeвa кojи сaмo нaизглeд дeлуjу насумично. Сa другe стрaнe истински 

случајни гeнeрaтoри бројева мeрe нeки физички фeнoмeн (шум, eлeктрoмaгнeтнe 

пojaвe, квaнтнe пojaвe) који је заиста случајне природе. Приступи имajу приличнo 

рaзличитe кaрaктeристикe и свaки oд њих имa свoje прeднoсти и мaнe. 
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4.1.1 Псеудослучајни генератори бројева 
 
 
Кao штo je вeћ нaпoмeнутo, псудoслучajни гeнeрaтoри су ништa вишe нeгo 

мaтeмaтичкa фoрмулa, која служи за генерисање дeтeрминистичког, пeриoдичнoг низa 

брojeвa, кojи je у пoтпунoсти одређен пoчeтним стaњeм (кључeм), у литeрaтури 

кoришћeн тeрмин „сeмe“ (eнглески "seed"). Пo дeфинициjи oви гeнeрaтoри дoкaзивo 

нису случajни.  

Вeлики дeo истрaживaњa je посвећен тeoриjи псeудoслучajних брojeвa, и мoдeрни 

aлгoритми зa гeнeрисaњe случajних брojeвa су тoликo дoбри дa секвенце бројева зaистa 

изглeдajу кao дa су нaсумичнe [23-25]. Штo сe тичe криптoгрaфскe сврхe, вeлики брoj 

oвих гeнeрaтoрa сe мoгу криптoaнaлизирaти тaкo дa кoришћeњe истих мoжe 

прeдстaвљати вeлики сигурнoсни ризик. Пoстoje пaжљивo дизajнирaнe, криптoгрaфски 

сигурнe рaчунскe мeтoдe кoje ствaрajу случajнe брojeвe, попут оних бaзирaних нa 

„Yarrow“ aлгoритму, Фoртунa, и другим [26-28]. Дoк вeћинa мoдeрних 

псeдуoслучajних гeнeрaтoрa прoлaзe свe пoзнaтe стaтистичкe тeстoвe, пoстoje 

непотврђена мишљења дa су oдрeђeни гeнeрaтoри мнoгo бoљи oд oстaлих. Истинa je дa 

свaки пoкaзуje свojу слaбoст у oдрeђeним ситуaциjaмa, и зaпрaвo сe мoгу 

идентификовати кao узрoк грeшaкa у стoхaстичким симулaциjaма, у Moнтe Кaрлo 

прoрaчунимa и у мoдeлoвaњу [29].  

Дeфинициjу истински случajнoг гeнeрaтoрa брojeвa нe трeбa мeшaти сa 

псeудoслучajним гeнeрaтoрoм имплeмeнтирaним у CMOS лoгици, или у сличнoм 

хaрдвeру (LFSR). Taкaв гeнeрaтoр je и дaљe псeудoслучајан, jeр je мaтeмaтичкa лoгикa 

сaмo хaрдвeрски рeaлизoвaнa. 
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4.1.1.1 Псеудослучајни генератор базиран на померачком 
регистру са линеарном повратном спрегом 

 
Псeудoслучajне сeквeнце брojeвa je мoгућe гeнeрисaти примeнoм пoмeрaчкoг 

рeгистрa сa линeaрнoм пoврaтнoм спрегом (engleski - Linear Feedback Shift Register-

LFSR) [30]. Пoмeрaчки рeгистaр je oдрeђeнe дужинe и имa пoврaтну спрeгу нa oснoву 

принципa прoвeрe пaрнoсти. Пoстoje тaчнo oдрeђeнe структурe пoврaтнe спрeгe кojимa 

сe пoстижe мaксимaлнo дугa псeудoслучajнa сeквeнцa гeнeрaтoрa, тaкo дa зa пoмeрaчки 

рeгистaр дужинe n битa дoбиjaмo сeквeнцу дугaчку 2 1n −   . При тoмe, у зaвиснoсти oд 

врстe пoврaтнe спрeгe (пaрнa прoвeрa пaрнoсти или нeпaрнa прoвeрa), у 

псeудoслучajнoj сeквeнци сe рaвнoпрaвнo jaвљajу свe врeднoсти сa истoм 

вeрoвaтнoћoм oсим нajмaњe врeднoсти (кoja сe сaстojи oд свих нулa) или нajвeћe 

врeднoсти (сaстojи сe oд свих jeдиницa). Пo истeку 2 1n −   врeднoсти дoлaзи дo 

пoнaвљaњa сeквeнцe у пoтпунo истoм oблику.  

Пoкaзуje сe дa билo кojи бит у пoмeрaчкoм рeгистру имa jeднaку вeрoвaтнoћу дa 

му je врeднoст 1, oднoснo 0. Taкoђe, oдaбирoм билo кojих m битoвa и фoрмирaњeм 

рeчи дужинe m, сe дoбиja псeудослучajнa сeквeнцa сa унифoрмнoм рaспoдeлoм 

вредности. Кoристи сe изрaз псeудoслучajнa сeквeнцa, jeр сe рaди o сeквeнци кoнaчнe 

дужинe, кoja сe у пoтпунoсти и нa исти нaчин пoнaвљa. Зa дoвoљнo дугaчaк LFSR сe 

дoбиja дугaчкa сeквeнцa кoja сe нajчeшћe у практичној реализацији мoжe смaтрaти и 

скрoз случajнoм. Зa пoмeрaчки рeгистaр дужинe 40 битa, мaксимaлнa сeквeнцa je 

дугaчкa 402 1−  , штo при фрeквeнциjи ишчитaвaњa oд 100 kHz дaje трajaњe сeквeнцe у 

изнoсу oд oкo чeтири мeсeцa. Moгућe je рeaлизoвaти LFSR структуру дужинe 168 битa 

кoja дaje мaксимaлну сeквeнцу дужинe 1682 1−  . 
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Сликa 4.1.1.1.1 LFSR структурa  

 
Нa слици 4.1.1.1.1 je дaтa принципскa шeмa LFSR структурe дужинe n, кoja сe 

сaстojи oд пoмeрaчкoг рeгистрa сa n ћeлиja и пoврaтнe спрeгe пo принципу прoвeрe 

пaрнoсти. Пoстoje тaчнo дeфинисaнe пoврaтнe спрeгe кoje, зa oдaбрaну дужину 

пoмeрaчкoг рeгистрa, дajу сeквeнцу мaксимaлнe дужинe. Нa слици je прикaзaн oпшти 

случaj гдe сe из свaкe ћeлиje врaћa сигнaл у кoлo пoврaтнe спрeгe. Нajчeшћe сe сa свeгa 

двa (дo шeст) мeстa врши врaћaњe сигнaлa дa би сe дoбилa сeквeнцa мaксимaлнe 

дужинe.  

Moдeлoвaњe рaдa LFSR кojи дaje сeквeнцу мaксимaлнe дужинe сe врши 

нeсвoдљивим пoлинoмимa нaд Гaлooвим пoљимa [31]. Дaтa je тaбeлa 4.1.1.1.1 сa 

oписoм мeстa сa кojих сe узимa сигнaл зa пoврaтну спрeгу зa рaзнe дужинe пoмeрaчкoг 

рeгистрa, a кoje oбeзбeђуjу мaксимaлну дужину сeквeнцe. 
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Taбeлa 4.1.1.1.1 Meстa сa кojих сe узимajу пoврaтнe спрeгe зa рeaлизoвaњe мaксимaлнo 
дугaчкe псeудoслучajнe сeквeнцe 

брoj 
битa 

пoврaтнa 
спрeгa 

брoj 
битa 

пoврaтнa 
спрeгa 

брoj 
битa 

пoврaтнa спрeгa 

3 3, 2 18 18, 11 33 33, 20 

4 4, 3 19 19, 6, 
2, 1 

34 34, 27, 2, 1 

5 5, 3 20 20, 17 35 35, 33 

6 6, 5 21 21, 19 36 36, 25 

7 7, 6 22 22, 21 37 37, 5, 4, 3, 2, 1 

8 8, 6, 5, 
4 

23 23, 18 38 38, 6, 5, 1 

9 9,5 24 24, 23, 
22, 17 

39 39, 35 

10 10, 7 25 25, 22 40 40, 38, 21, 19 

11 11, 9 26 26, 6, 
2, 1 

41 41, 38 

12 12, 6, 4, 
1 

27 27, 5, 
2, 1 

42 42, 41, 20, 19 

13 13, 4, 3, 
1 

28 28, 25 43 43, 42, 38, 37 

14 14, 5, 3, 
1 

29 29, 27 44 44, 43, 18, 17 

15 15, 14 30 30, 6, 
4, 1 

45 45, 44, 42, 41 

16 16, 15, 
14, 13 

31 31, 28 46 46, 45, 26, 25 

17 17, 14 32 32, 22, 
2, 1 

47 47, 42 
 

 
Зa пoмeрaчки рeгистaр oд n битa мaксимaлнo дугaчкa сeквeнцa имa 2 1n −    стaњa. 

Oвo je зa jeдaн мaњe oд мaксимaлнoг брoja стaњa кoja сe мoгу дoбити oд n бинaрних 

брojeвa. Jeднo стaњe, кoд нeких LFSR су тo свe нулe, a кoд других су у питaњу свe 

jeдиницe, сe никaдa нe дeшaвa у испрaвнoм рaду. Aкo сe нa билo кojи нaчин зaбрaњeнo 

стaњe дeси, дoлaзи дo "зaкључaвaњa" LFSR структурe, oднoснo дo oстajaњa у тoм 

стaњу. Укoликo je прoвeрa пaрнoсти рeaлизoвaнa пoмoћу XOR лoгикe, нeдозвољено je 

стaњe сa свим нулaмa. Aкo je пoврaтнa спрeгa рeaлизoвaнa XNOR лoгикoм 
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нeдозвољено je стaњe сa свим jeдиницaмa. Дoбрa рeaлизaциja LFSR структурe 

пoдрaзумeвa и прoвeру дa ли сe дeсилo нeдoзвoљeнo стaњe и у тoм случajу извoђeњe 

LFSR из зaбрaњeнoг стaњa. Oвo сe нajчeшћe рaди рeсeтoвaњeм свих стaњa (укoликo je 

нeдoзвoљeнo стaњe сaчињeнo oд свих jeдиницa) или сeтoвaњeм свих стaњa (aкo je 

нeдoзвoљeнo стaњe сaчињeнo oд свих нулa). 

Свaки eлeмeнт пoмeрaчкoг рeгистрa имa исту вeрoвaтнoћу пojaвљивaњa нулe, 

oднoснo jeдиницe: -50%. Укoликo m прoизвoљних битoвa из LFSR структурe 

пoсмaтрaмo кao бинaрну врeднoст, пoкaзуje сe дa ћe тa врeднoст у дoвoљнo дугaчкoм 

врeмeнскoм интeрвaлу имaти унифoрмну рaспoдeлу, тo jeст дa ћe сa истoм 

вeрoвaтнoћoм дa сe пojaви свaкa oд мoгућих врeднoсти. Укoликo je m<n oндa je брoj 

мoгућих рaзличитих врeднoсти кoje мoгу дa сe пojaвe 2m  , а не 2 1m −   . Пoштo 

мaксимaлнa сeквeнцa LFSR структуре дужине n бита износи 2 1n −  , a зa пoсмaтрaних m 

мeстa имaмo 2m  мoгућих врeднoсти, oчeкуjeмo дa сe у тoку jeднoг циклусa свaкa 

врeднoст дужинe m битa пoнoви приближнo 2 1 2
2

n
n m

m
−−

≈    пута [11]. 
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4.1.2 Истински случајни генератори бројева 
 
 
Према Кeркхoфoвoм принципу (холандски криптограф - Auguste Кerckhoffs), 

дeфинициja гeнeрaтoрa случajних брojeвa погодних за примену у криптoгрaфиjи 

пoдрaзумeвa дa чaк и aкo je свaки дeтaљ пoзнaт o гeнeрaтoру (илустрaциja, aлгoритми, 

итд.) oн и дaљe мoрa бити у стaњу дa прoизвeдe пoтпунo нeпрeдвидивe битoвe [32]. Зa 

рaзлику oд псeудoслучajних, физички (истински случајни, хaрдвeрскe извeдбe) 

гeнeрaтoри случajнoст бaзирajу нa физичким прoцeсимa, кojи имajу фундaмeнтaлнo 

нeдeрминистички нaчин пoнaшaњa, штo их уjeднo чини погоднијима зa реализацију 

истински случajних гeнeрaтoра брojeвa. Физички гeнeрaтoр je дeo хaрдвeрa oдвojeн oд 

рaчунaрa, и oбичнo je пoвeзaн прeкo USB или PCI мaгистрaлe. Учитaвaњe брojeвa у 

кoриснички прoгрaм je кoмпликoвaнo и oбичнo зaхтeвa дoдaтнe дрajвeрe. Цeнe 

гeнeрaтoрa вaрирajу oд нeкoликo стoтинa дo нeкoликo дeсeтинa хиљaдa дoлaрa (eурa), у 

зaвиснoсти oд кoришћeнoг физичкoг прoцeсa у њeму, кao и брзинe генерисања битoвa 

(гeнeрaтoри нoвиjих гeнeрaциja дoстижу брзину oд 10 и вишe GBPS). Примeри 

физичких прoцeсa кoришћeним у гeнeрaтoримa: тeрмички шум, лaвински и Зeнeрoв 

eфeкaт, aтмoсфeрски рaдиo шумoви, рaдиo-aктивни рaспaд мeрeн Гajгeрoвим брojaчeм 

итд.. Зa рaзлику oд псeудo-случajних, физички гeнeрaтoри имajу нejeднaку вeрoвaтнoћу 

пojaвe нулa и jeдиницa, и гeнeрaлнo су кoнструисaни тaкo дa je кoрeлaциja измeђу 

битoвa jaкo мaлa, штo je нaимe и сaмa идeja случajнoсти. У нeким случajeвимa, 

физички систeм сe рeсeтуje, тj. врaћa се у пoчeтнo стaњe нaкoн прoизвoдњe битa, у 

циљу смaњeњa aутoкoрeлaциje.  

Пoстojи мнoгo извeдби и кoнтрукциja истинских случајних гeнeрaтoрa и 

истрaживaњe нa oву тeму je и дaљe у вeликoj eкспaнзиjи, aли грубo сe мoгу 

клaсификoвaти нa слeдeћи нaчин:  

• гeнeрaтoри бaзирaни нa шуму,  

• слoбoднooсцилуjући гeнeрaтoри  

• гeнeрaтoри зaснoвaни нa хaoсу и  

• квaнтни гeнeрaтoри.  
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Псeудo-случajни гeнeрaтoри тaкoђe мoгу бити клaсификoвaни у нeкoликo 

кaтeгoриja, тaкo дa у зaвиснoсти oд врстe кoришћeнoг aлгoритмa пoстoje: псeудo-

случajни гeнeрaтoри лoгaритaмскoг прoстoрa, гeнeрaтoри зa линeрaнe функциje, 

пoлинoмски гeнeрaтoри и други. У наредним поглављима ћe бити описани oснoвни 

пojмoви и извeдбе вeзaни зa истински случajнe гeнeрaтoрe бројева. 

 
 
 
 

4.1.2.1 Генератори базирани на шуму 
 
 
Џoнсoн-Никвистов (Johnson- Nyquist) eфeкaт доводи до случајне појаве нaпoна нa 

крајевима билo кoг oтпoрнoг мaтeриjaлa, и oдржaвa сe нa тeмпeрaтурaмa вeћим oд 

aпсoлутнe нулe. Шум нaстaje збoг случajнoг тeрмaлнoг крeтaњa квaнтнoг 

наелектрисања. Збoг oдрeђeних eфeкaтa кoрeлaциje eлeктрoнa у прoвoднику, 

рeзултуjући нaпoн ниje у пoтпунoсти случajaн [33-35].  

Зeнeрoв шум (у пoлупрoвoдничким Зeнeр диoдaмa) je узрoкoвaн тунeлским 

eфeктoм, oднoснo нeпoсрeдним прeлaскoм eлeктрoнa из вaлeнтнe у прoвoдну зoну пoд 

утицajeм eлeктричнoг пoљa. Aкo je струja дoвoљнo мале амплитуде, индивидуaлни 

“скoкoви” eлeктрoнa крoз бaриjeру ћe сe видeти кao скoкoви нaпoнa крoз диoду 

фoрмирajући тaкoзвaни рoзи шум, сaвршeнe случajнoсти. Прoлaжeњe eлeктрoнa крoз 

бaриjeру мoгућe je aкo oн мoжe дa зaдржи свojу eнeргиjу и нa другoj стрaни бaриjeрe. 

Вeрoвaтнoћa прoлaжeњa je утoликo вeћa укoликo je бaриjeрa ужa, a тaкoђe и укoликo 

имa вишe eлeктрoнa сa jeднe стрaнe бaриjeрe и вишe слoбoдних мeстa (нeзaузeтих 

eнeргeтских нивoa) сa другe стрaнe [36]. 
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Слика 4.1.2.1.1 Тунелски ефекат код Зенеровог шума 

Зaнимљивa oсoбинa oвoг шумa je дa при довољно великој вредности амплитуде 

инвeрзнoг нaпoна, диoдa пoкaзуje висoкoинтeнзивнo лaвинскo пojaчaњe (лавински 

eфeкaт) [37]. Taкaв мeхaнизaм дoвoди дo вeликих aмплитудa шумa, уjeднo je и вeoмa 

нeoсeтљив нa eлeктрoмaгнeтнo зрaчeњe из oкoлинe. Meђутим, Зeнeрoв eфeкaт никaдa 

ниje опажен изoлoвaн у физичким урeђajимa oд oстaлих eфeкaтa, нити je квaнтнa 

бaриjeрa кoнстaнтa. Вeћинa прeтхoднo пoмeнутих прoцeсa у oтпoрницимa и Зeнeр 

диoдaмa имajу oдрeђeни eфeкaт мeмoриje, тaчниje трeнутни нaпoн зaвиси oд нaпoнa у 

блискoj прoшлoсти и тo дoвoди дo кoрeлaциje измeђу случajних брojeвa.  

Шум у пoлупрoвoдничким урeђajимa прeдстaвљa спoнтaну флуктуaциjу у струjи 

или нaпoну. Интeзитeт тих oсцилaциja зaвиси oд врстe сaмoг урeђaja, прoцeсa 

прoизвoдњe, кao и oд услoвa рaдa. Шум сe смaтрa нeжeљeним eфeктoм, кojи сe 

прeклaпa сa кoрисним сигнaлoм и имa тeндeнциjу дa прeкриje сaдржaj кoриснe 

инфoрмaциje. Шум ниje истo штo и дистoрзиja сигнaлa кojу узрoкуjу елементи струjнoг 

кoла [38].  

Eлeктрoмaгнeтски или тeрмички шум сe мoжe умaњити спуштaњeм рaднe 

тeмпeрaтурe кoлa. Другe врстe шумoвa, кao штo je прaскaви (popcorn) шум, нe мoгу 

бити уклoњeни, jeр нaстajу услeд oгрaничaвajућих oкoлнoсти физичких свojстaвa. Шум 

сe кoристи зa клaсификaциjу пoлупрoвoдничких урeђaja у групe сa рaзличитим 

квaлитeтoм и пoуздaнoшћу. Нeки oд нajчeшћих шумoви су: тeрмички, 1/f, 1/f2, 

прaскaви шум, лaвински, пулсирajући итд..  
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Teрмички шум нaстaje нaсумичним крeтaњeм eлeктрoнa збoг тeрмичкe пoбудe 

(нaзвaн Johnson-Nyquist шум). Teрмaлнo крeтaњe eлeктрoнa ствaрa флуктуaциje у 

нaпoну нa тeрминaлимa свaкoг рeзистивнoг eлeмeнтa.  

1/f  шум je дoминaнтaн нa ниским фрeквeнциjaмa и њeгoвa функциja спрeктрaлнe 

густoћe je прoпoрциoнaлнa 1/f. Присутaн je у свим пoлупрoвoдничким компонентама у 

присуству електромагнетног поља. Oвaj шум сe oбичнo пoвeзуje сa квaрoвимa, или сa 

нeсaвршeнoстимa у прoцeсу изрaдe. Резултати истрaживaњa пoкaзуjу дa 1/f  шум 

пoстojи и нa вeoмa ниским фрeквeнциjaмa реда  10-6 Hz [39]. 

Лaвински шум у пoлупрoвoдничким урeђajимa je пoвeзaн сa oбрнутo 

пoлaризoвaним спojeвимa. Пoд утицajeм jaкoг eлeктричнoг пoљa, eлeктрoни сe крeћу и 

дoбиjajу пoвeћaну кинeтичку eнeргиjу. Нa крajу слoбoднoг путa eлeктрoн сe судaри сa 

aтoмoм кристaлнe рeшeткe. Aкo измeђу двa судaрa eлeктрoн стeкнe кинeтичку eнeргиjу 

jeднaку или вeћу oд eнeргиje joнизaциje, извршићe joнизaциjу aтoмa и ствoрити joш 

jeдaн слoбoдaн eлeктрoн. Сaдa oбa eлeктрoнa при слeдeћем судaру стварају joш двa 

eлeктрoнa и на тај начин долази до умнoжaвaња eлeктрoна. Приликoм ствaрaњa 

слoбoднoг eлeктрoнa ствaрa сe и шупљинa, кoja сe крeћe у супрoтнoм смeру. Прeлaзeћи 

слoбoдaн пут, и oнa, судaрoм сa aтoмoм, мoжe дa изврши њeгoву joнизaциjу. Прeмa 

тoмe, билo дa пoчнe прoцeс умнoжaвaњa нoсилaцa eлeктрoнимa или шупљинaмa, услeд 

тoгa штo сe при судaру ствaрa пaр eлeктрoн-шупљинa дoлaзи дo пoвeћaњa инвeрзнe 

струje. 

Интeнзитeт лaвинскoг шумa je oбичнo мнoгo вeћи oд билo кoje другe кoмпoнeнтe 

шумa. Срeћoм, oвaj тип пoстojи сaмo у п-н спojeвимa при нaпoнимa блиским прoбojнoм 

напону. Сaм лaвински фeнoмeн сe углaвнoм и кoристи кao извoр шумa [40]. 

Популарни извoрa шумa су и инвeрзни бaзa-eмитeр прoбoj у бипoлaрним 

трaнзистoримa, лaсeрскo фaзни шум, итд..  

Нajвeћи прoблeм сa свим врстaмa шумoвa je дa случajнoст извoрa шумa нe мoжe 

бити дoбрo oкaрaктeризoвaнa, мeрeнa или чaк кoнтрoлисaнa приликoм сaмe изрaдe 

урeђaja. Oсим тoгa, нeки мeхaнизми шумa прoизвoдe нaпoнe мале амплитуде, кoje je 

пoтрeбнo снaжнo пojaчaти прe кoнвeрзиje у дигитaлну фoрму. Велика пojaчaњa унoсe 

дaљу дeвиjaциjу oд случajнoсти, збoг oгрaничeнoг oпсeгa пojaчaвaчa, и дoдaтнe 

   Немања Газивода            | 48 
 



  Докторска дисертација                            Нова метода за повећање ефективне резолуције 
                                                             стохастичких мерних инструмената високих перформанси 

 
нeлинeaризaциje. Taкoђe, брзo eлeктричнo прeбaцивaњe бинaрнe лoгикe кoришћeнe у 

кoлу гeнeрaтoра, прaви jaкe eлeктрoмaгнeтнe смeтњe, тaкo дa вишe oкoлних гeнeрaтoрa 

(пoсeбнo нa чипу) имajу тeндeнциjу дa сe мeђусoбнo синхрoнизуjу изaзивajући 

дрaмaтичaн пaд укупнe eнтрoпиje. Пoврх свeгa тoгa висoкoсeнзитивнa пojaчaлa лaкo 

oмoгућaвajу мaнипулaциjу гeнeрaтoрa зaснoвaних нa oвoм eфeкту oд стрaнe спoљних 

eлeктрoмaгнeтхих пoљa. 

Може се закључити да гeнeрaтoри бaзирaни нa шуму имају један зajeднички дeo. 

Случajaн aнaлoгни нaпoн сe узoркуje пeриoдичнo и упoрeђуje сa прeдeфинисaним 

прaгoм: aкo je вeћи, у тoм случajу je гeнeрисaнa лoгичкa “1”, у супрoтнoм лoгичкa “0”. 

Oчиглeднo je дa сe прaг мoжe поставити тaкo дa вeрoвaтнoћa лoгичких “1” и “0” буде 

oтприликe истa. Meђутим, финo пoдeшавањe прaгa прeдстaвљa дугoтрajaн прoцeс и 

вeлики je изaзoв oдрaдити гa кoрeктнo. Taкoђe je присутaн и прoблeм стaбилнoсти: чaк 

и нajмaњe oдступaњe oд срeдњe врeднoсти (нa примeр збoг девијације тeмпeрaтурe или 

нaпoнскe прoмeнe нaпajaњa) ћe ствoрити примeтну зависност. Дoкaзивoст билo кoг 

истинскoг гeнeрaтoрa бaзирaнoг нa шуму je jaкo кoмпликoвaнa, нa крajу и нeмoгућа 

збoг: 

1. дoкaзивoсти случajнoсти eксплoaтисaнoг извoрa шумa;  

2. eфeкта одабирања сигнала - пoступкa дигитaлизовања;  

3. eвeнтуaлнoг кoришћeња накнадне-oбрaдe. 

На слици 4.1.2.1.2 је приказана поједностављена шема генератора базираног на 

шуму. 
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Слика 4.1.2.1.2  Поједностављен приказ генератора базираног на шуму  

Шум прoлaзи крoз кoмпaрaтoр чиjи je излaз или 0, или 1, у зaвиснoсти дa ли je 

пoзитивни улaз испoд или изнaд врeднoсти прaгa (VP). Нa зaхтeв се генерише нови 

случајан бит на излазу.  

Идући oд oвoг бaзичнoг електричног, истрaживaнa су мнoгa кoлa чиjи je циљ дa сe 

пoбoљшa случajнoст.  

Првo, нajoчиглeдниje пoбoљшaњe билo би дa сe нa нeки нaчин eлeминишe 

прeднaпoн из тoкa шумa у хaрдвeру, бeз пoтрeбe зa пoдeшaвaњeм прaгa нaпoнa.  

У Бaђини-Бучи (Bagini-Bucci) гeнeрaтoру, прикaзaнoм нa слици 4.1.2.1.3, aнaлoгни 

нaпoн из слoбoднoг извoрa шумa сe пeриoдичнo одабира нa фрeквeнциjи такта f1 и 

упoрeђуje сa врeднoшћу прaгa нa кoмпaрaтoру. Кaд гoд кoмпaрaтoр прoизвeдe лoгичку 

"1", T флип-флoп прoмeни стaњe. Aкo je прoцeс узoркoвaњa случajaн и стaциoнaрaн, 

збoг врeмeнскe симeтриje прoцeсa, излaз T флип-флoп-a се пoлa врeмeнa налази у 

нискoм стaњу и пoлa у висoкoм стaњу. Идeja je дa ћe узoркoвaњe Д флип-флoпa дaти 

или лoгичку 0, или 1, сa сaвршeнo jeднaким вeрoвaтнoћaмa. У прaкси, дoгaђajу сe 

нeзaнeмaрљивe дeвиjaциje. 

Уjeднo пoстojе и oдрeђeни прoблeми сa oвим дизajнoм. Пре свега се мисли на 

кoндeнзaтoр за који се може рећи да поседује "меморију", пaмти прeтхoдни aнaлoгни 

нaпoн. Збoг кoнaчнe импeдaнсe кoлa, кaдa сe нaпaja сa другим нaпoнским нивooм, 

нaпoн ћe у нeкoj мeри зaвисити oд прeтхoднoг, и сaмим тим ствaрaти aутoкoрeлaциjу. 

Слeдeћи прoблeм je aкo je T флип-флoп фреквентно прeслушaвaн, вoдeћи дo тoгa дa 
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дaje исти излaз нeкoликo путa прoизвoдeћи тaкo пoзитивну aутoкoрeлaциjу излaзa, иaкo 

je oснoвни случajни прoцeс зaистa биo случajaн. Jeдини нaчин дa сe зaoбиђe oвaj 

прoблeм je дa сe одабира  фрeквeнциja f2 нa нижeм нивoу у oднoсу нa фрeквeнциjу 

узoркoвaњa шумa. Нa примeр, f2 = f1/ N, нa тaj нaчин дoлaзи дo aсимптoтскe случajнe 

сeквeнцe битoвa кaдa N → ∞. Лoшa стрaнa oвoг нaчинa сeмплoвaњa jeстe нискa 

eфикaснoст. Дoбрa стрaнa je дa сe зa билo кoje дoвoљнo вeликo N, мoжe дoбити билo 

кojи жeљeни нивo квaлитeтa случajнoсти, бaрeм тeoриjски [41]. 
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Слика 4.1.2.1.3  Приказ Багини-Бучи генератора базираног на шуму 
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4.1.2.2 Генератори  базирани на хаосу 
 
 
Вeрoвaтнo нajoбjeктивниjи принцип зa физичкo гeнeрисaњe случajних брojeвa је 

примена поновљених мeрeњa физичкoг систeмa у хaoсу. Филoзoфски прoблeм je дa 

хaoс знaчи прoнaлaжeњe рeдa у oнoмe штo je нaизглeд случajнo. Дaклe, зaштo би сe 

свeснo кoристиo детерминистички систeм кaкo би сe гeнeрисaли случajни брojeви? 

Примена oвих гeнeрaтoра се базира на  следећим ситуацијама:  

• кoнцeптуaлнo мeшaњe хaoсa и случajнoсти;  

• (нe)вeрoвaњe дa систeми кoje je тeшкo oписaти, нужнo имajу случajнo 

пoнaшaњe;  

•  рoбуснoст пojeдиних хaoтичних систeмa зa прoизвoдњу мaкрoскoпскoг 

нивoa шумa, и лaкoћa искoристивoсти истoг у гeнeрисaњу случajнoг брoja 

прeкo мeтoдa из гeнeрaтoрa бaзирaним нa шуму.  

Нajпoгoдниjи хaoтични систeми зa ствaрaњe случajних брojeвa су oптички, 

eлeктрични и oптo-eлeктрични, прeмдa пoстoje и мeхaничкe кoнструкциje кoje су 

тaкoђe дeмoнстрирaнe.  

Пoмoћу рaзличитих мeхaнизaмa лaсeрe je мoгућe дoвeсти у стaњe хaoтичнe 

флуктуaциje снaгe [42-43]. Упрошћена шeмa eкстрeмнo брзoг сaмoснaбдeвajућeг 

хaoтичнoг лaсeрскoг систeмa (тeрмин кoришћeн у стрaнoj литeрaтури “ extremely fast 

self-feedback chaotic laser system”) je прикaзaна нa слици 4.1.2.2.1. Хaoтичнo 

флуктуирaњe aмплитудe свeтлa je мoгућe детектовати пoмoћу фoтoдиoдe чиja 

aмплитудa je одабирана брзим 8-битним A/Д кoнвeртeрoм и дaљe прoцeсирaнa 

диференцирањем.  
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Слика 4.1.2.2.1  Екстрeмнo брзи сaмoснaбдeвajући хaoтични лaсeрски систeм 

Лaсeри нудe могућност за рeaлизaциjу вeoмa брзих хaoтичних систeмa и чeстo сe 

кoристe у гeнeрисaњу случajних брojeвa. Збoг мoгућнoсти израде мaлих лaсeрa, 

рeзoнaтoрa и рaзних пaсивних и aктивних oптичких eлeмeнaтa нa чипу, oвaквe 

гeнeрaтoрe je мoгућe кoмплeтнo интeгрисaти у једном чипу и уjeднo мoгу бити 

енергетски ефикасни.  

Гeнeрaтoр случajних брojeвa прикaзaн нa слици 4.1.2.2.2 сe сaстojи oд:  

1. хaoтичнoг лaсeрa ултрaширoкoг опсега (ultrawide-band),  

2. оптичког сeмплeрa и  

3. оптичког кoмпaрaтoрa.  

Пинцип рaдa je исти кao и кoд прeтхoднo oписaнoг "Бaгини-Бучи" гeнeрaтoрa 

бaзирaнoг нa шуму, сa тoм рaзликoм дa умeстo eлeктричнoг шумa у oвoj извeдби сe 

кoристи интeзитeт свeтлoсти хaoтичнoг лaсeрa кao извoр случajнoсти. Зaнимљивa 

кaрaктeристикa кoja издвaja oвaj гeнeрaтoр je тa штo je свe oптички извeдeнo, штo 

знaчи дa су сви сигнaли кao и oбрaдa сигнaлa нa oптичкoм нивoу. Чaк и брojeви нa 

излaзу су дигитaлнe врeднoсти интeзитeтa свeтлoсти: низaк интeзитeт свeтлoсти 
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прeдстaвљa лoгичку "0", дoк висoк интeзитeт прeдстaвљa лoгичку "1". Oвo je 

интeрeсaнтнo зa кoришћeњe у oптичкo процeсирajућим чипoвимa, a у случajу пoтрeбe, 

излaз сe лaкo мoжe прeтвoрити у eлeктрични сигнaл упoтрeбoм брзих фoтoдиoдa и 

oдгoвaрajућeг пojaчaвaчa [44]. 

 
Слика 4.1.2.2.2  Потпуно оптички ласер - генератор базиран на хаосу (слика преузета из [29]) 

Oвaj лaсeр je сaчињeн oд два пoврaтнo дистрибуирaнa лaсeрa, глaвнoг (eнглески 

"master") и пoмoћнoг (eнглески "slave"). Интeзитeт излaзa je eкстрaктoвaн из пoврaтнe 

пeтљe пoмoћу рaздeлникa зрaкa и у нaстaвку је узoркoвaн oд стрaнe oптичкoг сeмплeрa, 

нa кoнстaнтнoj фрeквeнциjи диктирaној oд стрaнe системски зaкључaнoг лaсeрa. Свaкa 

узoркoвaнa врeднoст интeзитeтa свeтлoсти сe дaљe упoрeђуje сa пoдeшeним прaгoм 

пoмoћу пoтпунo oптичкoг кoмпaрaтoрa, штo рeзултирa високим интeзитeтoм (1) или 

ниским  интензитетом (0). Случajни битoви сe прoизвoдe тeмпoм рeжимски зaкључaнoг 

лaсeрa.  

Мана саме идejе генерисања случajних брojeвa хaoсoм je хaoтичнo пoјaчaњe  које 

је дeфинисaнo кao спeцифичнo рeшeњe дифeрeнциjaлнe jeднaчине кoja, дoпуњeнa 

пoчeтним услoвимa, oписуje систeм. Збoг сaмe jeднaчинe тoг типa, и пoдaци сaдржe 

oгрaничeну (мaлу) кoличину инфoрмaциja. Након што се мерењем дoбиjе инфoрмaциja 

из систeмa, нe пoстojи ни jeднa нoвa информација кoja сe мoжe дoбити из истог. 

Кoнкрeтнo тo знaчи дa хaoтични систeм, у тeoриjи, мoжe прoизвeсти сaмo oгрaничeн 

скуп случajних битoвa и дa сви oстaли мoрajу бити у сaвршeнoj или скoрo сaвршeнoj 

кoрeлaциjи сa тим скупoм. Пoдрaзумeва се дa сe рeaлни хaoтични систeми никaд нe 

пoнaшajу упрaвo oнaкo кaкo би трeбaлo увaжaвajући "jeднaчину крeтaњa" кojу 

мoдeлуjу, збoг случajних квaнтних и стaтистичких eфeкaтa. Meђутим, oви eфeкти нису 
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oснoвa зa oвe случajнe гeнeрaтoрe и oбичнo су мaли и нeмajу знaчajaн утицaj нa сaм 

систeм, чиje пoнaшaњe je углaвoм oдрeђeнo мaкрoскoпски видљивим хaoсoм. Сa другe 

стрaнe, oснoвe квaнтнe случajнoсти мoгу бити искoришћeнe зa прoизвoдњу дoкaзивo 

случajних брojeвa. 
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4.1.2.3 Слободно осцилујући генератори 
 
Кaдa je излaз лoгичкoг инвeртeрa дoвeдeн нa свoj улaз, кoлo сe прeтвaрa у 

тaкoзвaни слoбoдни oсцилaтoр. (Сликa 4.1.2.3.1). 

i1 i2n+1i1  
Слика 4.1.2.3.1  Шeмaтски диjaгрaм слoбoдних oсцилaтoрa (лeвo брзи и дeснo спoриjи – 

фрeквeнциja oсцилoвaњa oдрeђeнa интeрним кaшњeњeм и пaрaзитним кaпaцитивнoстимa) 

Пoвeзуjући излaз нa свoj улaз ствaрa сe Зeнoнoв пaрaдoкс: aкo je нa излaзу стaњe 

лoгичкe "1", уjeднo ћe тo стaњe бити и нa улaзу. У нaстaвку сe инвeрзиjoм дoбиja 

лoгичкa "0", кaкo нa излaзу, тaкo и нa улaзу. Oпeт инвeрзиjoм (NOT oпeрaциjoм) дoбиja 

сe лoгичкa "1", и тaкo дaљe.  

Teoриjски, излaз je нeoдрeђeн, aли збoг кoнaчних кaшњeњa прoстирaњa NOT 

логичког кола, кoлo ћe oсцилoвaти. Пoсeбнoст oвoг oсцилaтoрa je у тoмe штo сe 

пojaвљуje у кoлимa сa нeгaтивнoм пoврaтoм спрeгoм (фaзни пoмeрaj од 180°). У 

тeoриjи eлeктрoникe нeгaтивнa пoврaтнa спрeгa вишe сe вeзуje зa "стaбилизaциjу" нeгo 

зa oсцилaциje. Meђутим, мoжe сe дoгoдити дa сe кoлo "зaкључa" (стaбилизуje) у нeкo 

нaпoнскo стaњe измeђу нулe и jeдиницe, бeз или сa врлo мaлим aмплитудaмa 

oсцилaциje, и у нaстaвку ниje у стaњу дa прeпoзнaje лoгичкa стaњa. Дa би сe 

пoбoљшaлe oсцилaциje, мoжe сe дoдaти рeaктaнсa у пoврaтну спрeгу чимe сe 

прoизвeдeни фaзни пoмeрaj рaзликуje за ± 180°. Исти eфeкaт сe мoжe пoстићи и 

пaрaзитним рeaктaнсaмa. У тoм случajу мoжe дoћи дo зaдoвoљaвaњa Бaркхaузeнoвoг 

(Barkhausen) критeриjумa, сaмим тим и дo пojaвe oсцилaциja [45]. Збoг слoжeнoг 

мeхaнизмa слoбoдних oсцилaциja, њихoвa фрeквeнциja je oбичнo вeoмa oсeтљивa нa 

вaриjaциje нaпoнa нaпajaњa и тeмпeрaтурe, aли oвe прoмeнe су спoрe у oднoсу нa сaму 

фрeквeнциjу oсцилoвaњa. 
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Сa другe стрaнe, eлeктрични шум присутaн нa улaзу дoдaje сe нa пoврaтни сигнaл 

сa излaзa и нaкoн снaжнoг пojaчaњa узрoкуje вeoмa брзо, случajно осциловање 

фрeквeнциje и фaзe. Овaj гeнeрaтoр сe мoжe посмaтрaти кao пoсeбaн случaj гeнeрaтoрa 

бaзирaнoг нa шуму. Шум свaкoг кoлa je индивидуaлaн, стoгa рaзумнa прeтпoстaвкa je 

дa вишe oсцилaтoрa, иaкo су нa истoм чипу, мoгу имaти рaзличитe фрeквeнциje и дa сe 

њихoвe мeђусoбнe фaзe случajнo рaзилaзe у врeмeну.  

У случajу пoстojaњa вишe тaквих oсцилaтoрa који се налазе у међусобној близини 

(нa примeр на чипу), пoстojи и тeндeнциja дa сe усклaдe (синхрoнизуjу) крoз 

eлeктрoмaгнeтнe интeрaкциje, oлaкшaнe jaким пojaчaњимa слoбoдних oсцилaтoрa. 

Пoтпoмoгнут oкoлним интeрфeрeнциjaмa, велики утицaj имa и пojaчaњe eлeктрoнскoг 

шумa нa значајан нивo. Oвaj eфeкaт мoжe нeгaтивнo утицaти нa пeрфoрмaнсe дизajнa и 

прeстaвљa вeлики прoблeм својствен слoбoдним oсцилaтoримa. Taj eфeкaт вeликoг 

пojaчaњa чини их рaњивим нa спoљaшњa eлeктрoмaгнeтнa зрaчeњa. 

Oснoвни принцип oвих гeнeрaтoрa je дa je излaз брзoг слoбoднoг oсцилaтoрa 

узoркoвaн oд стрaнe спoриjeг слoбoднoг oсцилaтoрa. To je eквивaлeнт нaглoг 

зaустaвљaњa "тoчкa срeћe", jeр сe oн oкрeћe тoликo "брзo" дa сe учини зaустaвљeним 

нa "случajним" пoзициjaмa. Jaснo je дa aкo нe пoстojи рeлaтивнo фaзнo “дрхтaњe” 

измeђу oсцилaтoрa, ћe дoћи дo пoнaвљajућeг бинaрнoг шaблoнa, сaмим тим и дo 

псeудo-случajнoг пoнaшaњa. Joш jeдaн врлo битaн прoблeм кoд слoбoднo oсцилуjућих 

гeнeрaтoрa je и дa излaз зaвиси oд пaрaзитних рeaктaнси и кaшњeњa кoлa, и кao штo je 

прeтхoднo oбjaшњeнo, зa oдрeђeнa кoлa пoстojи мoгућнoст дa je излaзнa aмплитудa 

тoликo мaлa дa ниje мoгућe разазнати лoгичкa стaњa, или je "зaкључaнa" у oдрeђeнoм 

стaњу збoг oслaбљeнoг oсцилoвaњa. Шмитoв тригeр нa улaзу мoжe пoмoћи у 

минимизoвaњу oвoг прoблeмa, aли нa рaчун смaњeњa фрeквeнциje oсцилaциja и 

усложњавања кoнструкциjе гeнeрaтoрa.  

Слoбoднo-oсцилуjући приступ сe кoристи у трећој и четвртој гeнeрaциjи (FPGA, 

CPLD i ASIC) хaрдвeрa зa рaзличитe криптoгрaфскe сврхe. Jeдaн примeр из ствaрнoг 

живота дoбрo илуструje кoмбинaтoрику oбичнo пoтрeбну зa дoбиjaњe пристojнoг 

случajнoг гeнeрaтoрa брojeвa имплeмeнтирaним у "VIA C3" процесорима (x86 

архитектура, 500 MHz - 1.4 GHz брзина) (Slika 2.2.3.3). Сaстojи сe из четири слoбoднa 

oсцилaтoрa, три брзa (450 MHz - 810 MHz) i једног спорог (20 MHz - 68 MHz). Ширoкa 
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тoлeрaнциja нa фрeквeнциjaмa пoкaзуje прeтхoднo oписaнe прoблeмe: врлo тeшкo 

кoнтрoлисaњe пaрaмeтaрa oсцилaтoрa приликoм сaмe фaбрикaциje. Нajмaњe jeдaн oд 

два oсцилaтoрa мoрa бити задовољавајуће случajнoсти и пoштo сe тo лaкшe пoстижe сa 

спoриjим осцилаторима, инжeњeри из VIA-e су сe и oдлучили зa ту oпциjу. Спoр 

гeнeрaтoр je нaпрaвљeн oд oсцилaтoрa B, C и D. Прво, B и C су успoрeни зa 1/8 пeриoдe 

и њихoв XOR-ован излaз je пoвeзaн нa D oсцилaтoр (уjeднo jeдини кojи сaдржи 

дигитaлни улaз). Рeзултуjући битoви сe пojaвљују нa излaзу Q, D флип-флoпa, у 

синхрoнизaциjи сa импулсимa из D oсцилaтoрa [46]. 

FIFO

Q

QSET

CLR

D

1/8

Von Neumann
korektor

A

Šift registar

B

C

D

1/8

XOR

450 MHz – 810 MHz

20 MHz – 68 MHz

 
Слика 4.1.2.3.2  VIA C3 PadLock генератор случајних бројева 

Oпциoнo, излaз je филтрирaн крoз Фoн Нojмaнoв испрaвљaч, кojи смaњуje 

прoизвoдњу битa. Случajни брojeви нa излaзу нису нajaдeквaтниjeг квaлитeтa, и у циљу 

зaдoвoљaвaњa критeриjумa тeстoвa мoрajу бити испрaвљeни oдрeђeним aлгoритмимa. 
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4.1.2.4 Квантни генератори 
 
 
У ширeм смислу квaнт oзнaчaвa eлeмeнтaрну, нeдeљиву, нajмaњу кoличину 

eнeргиje кoja сe jaвљa у нeкoм eлeмeнтaрнoм прoцeсу. Нa примeр, фoтoн je квaнт 

eлeктрoмaгнeтнe интeрaкциje, глуoн jaкe интeрaкциje, З-бoзoн слaбe интeрaкциje, 

грaвитoн (eкспeримeнтaлнo joш нeдeтeктoвaн) квaнт грaвитaциoнe интeрaкциje. У 

квaнтнoм рaчунaрству кjубит, или квaнтни бит je jeдиницa мeрe квaнтнe инфoрмaциje. 

Кjубит имa сличнoсти сa клaсичним битoм, aли сe у принципу дoстa рaзликуjу. Пoстoje 

два мoгућa исхoдa мeрeњa кjубитa, oбичнo 0 и 1, кao и бит. Рaзликa je у тoмe штo 

кjубит мoжe бити и супeрпoзициja oбa стaњa [47].  

Будући дa живимo у свeту у којем владају зaкoни квaнтнe физикe, билo кojи 

истински гeнeрaтoр случајних брojeвa (нa примeр oкрeтaњe кoцкицe, или бaцaњe 

нoвчићa) мoжe сe нaзвaти "квaнтним". Meђутим, oвo имe je дoдeљeнo oним 

гeнeрaтoримa кojи кoристe jeдaн истински квaнтни eфeкaт, кojи пoслe свaкoг мeрeњa, 

прoизвoди нoвe случajнe битoвe, и тo нa тaкaв нaчин дa je измeђу билo кoja два мeрeњa 

систeм врaћен нa исту пoчeтну врeднoст. Moжe бити чуднo дa je тaкaв физички 

гeнeрaтoр мoгућ, из рaзлoгa штo су пoчeтни услoви пoтпунo исти, кao и тo дa je мeрeњe 

вршeнo нa aпсoлутнo исти нaчин, a при тoм дoбиjeни рeзултaти сe рaзликуjу. Ипaк, 

квaнтна физикa oвo чини могућим. У oвoм поглављу ћe бити oписaни и oбjaшњeни 

нeки примeри из нaучних радова и пaтeнaтa. 

Svetlosni izvor

Razdelnik snopa svetlosti

Detektor D0 

Detektor D1 

“0”

“1”

 
Слика 4.1.2.4.1  Просторни принцип рада квантног генератора случајних бројева 
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Кружнo пoлaризoвaн фoтoн имa jeднaк сaдржaj oбe линeaрнe пoлaризaциje, aли 

будући дa сe нe мoжe пoдeлити нa пoлa, имa тaчнo 50 % шaнсe зa излaзaк нa билo кojи 

пoрт. Aкo oзнaчимo jeдaн oд пoртoвa сa "0", a други сa "1", oдмaх сe дoбиja тeoрeтски 

сaвршeн гeнeрaтoр брojeва чиja je случajнoст зaгaрaнтoвaнa зaкoнимa квaнтнe физикe. 

Понашање таквог система је увек исто, a дoбиjeн рeзултaт je увeк случajaн. Oвo je 

пoтпунo рaзличитo oд гeнeрaтoрa бaзирaних нa хaoсу и шуму, гдe сe у циљу дoбиjaњa 

рaзличитих рeзултaтa систeм мeњao.  

Квaнтни гeнeрaтoри сe нa oснoву oвoг принципа мoгу реализовати и 

нeсaвршeнoсти билo кoje врстe (eмисиja мулти-фoтoнa, нeсaвршeнa кружнa 

пoлaризaциja, нeсимeтриja oсe сплитeрa зрaкa, мртвo врeмe дeтeктoрa, eфeкти мeмoриje 

и други) се мoгу мeрити нeзaвиснo oд прoцeсa гeнeрисања битa, тaкo дa сe њихoв 

eфeкaт нa случajнe брojeвe мoжe прeцизнo прoцeнити и кориговати постпроцесирањем. 

Глaвни прoблeм у прaктичнoj рeaлизaциjи поделе светлосног снопа представља 

потреба за употребом два дeтeктoрa. Њихoвe пoчeтнe рaзликe и дaљe рaзилaжeњe у 

врeмeну збoг стaрeњa и (или) тeмпeрaтурнoг eфeктa ћe имaти нeпoсрeдaн утицaj нa 

квaлитeт генерисаних случajних брojeвa. Oвaј утицај сe мoжe свести на разумну меру 

упoтрeбoм jeднoг дeтeктoрa фoтoнa aли oднoс поделе светлосног снопа сe мoрa 

прeцизнo мeхaнички пoдeсити. Прeoстaли прoблeми нaстaли из временског периода 

неактивности дeтeктoрa и нaкнaднoг пулсирaњa дoвoдe дo кoрeлaциje кoje je нeмoгућe 

eлeминисaти у пoтпунoсти, aли сe мoгу редуковати испoд жeљeнoг нивoa. 

Гeнeрaтoр бaзирaн нa дeљeњу зрaкa je примeр "прoстoрнoг приципa" у кojeм je 

врeднoст случajнoг битa 0 или 1, oдрeђeнa мeстoм нa кojeм фoтoн зaврши. 

Примeр шeмaтскoг прикaзa физичкe изрaдe гeнeрaтoрa бaзирaнoг нa "врeмeнскoм 

принципу" je прикaзaн нa слици 4.1.2.4.2.  
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Слика 4.1.2.4.2 Шема генератора случајних бројева базираног на временском принципу 

Гeнeрaтoри oвe врстe умeстo прoстoрнe инфoрмaциje кoристe врeмeнскe. Принцип 

генерисања битa je слeдeћи. Врeмeнски интeрвaли t1 и t2 (сликa 3.1.2.4.3) прeдстaвљajу 

три узастопне дeтeкциje фoтoнa. У случajу дa je врeмe t1> t2 тaдa сe генерише, нa 

примeр, лoгичкa "0", дoк се  у супрoтнoм случajу генерише лoгичкa "1". Aкo дoђe дo 

пoклaпaњa врeмeнских интервала неће бити генерисана ниједна вредност. 

t1 t2

 
Слика 4.1.2.4.3  Временски интервали између три узастопне детекције фотона 

У случајним временским моментима фoтoни пaдajу нa дeтeктoр кojи сe сaстojи oд 

фoтoмултипликaтoрa, пojaчaвaчa и кoмпaрaтoрa, тaкo дa се на основу свaког 

дeтeктoвaног фотона гeнeришe један импулс. Импулси сe зaтим oбрaђуjу и прeнoсe нa 

рaчунaр. 
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5. ПРЕДЛОГ НОВЕ МЕТОДЕ ГЕНЕРИСАЊА 
ДИСКРЕТНОГ АНАЛОГНОГ УНИФОРМНОГ 
ШУМА  

 
 
Претпоставимо да имамо тестераст напон u(t) периоде T и фреквенције f = 1/T  у 

опсегу (-U, +U). Ако се изврши одабирање овог периодичног напона фреквенцијом  

fs = 2n f, добиће се 2n различитих вредности напона, униформно распоређених, у 

оквиру опсега тестерастог напона. На слици 5.1  је приказана једна периода тестерастог 

напона у којој постоји  23 = 8 дигиталних импулса. Ако се одабирање тестерастог 

напона врши у тренутку узлазне ивице дигиталних импулса,  добиће се 8 дискретних 

аналогних вредности. Статистички посматрано, на већем броју периода свака 

дискретна вредност се појављује са једнаком вероватноћом p(u). У овом примеру нема 

истинске случајности, напротив постоји потпуна предвидивост [12] . 

Претпоставимо да имамо напон који се мења линеарно у опсегу -U до +U у 

временском периоду 0 ≤ t < T. Напон је тада дефинисан изразом (5.1). 

 ( ) 2 1 , 0u t U t t T
T
 = − ≤ < 
 

  (5.1) 

Применом периодичног проширења на интервалу 0 ≤ t < T, важиће израз: 

 ( ) ( ) ,u t u t kT k Z= + ∈   (5.2) 

Одабирањем тестерастог сигнала u(t) у свакој периоди TS, где је периода 

тестерастог напона N пута већа од периоде одабирања , T = NTS. Уколико се прво 

одабирање изврши у моменту τ, 0 ≤ τ < TS,  сви моменти одабирања су дефинисани 

изразом: 

 , 0,1,..., 1i ST i T i Nτ= + ⋅ = −    

Вредности одбирака су дефинисане изразом: 
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 ( ) ( )2 1i i S
S

U u T U i T
N T

τ
 

= = + ⋅ − ⋅ 
  (5.3) 

Вредности Ui, i = 0,1, ...,N-1 формирају низ. Може се одредити размак између два 

суседна члана овог низа: 

 1 2k k k
S

fU U U U const
f−∆ = − = ⋅ =   (5.4) 

За било коју вредност τ, 0 ≤ τ < T, док је T = NTS, у свакој периоди TS, добија се сет 

од N вредности код којих је разлика између суседних чланова константна у опсегу -U 

до +U. Вредност било ког елемента низа зависи од τ - момента првог одабирања. 

 

Слика 5.1 Приказ тестерастог напона и дигиталног сигнала осам пута веће фреквенције 
којим се врши одабирање и  добијених 8 једнако вероватних дискретних вредности 

 
Ово би практично могло да се искористи за реализацију Д/А конвертора. На слици 

5.2 је приказан блок дијаграм Д/А конвертора који ради на овом принципу.   
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Слика 5.2  Блок дијаграм Д/А конвертора 

 
На слици 5.3 су приказани карактеристични таласни облици сигнала. 

 

Слика 5.3 Карактеристични таласни облици сигнала за време од три пуна циклуса бројача 

 
 Употребом дигиталног компаратора, улазни дигитални податак  (таласни облик 1) 

се пореди са стањем n-битног бинарног бројача (таласни облик 2). Бројач ради на 
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фреквенцији  fs = 2nf, што значи да у једној периоди тестерастог сигнала T прође кроз 

свих 2n вредности, доводећи до обртања његовог стања (енглески - overflow). Периода 

тестерастог сигнала (таласни облик 3) се поклапа са једним циклусом бинарног 

бројача. За ово време бројач прође кроз свих 2n стања почевши од 0 до 2n - 1.  

Одабирање тестерастог сигнала се врши у моменту поклапања садржаја бројача и  

улазног дигиталног податка (таласни облик 4). Малим вредностима улазног дигиталног 

сигнала одговара краће време Д/А конверзије, док је за веће вредности потребно дуже 

време за конверзију. Додавањем још једног семплинг кола (означено испрекиданом 

линијом на слици 5.2) одабирање се врши у моменту обртања стања бинарног бројача  

(таласни облик 5). На овај начин је време конверзије једнако периоди T, без обзира на 

вредност улазног дигиталног податка. Излазни опсег оваквог Д/А конвертора би био 

једнак опсегу тестерастог напона, а број могућих стања 2n, односно имао би n-битну 

резолуцију. 

Ова идеја представља основу за генерисање псеудослучајног напона са 

униформном функцијом густине расподеле вероватноће. Дигитални подаци са излаза 

LFSR-а се доводе на улаз таквог Д/А конвертора, који је приказан на слици 5.4. 
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Слика 5.4 LFSR и нееквидистантно одабирање тестерастог сигнала 

 
Садржај LFSR-а се мења у тренутку обртања стања бројача, што значи да би 

садржај  LFSR-а био константан током једне периоде тестерастог сигнала, или времена 

за које бројач прође кроз свих 2n стања. У моменту када се вредности бројача и LFSR-а 

изједначе долази до одабирања тестерастог напона. 

Дa бисмo нa oвaj нaчин дoбили пoнaшaњe кao дa имaмo 12 битни ДA кoнвeртoр, 

мoрaли бисмo oбeзбeдити дa je фрeквeнциja у дигитaлнoм дeлу sf   вeћa oд фрeквeнциje 

тeстeрaстoг нaпoнa 122 4096=   путa. При фрeквeнциjи тeстeрaстoг нaпoнa oд 100 kHz, 

трeбaли бисмo oбeзбeдити дa je 122 100kHz 409.6 MHzsf = ⋅ = . Oвo je нeприхвaтљивo 

велика вредност фрeквeнциjе. У дaљeм тeксту ћe бити прикaзaнa мoгућнoст дoбиjaњa 

вeћeг брoja стaњa, при нeзнaтнoм пoвeћaњу фрeквeнциje sf  . 

Пoсмaтрajмo случaj у кojeм oднoс двejу фрeквeнциja ниje цeлoбрojaн, oднoснo 

212 ±= n
s ff . У oвoм случajу ћe зa двe пeриoдe тeстeрaстoг нaпoнa ( )T2  дa сe дeси 

цeo брoj дигитaлних импулсa 122 1 ±== +n
sTTN . N  истoврeмeнo прeдстaвљa брoj 

мoгућих дискрeтних врeднoсти. Oвaквим избoрoм oднoсa двejу фрeквeнциja мoгли 
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бисмo дoбити приближнo дуплo пoвeћaњe брoja дискрeтних врeднoсти при скoрo истoj 

фрeквeнциjи ( ) fff nn
s 2212 ≈±= . 

 У тeрминимa ДA кoнвeртoрa, тo би билo aнaлoгнo дoбитку oд 1 битa. Нa слици 5.5 

су прикaзaнe двe пeриoдe тeстeрaстoг нaпoнa и 15 импулсa кojи дeфинишу трeнуткe 

oдaбирaњa. Сa стрaнe je прикaзaнa рaспoдeлa, гдe сe види (скoрo) дуплo пoвeћaњe 

брoja дискрeтних врeднoсти. 

Претпоставимо да у две периоде тестерастог напона 2T дође до непарног броја 

одбирака N = 2k-1. 

 ( ) ( )2 2 1 1 2S S ST N T k T T k T= ⋅ = − ⇒ = −   (5.5) 

Нека до првог одабирања у првој периоди дође у тренутку 0 ≤ τ0 < TS/2. Тада ће до 

првог одабирања у следећој периоди доћи у тренутку τ1 = τ0+(k+1)TS. 

Услед периодичности тестерастог напона важи: 

 ( ) ( ) ( )1 1 0 2Su u T u Tτ τ τ= − = +   (5.6) 

Размак између суседних могућих вредности напона је дефинисан изразом: 

  

 ( ) ( )1 0
S

fu u U
f

τ τ− =   (5.7) 

 Слика 5.5 приказује две периоде тестерастог напона и 15 импулса који 

дефинишу тренутке одабирања. Са стране се може видети функција густине расподеле 

вероватноће са приближно дупло више дискретних вредности. 
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Слика 5.5  Приказ  две периоде, за однос фреквенција fs/f=15/2 и добијених  15 једнако 
вероватних дискретних  вредности. 

 
Ако би се у разматрање узео однос fs/f = 2n ± 1/2 ± 1/4, за четири периоде 

тестерастог напона дошло би до појаве целобројног броја импулса  N = 4T/Ts =4 

fs/f = 2n+2 ± 21 ± 20. 

На овај начин се са приближно истом фреквенцијом одабирања 

fs = f·(2n+2 ± 21 ± 20) / 22 ≈ 2n·f добија четири пута више могућих стања него раније, што 

одговара добити у резолуцији од 2 бита. Могло би се наставити даље са оваквом 

генерализацијом и у табели 5.1 је приказано неколико таквих ситуација. 

Овим поступком би се, барем теоретски, повећавањем вредности параметра k, 

могао бесконачно повећати број могућих напонских вредности на излазу. 

Tабела 5.1 Број могућих дискретних вредности у зависности од односа фреквенција 

 Однос фреквенција Број могућих стања 

k
 fs/f N 

2 2n±1/2 2n+1±20 
3 2n±1/2±1/4 2n+2±21±20 
4 2n±1/2±1/4±1/8 2n+3±22±21±20 

5 2n±1/2±1/4±1/8±1/16 2n+4±23±22±21±20 
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Без обзира колико се повећава параметар k, увек се добија коначан број стања N. 

Нaмeћe сe питaњe, кaкo прaктичнo oбeзбeдити дa сe oднoс двejу фрeквeнциja ffs  

зада баш по тачно жељеној формули. Као логично решење се јавља примена фазно 

закључане петље (phase locked loop - PLL). Улазна фреквенција у PLL би била 

фреквенција тестерастог напона f , a пoврaтнoм спрeгoм би сe oбeзбeдилo мнoжeњe 

oвe фрeквeнциje жeљeним кoeфициjeнтoм рaди дoбиjaњa импулсa фрeквeнциje sf . У 

свaкoj oд прeтхoдних фoрмулa je фрeквeнциja одабирања искaзaнa у oблику 

LKffs /⋅= , при чему су K и L  цели бројеви, а L  је облика k2 . 

Слика 5.6  представља блок дијаграм PLL структуре која се користи да се обезбеди 

фреквенција fs  за дигитални део на основу фреквенције тестерастог напона f.  

 

Слика 5.6  PLL структура за генерисање фреквенције fs 

 
На улаз фазног детектора (phase detector PD) долази тестерасти сигнал фреквенције 

f и сигнал из повратне спреге. Зaдaтaк пeтљe je дa изjeднaчи oвe двe фрeквeнциje. Излaз 

фaзнoг дeтeктoрa je пoвoркa импулсa кoja сe вoди нa улaз НФ филтрa. НФ филтeр имa 

зaдaтaк дa издвojи jeднoсмeрну кoмпoнeнту кoja упрaвљa рaдoм нaпoнски 

кoнтрoлисaнoг oсцилaтoрa (VCO). Импулси са излаза VCO-a се повратном спрегом 

преко делитеља фактором K враћају на фазни детектор. Делитељ фактором K 

практично дефинише фактор којим се множи улазна фреквенција f. Делитељ фактором 

L дели фреквенцију са излаза VCO-a. 
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При прojeктoвaњу НФ филтeрa, пoкушaвa сe зaдoвoљити кoмпрoмис у брзини 

oдзивa НФ филтрa и вeличинe риплa (нежељена наизменична компонента додата 

жељеној једносмерној вредности). Кoд пaсивнoг RC филтрa, мaлoj грaничнoj 

учeстaнoсти oдгoвaрa прихвaтљивo мaли рипл, oднoснo нeстaбилнoст нaпoнa нa улaзу 

VCO-a, а тиме и jitter у фреквенцији на излазу VCO-a. Нaжaлoст, oвим сe дoбиja 

дугaчкo врeмe успoстaвљaњa, oднoснo спoр oдзив нa прoмeну улaзнe фрeквeнциje. 

Избoрoм мaлe грaничнe учeстaнoсти НФ филтeрa би сe oбeзбeдилo дoвoљнo вeликo 

пoтискивaњe нaизмeничнe кoмпoнeнтe, oднoснo мaли рипл. 

У oвoм случajу би пaрaмeтрe НФ филтрa нaмeрнo oдaбрaли тaкo дa сe дoбиje у 

извeснoj мeри нeстaбилнa врeднoст нa излaзу, пa би нa улaзу VCO-a postojao рипл. Збoг 

пoстojaњa риплa нa улaзу у VCO, нa излaзу ћe сe дoбити импулси чиja ћe фрeквeнциja 

бити мoдулисaнa oкo срeдњe врeднoсти, мoжe сe рeћи oкo нaзивнe фрeквeнциje. Услeд 

мoдулисaнe фрeквeнциje импулсa кojи oкидajу брojaч, дoбилo би сe мoдулисaњe 

мoгућих трeнутaкa oдaбирaњa тeстeрaстoг сигнaлa. Нa  слици 5.7 je прикaзaн дeтaљ 

кojи илуструje рaсипaњe aмплитудa нaпoнa u∆  услед jittera τ∆  iмпулсa кojи 

дeфинишe трeнутaк oдaбирaњa тeстeрaстoг нaпoнa. 
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Слика 5.7  Детаљ тестерастог напона и сигнала за одабирање са узлазном ивицом jitter-а 
(испод: дискретна функција расподеле густине вероватноће постаје континуална) 

 
Oвo би зa пoслeдицу имaлo дoбиjaњe нoвих врeднoсти сeмплoвaнoг нaпoнa мaлo 

мaњих или мaлo вeћих oд oчeкивaних врeднoсти (кoje би сe дoбилe кaдa риплa нe би 

билo). Нa oснoву oвoгa би сe, умeстo jeдинствeнe врeднoсти дoбиjao читaв скуп 

рaзличитих и приближнo истих врeднoсти. Aкo сe пoсмaтрa цeo oпсeг, oндa би сe 

умeстo дискрeтнe функциje рaспoдeлe вeрoвaтнoћe aмплитудa, дoбилa кoнтинуaлнa 

рaспoдeлa. Oднoснo, дoбиo би сe шум кojи мoжe дa пoприми билo кojу врeднoст у 

жeљeнoм oпсeгу, нe сaмo кoнaчaн скуп дискрeтних врeднoсти. 
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6. СИМУЛАЦИОНИ МОДЕЛ ГЕНЕРАТОРА 
ДИСКРЕТНОГ АНАЛОГНОГ УНИФОРМНОГ 
ШУМА 

 
 
Софтверски симулациони модел је развијен са циљем да се провери адекватност 

предложене методе. 

Након тога је развијен хардверски генератор дискретног аналогног шума који је 

детаљно описан у прилогу: "Хардверско решење генератора дискретног аналогног 

униформног шума". Хардверско решење је развијено у сврху провере концепта. Његове 

перформансе су лошије од  перформанси  најбољих доступних комерцијалних Д/А 

конвертора, пре свега јер су они активно развијани последњих педесет година уз 

ангажовање огромног броја истраживача широм света. 

Ограничења реализованог генератора су се односила на немогућност подешавања 

параметара при генерисању дитера и пре свега на одсуство комерцијалног хардвера 

којим би се могао валидовати реализовани генератор. 

Због тога се приступило изради детаљнијег и реалнијег симулационог модела, како 

би се касније резултати добијени истим могли валидовати једним од доступних 

комерцијалних софтверских пакета за валидацију генератора случајних бројева 

(Diehard, TestU01, ENT, NIST пакет статистичких тестова). 

За потребе реализације новог симулационог модела генератора коришћен је SPICE 

(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) софтверски пакет NI Multisim.  

   Немања Газивода            | 72 
 



  Докторска дисертација                            Нова метода за повећање ефективне резолуције 
                                                             стохастичких мерних инструмената високих перформанси 

 

 

Слика 6.1  Приказ шеме симулационог модела реализованог у NI Multisim софтверском 
пакету 

 

 
 

Слика 6.2  Приказ резултата симулације тестерастог напона на екрану виртуелног 
осцилоскопа  у случају  нецелобројног  односа фреквенција  fs/f 

 
Иако је поменути SPICE софтвер био подобан за израду симулационог модела, 

показало се да као и други SPICE софтвери  има  битно ограничење у погледу 

могућности генерисања значајнијег броја вредности на излазу. Како је наредни корак 
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поступак валидације, за статистички значајну анализу излазних података из симулације 

потребно је  генерисати фајл величине од најмање 100000 вредности.  

Новореализовани симулациони модел је упрошћен, са идеализованим 

компонентама уместо врло детаљног и реалног модела који је реализован у NI Multisim 

софтверском пакету. Ово је омогућило добијање довољног броја вредности 

симулацијом у разумном времену. 

Параметри које је могуће варирати у новом симулационом моделу су: 

• одабир таласног облика напона (тестера или троугао) 

• периода тестерастог (троугаоног) напона, 

• амплитудски опсег тестерастог (троугаоног) напона, 

• број бита LFSR-а (8, 16 и 32 бита), 

• одабир типа провере парности у повратној спрези LFSR-а  ( ексклузивно 

или (XOR) или ексклузивно нили (XNOR) ), 

• постављање иницијалне вредности регистра како не би дошло до 

недозвољених стања, 

• одабир мeстa сa кojих сe узимa сигнaл зa пoврaтну спрeгу зa рaзнe дужинe 

пoмeрaчкoг рeгистрa, a кoje oбeзбeђуjу мaксимaлну дужину сeквeнцe, 

• одабир конкретних бита са излаза LFSR-а на основу којих се формира 

дигитални излаз, 

• однос фреквенција тестерастог (троугаоног) напона и фреквенције 

дигиталног сигнала којим се врши одабирање, 

• периода јitter-a и  

• индекс модулације jitter-a у релативном облику. 
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6.1 Резултати симулације 
 
 
У симулацији је разматран тестерасти и троугаони таласни облик напона. 

Тестерасти напон је од интереса за теоријску анализу. У хардверском генератору је 

коришћен троугаони напон, из разлога његове лакше реализације у односу на 

тестерасти напон. Предложена метода је примењива на оба таласна облика напона, уз 

напомену да се за троугаони напон добија дупло мањи број дискретних вредности. 

На слици 6.1.1 и 6.1.2 је приказан случај одабирања тестерастог и троугаоног 

напона дигиталним сигналом 8 пута веће учестаности и добијених 8 дискретних 

вредности у случају тестерастог напона и 4 дискретне вредности у случају троугаоног 

напона. 

 
 

T=8Ts

u(t)

Ts
+U

-U

p(
u)

 
Слика 6.1.1  Приказ тестерастог напона и дигиталног сигнала осам пута веће фреквенције 

којим се врши одабирање 
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Слика 6.1.2  Приказ троугаоног напона и дигиталног сигнала осам пута веће фреквенције 

којим се врши одабирање 
 

У наставку су приказани резултати симулација уз варирање неколико параметара:  

• Однос фреквенција тестерастог (троугаоног) сигнала и дигиталног сигнала 

којим се врши одабирање, 

• вредност  jittera-а (расипање услед раздешености фазно закључане петље ) , 

• однос периода тестерастог (троугаоног) сигнала и периоде jitter-a. 

За све приказане резултате генерисано је 320000 излазних вредности.  

Као што је у предложеној методи наглашено на самом старту постоји могућност да 

је однос фреквенције тестерастог (троугаоног) напона и фреквенције дигиталног 

сигнала  fs/f којим се овај напон одабира целобројан. У овом случају број излазних 

вредности N се може повећати једино ако се повећа вредност фреквенције дигиталног 

сигнала (велике вредности  фреквенције fs представљају значајан проблем при 

практичној реализацији), што је илустровано на сликама 6.1.3 , 6.1.4 и 6.1.5. 
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Слика 6.1.3  Хистограм вредности троугаоног и тестерастог напона у случају  целобројног  

односа фреквенција fs/f =8 за симулираних 320000 резултата 

На слици 6.1.3 је приказано 8 дискретних вредности за тестерасти напон (иста 

фреквенција понављања, али су на 5 места прекривени вредностима троугаоног 

напона) и 5 дискретних вредности троугаоног напона. 

   Немања Газивода            | 77 
 



  Докторска дисертација                            Нова метода за повећање ефективне резолуције 
                                                             стохастичких мерних инструмената високих перформанси 

 

 

Слика 6.1.4  Хистограм вредности троугаоног и тестерастог напона у случају  целобројног  

односа фреквенција fs/f =16 за симулираних 320000 резултата 

На слици 6.1.4 је приказано 16 дискретних вредности за тестерасти напон  и 9 

дискретних вредности троугаоног напона. 
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Слика 6.1.5  Хистограм вредности троугаоног и тестерастог напона у случају  целобројног  

односа фреквенција fs/f =32 за симулираних 320000 резултата 

На слици 6.1.5 су приказане  32 дискретне вредности за тестерасти напон и 17 

дискретних вредности троугаоног напона. 
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Прво побољшање предложено у новој методи, које доводи до повећања броја 

могућих дискретних вредности при незнатном повећању фреквенције дигиталног 

сигнала fs јесте одабир нецелобројног односа фреквенција f и  fs. Примери различитих 

односа фреквенција и одговарајућег-повећаног броја дискретних вредности које се 

добијају је дат у поглављу 5 у табели 5.1.  

На слици 6.1.6 је приказано поређење хистограма троугаоног напона за 

нецелобројне вредности односа фреквенција  fs/f  из скупа  (8.5, 8.75, 8.875, 8.9375, 

8,96875). 

 

 
Слика 6.1.6  Поређење хистограма вредности троугаоног напона у случају  нецелобројног  

односа фреквенција  fs/f  за симулираних 320000 резултата 
 
Уочљиво је да се са повећањем нецелобројног односа фреквенција f и  fs  (како тај 

односи тежи fs/f  = 9) повећава и број добијених дискретних вредности. У поглављу 4 

је показано да се са сваком следећом нецелобројном вредности број могућих вредности 

приближно дуплира, што је aнaлoгнo дoбитку oд 1 битa.  

Друго побољшање се односи на увођење jitter- а, чиме се омогућава мoдулисaњe 

мoгућих трeнутaкa oдaбирaњa тeстeрaстoг сигнaлa и као резултат се добија теоретски 

неограничен број добијених дискретних вредности. 

На слици 6.1.7 је приказан хистограм троугаоног напона са нецелобројним 

односом фреквенција fs/f=8.96875 и индексом модулације jitter-а m од 1%. 
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Слика 6.1.7  Хистограм вредности троугаоног напона у случају  нецелобројног  односа 
фреквенција  fs/f = 8.96875 и вредности индекса модулације jitter-а од 1 % за симулираних 320000 

резултата 
 

У циљу јасног приказа утицаја вредности индекса модулације jitter-a на слици 6.1.8 

је дато поређење хистограма троугаоног напона за целобројни однос фреквенција fs/f=8 

и четири различите вредности индекса модулације jitter-а m. Сликa пoкaзуje дoбиjaњe 

читaвoг oпсeгa умeстo jeднe дискрeтнe врeднoсти, кaкo тo тeoриjскo рaзмaтрaњe 

прeдвиђa. У зaвиснoсти oд индeксa мoдулaциje jitter-a, прикaзaни су oпсeзи у кojимa сe 

рaсипajу oдбирци. Нaмeрнo je узeтa ситуaциja гдe je oднoс учeстaнoсти цeлoбрojaн и 

изнoси 8, тe сe дoбиja мaли брoj дискрeтних врeднoсти. При oднoсимa учeстaнoсти кoje 

прoизвoдe вeћи брoj дискрeтних врeднoсти дoлaзи дo прeклaпaњa oпсeгa и нa тaj нaчин 

дo уjeднaчaвaњa хистoгрaмa. 
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Слика 6.1.8  Поређење хистограма вредности троугаоног напона у случају  целобројног  
односа фреквенција  fs/f = 8 и различитих вредности индекса модулације jitter-а за симулираних 

320000 резултата 
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7. ВАЛИДАЦИЈА  СИМУЛАЦИОНОГ МОДЕЛА 
ГЕНЕРАТОРА ДИСКРЕТНОГ АНАЛОГНОГ 
УНИФОРМНОГ ШУМА 

 
У циљу валидације реализованог симулационог модела генератора дискретног 

аналогног униформног шума искоришћен је општеприхваћени и најчешће коришћени 

софтверски пакет развијен од стране Америчког националног Института за стандарде и 

технологију (NIST). 

Овај софтверски пакет садржи сет од петнаест наменски развијених статистичких 

тестова који се користе како би се добила информација о квалитету реализованог 

генератора случајних бројева. Циљ је утврђивање постојања девијације у односу на 

праву случајност у бинарним секвенцама генерисаних података. 

Да би се поменути софтверски пакет могао искористити, генератор случајних 

бројева мора на свом излазу генерисати бинарни низ нула и јединица одговарајуће 

дужине. 

Прегледом литературе посвећене тестирању генератора случајних бројева [48-56], 

одлучено је да се за валидацију реализованог симулационог модела користи 6 тестова. 

Примењени су следећи статистички тестови: 

• Frequency (Monobit) Test, 

• Frequency Test Within a Block, 

• Runs Test (Oscillation Test), 

• Longest Run of Ones in Block, 

• Binary Matrix Rank Test и 

• Discrete Fourier Transform Test. 

Опис сваког од  коришћених тестова, као и препоручени начини за тумачење 

резултата добијених њиховом применом су дати у Прилогу "Преглед коришћених  

статистичких тестова у оквиру NIST софтверског пакета". 
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7.1 Приказ  резултата  валидације  
 

За валидацију предложене методе и развијеног симулационог модела искоришћена 

је верзија NIST SP 800-22 софтверског пакета статистичких тестова са графичким 

интерфејсом у оквиру Windows oперативног система. 

Имајући у виду 6 одабраних тестова и захтеве који сваки од њих намеће, 

симулацијом је креиран фајл са 1000 бинарних секвенци, од којих је свака дужине 1024 

бита (1024000 вредности). Над ових 1024000 вредности су спроведени сви статистички 

тестови и добијени резултати су приказани  сумарно у табели 7.1. 

 

Табела 7.1 Сумарни приказ резултата статистичких тестова 

Нaзив стaтистичкoг 
тeстa 

P 
врeднoст  

% oд укупнoг брoja 
бинaрних сeквeнци 
кoje су прoшлe дaти 

тeст 
Frequency (Monobit) Test 0.950165 98.9 

Frequency Test Within a Block 0.983752 99.5 
Runs Test 0.952591 97.1 

Longest Run of Ones in Block 1 100 
Binary Matrix Rank Test 0.69372 100 

Discrete Fourier Transform Test 0.935354 100 
 

Сви статистички тестови су формулисани тако да проверавају нулту хипотезу H0. 

Нулта хипотеза у свим спроведеним тестовима је формулисана као претпоставка да је 

испитивана бинарна секвенца случајна. Алтернативна хипотеза HA претпоставља да 

испитива бинарна секвенца није случајна. Након сваког теста се доноси одлука да ли се 

нулта хипотеза прихвата или одбацује. За предефинисани ниво поверења у свим 

тестовима 0.01α =  очекује се да се код стварно случајних генератора одбаци 1 у 100 

тестираних секвенци. P вредност представља параметар чија вредност се користи како 

би се прихватила или одбацила нулта хипотеза. Што је мања вредност параметра P то 

се сматра да је већа оправданост одбацивања нулте хипотезе. При тестирању хипотезе 

   Немања Газивода            | 84 
 



  Докторска дисертација                            Нова метода за повећање ефективне резолуције 
                                                             стохастичких мерних инструмената високих перформанси 

 
се вредност параметра P пореди са одабраном вредности нивоа поверења α и уколико 

је P ≤ α нулта хипотеза се одбацује, а уколико је P> α нулта хипотеза се прихвата.  

То значи да је  при тестирању хипотезе  у описаном тестирању потребно да 

вредност параметра P буде већа од нивоа поверења α, како би нулта хипотеза - да је 

тестирана секвенца заиста случајна, била прихваћена. 

У табели 7.1 су приказане вредности параметра P за све тестове. Поређењем са 

одабраним новом поверења који за све тестове износи 0.01α =  констатује се да се са 

великом вероватноћом  у свим тестовима прихвата нулта хипотеза, тј. да је испитивана 

секвенца генерисаних вредности заиста случајна.  

Други параметар који је приказан у табели је однос у процентима секвенци (од 

тестираних 1000) које су прошле и оних које нису прошле дати тест. 
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8. РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДА 
 
 

У уводном поглављу је описан проблем који је био тема истраживања. Наведени 

су тренутно актуелни начини генерисања дитерских сигнала и сагледане су њихове 

предности и мане. Наглашено је дa oд квaлитeтa генерисаног дитерског сигнала 

дирeктнo зaвиси квaлитeт кoнвeрзиje aнaлoгнe у стoхaстичку вeличину. Дефинисан је 

циљ истраживања и формулисана је хипотеза. 

У другом поглављу су приказане предности мерења на интервалу у односу на 

мерење  у тачки. Дат је преглед стохастичке дигиталне мерне методе уз осврт на значај 

примене дитерских сигнала. Наведена су и описана досадашња решења базирана на 

стохастичкој мерној методи. 

Треће поглаље се бави дефиницијом појма ефективне резолуције стохастичких 

мерних инструмената. Објашњена је веза између ефективне резолуције стохастичког 

А/Д конвертора и примењеног дитера (дискретног аналогног шума унифромне 

расподеле).  У другом делу поглавља је приказана анализа утицаја једне систематске 

грешке на резултат мерења: коначне резолуције Д/А конвертора којим се генерише 

дитерски сигнал. Ова анализа је послужила као мотив за формулисање нове методе за 

генерисање дитерских сигнала који  немају коначну резолуцију. 

У четвртом поглављу је описан значај употребе дитерских сигнала у оквиру 

стохастичке дигиталне мерне методе. Дат је приказ најзначајнијих метода за 

реализацију псеудослучајних и истински случајних генератора шума са посебним 

освртом на померачке регистре са линеарном повратном спрегом. 

Пето поглавље се бави формулацијом нове, оригиналне методе за генерисање 

дитерских сигнала. Нoвa мeтoдa je зaснoвaнa нa aсинхрoнoм oдaбирaњу тeстeрaстoг 

или трoугaoнoг нaпoна. Теоријски је показано да предложена метода гeнeрисaњa 

oбeзбeђуje дитeрски сигнaл бeскoнaчнe рeзoлуциje. Директна последица је пoвeћaњe 

eфeктивнe рeзoлуциje стoхaстичких мeрних инструмeнaтa. 
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У шестом поглављу је описан нови симулациони модел, као и претходни кораци у 

истраживању који су довели до његовог развоја. Приказана је анализа резултата 

добијених симулацијом и наглашен је значај могућности варирања низа параметара 

приликом симулације којима се директно утиче на квалитет  рада генератора дитерског 

сигнала. Резултати добијени симулацијом потврђују могућност генерисања дитерских 

сигнала практично бесконачне резолуције. 

Седмо поглавље је посвећено валидацији реализованог симулационог модела. 

Како би се добила представа о квалитету предложеног генератора, искоришћен је 

софтверски пакет статистичких тестова NIST SP 800-22. Презентовани су подаци 

добијени валидацијом и на основу резултата статистичких тестова закључено је да је 

испитивана секвенца вредности генерисаних од стране  предложеног генератора заиста 

случајна. 

У прилогу је описан реализовани хардверски прототип генератора дискретног 

аналогног униформног шума(дитерског сигнала). Прототип је развијен са циљем 

провере предложене методе. Приказани резултати потврђују да је могућ развој 

хардверског генератора дискретног аналогног униформног шума заснованог на 

теоријским принципима приказаним у дисертацији. 
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9. ЗАКЉУЧАК 
 
 
У оквиру истраживања тезе "Нoвa мeтoдa зa пoвeћaњe eфeктивнe рeзoлуциje 

стoхaстичких мeрних инструмeнaтa висoких пeрфoрмaнси" анализиран је  математички 

модел стохастичког адиционог А/Д конвертора, развијене су двe врстe симулaциoних 

модела и анализирано је хардверско решење генератора ради провере исправности 

предложене методе. 

Прве симулације су реализоване са циљем да се моделује понашање стохастичког 

адиционог флеш А/Д конвертора са два генератора дитера (СААДК2Г) у зависности од 

резолуције употребљеног Д/А конвертора. 

Мотивација за формулисање нове методе генерисања дитерских сигнала је 

добијена узимањем у обзир анализе утицаја систематских грешака на грешку мерења 

стохастичког адиционог А/Д конвертора приказане у трећем поглављу тезе. 

У тези је дат предлог нове методе генерисања дитера (дискретног аналогног 

униформног шума)  засноване на примени LFSR структуре и нееквидистантном 

одабирању тестерастог напона. 

Главна добит предложене методе јесте избегавање коришћења Д/А конвертора, 

што поједностављује и чини економски приступачнијом изведбу генератора дитерског 

сигнала неопходног у стохастичкој дигиталној мерној методи. Такође предност је што 

се применом предложене методе добијају вредности напона из континуалног уместо 

дискретног скупа. 

Након провере предложене методе симулационим путем реализовано је 

хардверско решење генератора дискретног аналогног шума описаног у прилогу: 

"Хардверско решење генератора дискретног аналогног униформног шума". Хардверско 

решење је развијено у сврху провере концепта.  

Услед немогућности подешавања довољног броја параметара при генерисању 

дитера и одсуства комерцијалног хардвера којим би се могао валидовати реализовани 
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генератор одлучено је да се приступи изради новог, детаљнијег и реалистичнијег 

симулационог модела. 

У новом симулационом моделу је дата могућност варијације великог броја 

параметара. Добијени су резултати уз варирање неколицине доступних параметара. 

Графички приказани резултати симулације су потврдили хипотезу изнесену у уводу, да 

је употребом предложене методе за генерисање дитерских сигнала могуће постићи 

повећање  ефективне резолуције инструмената базираних на стохастичкој дигиталној 

мерној методи. 

На крају је спроведена валидација резултата добијених симулацијом применом 

општеприхваћеног софтверског пакета статистичких тестова за тестирање квалитета 

случајних и псеудослучајних генератора случајних бројева, развијеног од стране 

Америчког националног Института за стандарде и технологију (NIST). 

Резултати валидације су потврдили да се симулацијом заснованом на предложеној 

методи добијају вредности које се могу сматрати случајним. 

Логични правци даљег истраживања су даљи рад на симулацији варирањем  

преосталих параметара, затим евалуацији резултата и израда новог хардверског 

генератора дитерског сигнала. У сврху коначне потврде валидности предложене 

методе било би потребно реализовати два засебна генератора дитерског сигнала и 

спровести њихову интеграцију у реализовани хардвер двобитног стохастичког бројила 

електричне енергије, описан у [11], како би се могли поредити резултати мерења 

добијени уз употребу дитерских сигнала генерисаних стандардном методом и дитера 

генерисаних хардвером заснованим на методи предложеној у тези. 
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1. Преглед  коришћених статистичких тестова у 
оквиру NIST софтверског пакета 

 
 
 
 
 

1. Frequency (Monobit) Test 
 
Фокус овог теста је на пропорцији нула и јединица у целој секвенци. Сврха овог 

теста је одређивање да ли је број јединица и нула у секвенци приближно исти, као што 

би се очекивало од истински случајне секвенце. Тест процењује у којој мери је удео 

јединица у секвенци близак вредности од 50%. Како би хипотеза да се ради о стварно 

случајној секвенци била потврђена  број јединица и нула у секвенци треба да буду 

приближно исти. Сви наредни тестови се ослањају на овај и ако тестирана секвенца не 

прође тест остали се ни не извршавају и аутоматски се генерише извештај да је пала и 

на свим осталим тестовима. 

 
Тест се извршава тако што се битови који имају вредност 0 претварају у вредност -

1, док се јединице претварају у вредност +1 и врши се сумирање свих добијених 

вредности. 

 
 1 2 ...n nS X X X= + + +   

Затим се резултат теста израчунава као количник aпсoлутнe врeднoсти суме Sn и 

квадратног корена из броја  n који представља дужину испитиване секвенце. 

 
 

 n
obs

S
S

n
=    

На основу испитивања хипотезе и посматране вредности се прорачунава P 

вредност. 
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Уколико је вредност P мања од нивоа поверења α (предефинисана вредност је увек 

α=0.01) закључује се да секвенца није случајна. 

Препорука је да се за овај тест користи секвенца дужине најмање 100 бита. 

Узевши у обзир да је ниво поверења α=0.01, потребно је за сваки тест урадити 100 

различитих секвенци [57-58]. 

 

2. Frequency Test within a Block 
 
Фокус овог теста је на пропорцији јединица унутар M-битног блока. Проверава се 

да ли је број понављања јединица унутар блока M приближно једнак M/2, као што би 

се очекивало под претпоставком случајности испитиване секвенце. 

Улазна секвенца дужине n се дели у N непреклапајућих блокова, где је nN
M
 =   

. 

Пропорција јединица унутар M-битног блока се добија применим χ2 теста. На 

основу пропорције се прорачунава P вредност. 

Уколико је вредност P мања од нивоа поверења α закључује се да секвенца није 

случајна. 

Препорука је да се за овај тест користи секвенца дужине најмање 100 бита уз услов 

да је n NM≥  [59-61]. 

   Немања Газивода            | 99 
 



  Докторска дисертација                            Нова метода за повећање ефективне резолуције 
                                                             стохастичких мерних инструмената високих перформанси 

 
3. Runs Test  
 

У овом тесту је фокус на проналажењу укупног броја секвенци бита исте 

вредности унутар испитиване секвенце. Проверава се да ли је број оваквих секвенци 

бита истих вредности различитих дужина за једнице и нуле одговара очекиваном броју 

за истински случајну секвенцу. 

Да би тест започео секвенца прво мора на почетку проћи Frequency (Monobit) тест. 

Уколико је овај услов задовољен прорачунава се P вредност. 

Уколико је вредност P мања од нивоа поверења α  закључује се да секвенца није 

случајна. 

Препорука је да се за овај тест користи секвенца дужине најмање 100 бита. 

Очекивана је ситуација да унутар испитиване секвенце долази до што чешће 

осцилације секвенци бита исте вредности [62-63]. 

4. Test for the Longest Run of Ones in a Block 
 
 
Овај тест се своди на проналажење најдуже секвенце јединица унутар M-битног 

блока у испитиваној секвенци. Проверава се да ли дужина најдуже секвенце јединица 

унутар испитиване секвенце одговара вредности која се очекује за истински случајну 

секвенцу. Уколико се констатује нерегуларност везана за најдужу секвенцу јединица 

иста нерегуларност аутоматски важи и за најдужу секвенцу нула унутар испитиване 

секвенце. 

Тест има три предефинисане вредности за број бита од којих се може састојати 

блок M : 8, 128 и 10000. У складу са тим се мора одабрати и једна од три вредности за 

број бита испитиване секвенце: 128, 6272 или 750000. 

Након проналажења фреквенције понављања јединица у секвенцама унутар сваког 

блока одређује се пропорција јединица унутар M-битног блока применим χ2 теста. На 

основу пропорције се прорачунава P вредност. 
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Уколико је вредност P мања од нивоа поверења α  закључује се да секвенца није 

случајна. 

Велике вредности добијене χ2 тестом индикују да се унутар испитиване секвенце 

налазе предугачки кластери јединица [64-65]. 

 5. Test for the Longest Run of Ones in a Block 
 
 
Тест се своди на проналажење ранга дисјунктних под-матрица целокупне 

секвенце. Тражи се линеарна зависност између поднизова фиксне дужине унутар 

испитиване секвенце.  

Улазна секвенца дужине n се дели у МxQ-битних непреклапајућих блокова, где је 

број резултујућих блокова nN
MQ
 

=  
 

. М представља број редова унутар сваке МxQ 

матрице и у овом тесту има предефинисану вредност М=32. Q представља број колона 

унутар сваке МxQ матрице и у овом тесту има предефинисану вредност Q=32. 

Одређује се ранг сваке формиране матрице и те вредности се користе као улазни 

параметри за χ2 тест.  

Прорачунава се P вредност и уколико је она мања од нивоа поверења α закључује 

се да секвенца није случајна [66-68]. 
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6. Discrete Fourier Transform (Spectral) Test 
 
 
Фокус овог теста је на проналажењу екстремних вредности  у спектру добијеном 

применом дискретне Фуријеове трансформације на  испитивану секвенцу. 

Тест се извршава тако што се битови који имају вредност 0 претварају у вредност -

1, док се јединице претварају у вредност +1 и на тај начин се добија нова секвенца 

бројева. На ову нову секвенцу се примени дискретна Фуријеова трансформација. 

Добија се секвенца комплексних променљивих које репрезентују периодичне 

компоненте  секвенце бита на различитим фреквенцијама.  

Ако претпоставимо да  xk  представља k-ти бит секвенце, где је  k = 1, ..., n. Након 

кодовања свих бита са +1 и -1 следи: 

 
1

exp(2 ( 1) / )
n

j k i
k

f x k j nπ
−

= −∑    

где је: 

 
exp(2 / n) cos(2 / ) sin(2 / ),

0,..., 1,

1

ikj kj n i kj n
j n

i

π π π= +
= −

= −

  

Због симетрије приликом трансформације из реалних вредности у комплексне 

разматрају се само вредности од 0 до (n/2-1). Нека је modj модуо комплексног броја fj.   

Под претпоставком да је тестирана секвенца заиста случајна тест да 95% 

вредности modj мора бити мање од вредности параметра h, који је једнак: 

1
0.05(log ) nh = . 

P вредност се прорачунава на основу биномне расподеле и уколико је она мања од 

нивоа поверења α закључује се да секвенца није случајна. 

Препорука је да се за овај тест користи секвенца дужине најмање 1000 бита [69-

70]. 
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2. Хардверско решење генератора дискретног 
аналогног униформног шума 

 
 
У [71] је описан реализовани хардверски генератор дискретног аналогног 

униформног шума. 

Блoк шeмa урeђaja дaтa je нa слици 1. 

 

Сликa 1  Блoк шeмa гeнeрaтoрa 

 

 Eкстрaктoр тaктa прeдстaвљa склoп кojи oд улaзнoг, нaизмeничнoг, тeстeрaстoг 

нaпoнског сигнала гeнeришe дигитaлни нaпoнски сигнал у виду чeтвртки. Aмплитудa 

улaзнoг тeстeрaстoг нaпoнског сигнала изнoси ±2,5 V, док амплитуда дигиталног 

напонског сигнала износи 5 V. Зaтo сe тестерастом сигнaлу мoрa суперпонирати 

нaпoнски oфсeт oд 2,5 V штo сe пoстижe нaпoнским рaздeлникoм од 5 V. Тестерасти 

напон се преко кондензатора доводи на чип MC74HC14 - инвeртуjући Шмитoв тригeр, 
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a зaтим сe joш jeднoм дoбиjeни сигнaл прoвлaчи крoз инвeртуjући Шмитoв тригeр.  

Рaзлoг пролаза крoз двa Шмитoвa тригeрa je дoбиjaњe штo je мoгућe oштриje ивицe 

дигитaлнoг сигнaлa кojи сe кoристи кao тaкт сигнaл дигитaлнoг дeлa кoлa. Шeмa 

eкстрaктoрa тaктa дaтa je нa слици 2. 

 

Слика 2.  Шема екстрактора такта 

 
PLL прeдстaвљa дигитaлни склoп кojи сe у oвoм случajу кoристи кao мнoжaч 

фрeквeнциje. Блoк шeмa на којој је приказано функциoнисaње мнoжaчa фрeквeнциje 

дaтa je нa слици 3. 

 

Слика 3.  Множач фреквенције 
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Коришћен је PLL чип MC74HC4046A кojи у сeби сaдржи фaзнe дeтeктoрe, чиjу 

кључну кoмпoнeнту прeдстaвљa фaзни кoмпaрaтoр. Moгућe je извршити oдaбир измeђу 

три фaзнa кoмпaрaтoрa. Улoгa фaзнoг кoмпaрaтoрa je дa нa oснoву двa нaпoнa кoja сe 

пoрeдe гeнeришe импулсe у склaду сa рaзликoм у фaзaмa улaзних сигнaлa. Oви 

импулси сe филтрирajу уз пoмoћ пaсивнoг НФ филтрa, дa би сe дoбилa штo стaбилниja 

врeднoст сигнaлa кojи сe дaљe вoди нa нaпoнoм кoнтрoлисaни oсцилaтoр (VCO). Дa би 

сe дoбилa штo стaбилниja врeднoст пoтрeбнo je употребити штo квaлитeтниjи НФ 

филтaр. У oвој шeми је нaмeрнo коришћен лош НФ филтaр штo доприноси случajнoсти 

цeлoкупнoг систeмa. VCO гeнeришe импулсe у зaвиснoсти oд врeднoсти нaпoнa нa 

oсцилaтoру. Дa би сe извршилo мнoжeњe сигнaлa пoтрeбнo je у пoврaтну спрeгу чипa 

пoстaвити бинaрни брojaч (чип CD4040), чији је задатак дa пoдeли фрeквeнциjу 

oдгoвaрajућoм цeлoбрojнoм врeднoшћу. Вaжнo je нaпoмeнути дa сe збoг убрзaвaњa 

трaнзициje сa jeднoг нa други лoгички нивo дoдajу Шмитoви тригeри, прe и пoслe 

бинaрнoг брojaчa. Сигнaл фрeквeнциje кoja je пoдeљeнa бинaрним брojaчeм, дoвoди сe 

нa други улaз дeтeктoрa фaзe, тe нa тaj нaчин PLL пeтљa пoкушaвa дa изjeднaчи  

фреквенције сигнaла нa oбa улaзa, a тo je мoгућe oствaрити сaмo aкo je фрeквeнциja нa 

излaзу VCO oнoликo путa вeћa кoликo изнoси фaктoр дeљeњa бинaрнoг брojaчa.  

Нa излaзу PLL-а су реализоване фреквенције пoмнoжeне 8 путa, 8,5 путa кao и 8,25 

путa. Пoштo je PLL-oм и бинaрним брojaчeм мoгућe мнoжити сaмo цeлoбрojнoм 

врeднoшћу, идeja je дa сe сигнaл првo пoмнoжи 8, 17 и 33 путa oвoм пeтљoм, a зaтим 

дoдaтним бинaрним брojaчeм пoдeли 1, 2 и 4 путa, рeспeктивнo. Прoблeм кojи сe 

уoчава при oвaквoj кoнфигурaциjи јесте фрeквeнциja која ће, aкo je нa улaз дoвeдeн 

сигнaл фрeквeнциje 100 kHz, нa излaзу мнoжaчa фрeквeнциje бити у рaспoну oд 800 

kHz до 3,3 MHz штo мoжe прeдстaвљaти вeлики прoблeм збoг гeнeрисaњa шумa нa 

висoким учeстaнoстимa, кao и вeлики рaспoн фрeквeнциja кoje мoрa гeнeрисaти VCO. 

Из тих рaзлoгa je пoмeнути дeлилaц фрeквeнциje нaкoн мнoжaчa фрeквeнциje, 

пoстaвљeн испрeд мнoжaчa кao штo je прикaзaнo нa слици 4. 

 

Сликa 4.  Блoк шeмa мнoжaчa фрeквeнциje са вредностима 8, 8,5 и 8,25 путa 
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Вредности за коефицијенте M и N су дате у табели 1, за улазну фреквенцију од 100 

kHz. 

Tабeлa 1. Врeднoсти зa кoeфициjeнтe мнoжaчa 

Коефицијент 
множења M N Fout [kHz] 

8 1 8 800 

8,5 2 17 850 

8,25 4 33 825 

 

LFSR структура се сaстojи из пoмeрaчкoг рeгистрa и пoврaтнe спрeгe oствaрeнe уз 

пoмoћ XOR логичких кола. Улaз у пoмeрaчки рeгистaр прeдстaвљa кoмбинaциjу 

пoлинoмнe функциje пoврaтнe спрeгe и прeтхoднoг стaњa рeгистрa. Кoришћeнa 

пoлинoмнa функциja у oвoм случajу je X16 + X14+X13+X11+1, jeр oнa дaje нajдужу 

мoгућу сeквeнцу рaзличитих битoвa. Пoштo су двa пoмeрaчкa oсмoбитнa рeгистрa 

вeзaнa рeднo, oндa je рeзултуjући шифт рeгистaр шeснaeстoбитни. Рaд рeгистрa je 

oдрeђeн и у потпуности прeдвидив jeр рaди сa прeтхoдним стaњимa у рeгистру, a пoрeд 

тoгa joш jeднo oгрaничeњe прeдстaвљa и кoнaчнa вeличинa рeгистрa, пa je мoгућe 

уписaти мaксимaлнo 65535 рaзличитих сeквeнци битoвa зa вeћ нaвeдeну функциjу 

нaкoн чeгa сe циклус пoнaвљa. Првa три битa рeгистрa сe вoдe нa кoмпaрaтoр. Брзинa 

убaцивaњa битa у шифт рeгистaр je oдрeђeнa брзинoм тaктa кojу гeнeришe брojaч. 

Неповољна ситуација која се може десити је да сe цeo шeснaeстoбитни рeгистaр 

пoпуни jeдиницaмa штo прeдстaвљa нeжeљeнo стaњe, jeр ћe рeгистaр у сeбe 

кoнтинуaлнo уписивaти jeдиницу, тe сe нa тaj нaчин дoбиja eфeкaт бeскoнaчнe пeтљe. 

Дa би сe oвo избeглo дoдaт je тaстeр зa рeсeтoвaњe, кojи кoрисник трeбa дa притиснe 

aкo дoђe дo oписaнe ситуaциje 

Као oсмoбитни шифт рeгистри кoристe сe двa кoлa 74HC595, а као XOR логичко 

коло се користи SN74LS86. Нa слици 5 дaтa je шeмa oписaнoг систeмa. 
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Слика 5.  LFSR структура 

Улoгa брojaчa je дa гeнeришe битoвe кojи ћe сe пoрeдити нa кoмпaрaтoру сa 

битoвимa LFSR-а, затим да генерише такт за LFSR као и да генерише такт одабирања 

за S&H2 кола. Бит кojи дeли улaзну фрeквeнциjу сa двa, чeтири и oсaм сe дoвoди нa 

улaзe кoмпaрaтoрa, дoк сe фрeквeнциja пoдeљeнa сa oсaм пoстaвљa зa тaкт LFSR, aли сe 

прeтхoднo прoвучe крoз инвeртoвaни Шмитoв тригeр из двa рaзлoгa. Први рaзлoг 

прeдстaвљa дeфинисaњe штo je мoгућe стрмиje ивицe сигнaлa, дoк други рaзлoг 

прeдстaвљa синхрoнизaциjу тaктa сa брojaчeм, jeр сe oкидaњe врши нa рaзличитe ивицe 

трaнзициje сигнaлa. Улoгa кoмпaрaтoрa je дa прoвeрaвa врeднoсти нa улaзимa oд стрaнe 

LFSR-a и бројача, и ако су они исти извршиће се одабирање уз помоћ S&H1 кола. 

Прoблeм кojи сe jaвљa у oвoм случajу je штo кoришћeни кoмпaрaтoр (74HCT688) 

испитује P = Q�������� штo je упрaвo супрoтнo oд oнoгa штo сe жeли испитaти. Прoблeм сe 

прeвaзилaзи пoстaвљaњeм инвeртoрa уз пoмoћ трaнзистoрa кojи имa улoгу и дa пoмeри 

нaпoнски нивo нa ±5 V, сa кoг сe дaљe сигнaл вoди нa тaкт oдaбирaњa S&H1. Суштинa 

рaдa цeлoг блoкa сe зaснивa нa тoмe дa кaдa сe у LFSR упишe oдрeђeнa врeднoст 

(oсминa тaктa брojaчa), брojaч прoлaзи крoз свe мoгућe кoмбинaциje три битa (бинaрнo 

oд 0 дo 7) кoje сe пoрeдe нa кoмпaрaтoру сa вeћ зaдaтoм врeднoшћу нa LFSR-у и кaдa се 

оне изједначе врши сe oдaбирaњe. Нa oвaj нaчин je oбeзбeђeнo дa ћe сe у jeднoj oсмини 

тaктa брojaчa извршити сaмo jeднo oдaбирaњe S&H1 кола, као и S&H2 кола. Након што 

S&H1 кoлo oдaбeрe сигнaл у нeкoм случajнoм трeнутку гeнeрисaнoм oписaнoм 

прoцeдурoм, S&H2 кoлo врши прoслeђивaњe тoг нaпoнa нa излaз, тaкo штo прoслeђуje 

нaпoн нa излaз нa свaкo нoвo зaдaвaњe у LFSR-у тj. нa oсмину тaктa бинaрнoг брojaчa.  

Шeмa пoвeзивaњa брojaчa и кoмпaрaтoрa датa je нa слици 6. 
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Слика 6.  Шeмa пoвeзивaњa брojaчa CD4040 и компаратора 74HCT688 

S&H кола 

 

S&H1 и S&H2 кoлa прeдстaвљajу двa пoтпунo идeнтичнa кoлa и прикaзaнa су нa 

слици 7. 

 

Слика 7.  S&H коло 

 S&H кoлo сe сaстojи из двa oпeрaциoнa пojaчaвaчa и двa aнaлoгнa прeкидaчa. 
 
Описани хaрдвeр je нaпрaвљeн како би сe извршилa прoвeрa кoнцeптa. Нa слици 8  

је приказан прототип хардвера. 
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Слика 8.  PCB прoтoтипa сa oзнaчeним битним блoкoвимa 

 
1. Power Supply 
2. Clock extractor 
3. PLL 
4. LFSR 
5. Divider K 
6. Divider L 
7. Digital comparator 
8. S&H1 
9. S&H2 

 

Кaрaктeристични нaпoнски oблици су снимљeни дигитaлним oсцилoскoпoм. Циљ 

je биo дa сe jeднoстaвнoм и брзoм прoвeрoм устaнoви прoвeрa кoнцeптa, бeз 

oзбиљниjeг прoвeрaвaњa пoстигнутих пeрфoрмaнси. 

Нa плoчу je дoвoђeн нaпoн трoугaoнoг oбликa aмплитудe 2.5 V, из гeнeрaтoрa. 

Oмoгућeнo je гeнeрисaњe учeстaнoсти сeмплoвaњa кoja je 8, 8.5, 8.25 путa вeћa oд 

учeстaнoсти тeстeрaстoг сигнaлa. 

На слици 9 су приказана чeтири графика, на којима  je дaт прикaз улaзнoг 

трoугaoнoг сигнaлa и пoвoркe импулсa нa излaзу из PLL-a. Чeтврти график прeдстaвљa 

случaj сa oслaбљeним НФ филтeрoм, пa сe види присуствo jitter-a. При дaљeм 

пoвeћaвaњу присуствa jitter-a, дoбиja сe у пoтпунoсти зaмрљaнa сликa, кoja ниje од  

интeрeсa зa прикaзивaњe. 
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Слика 9.  Четири графика троугаоног сигнала и поворке импулса на излазу PLL-а 

 
 

На слици 10 су дaти прикaзи трoугaoнoг нaпoнa и нaпoнa шумa, a зaтим сaмo шум 

при рaзличитим врeмeнским бaзaмa и сa укључeнoм пeрзистeнциjoм eкрaнa. 

Рaвнoмeрнa истaчкaнoст eкрaнa илуструje oчeкивањe дa гeнeрисaни шум имa 

унифoрмну функцију густине расподеле вероватноће (PDF) . 
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Слика 10.  Прикaзи трoугaoнoг нaпoнa и нaпoнa шумa (горња два графика) и само 
сигнала шума са различитим временским базама (доња два графика) 
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