
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

DOKTORA TEZĠ 

Vedat TAVAS 

 

Anabilim Dalı : Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği 

Programı : Elektronik Mühendisliği 

 

OCAK  2011 

TÜMLEġTĠRMEYE UYGUN RASTGELE SAYI ÜRETEÇLERĠ 

 



 



 

OCAK 2011 
 

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

DOKTORA TEZĠ 

Vedat TAVAS 

(504022105) 

 

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 07 Eylül 2010 

Tezin Savunulduğu Tarih : 12 Ocak 2011 

 

Tez DanıĢmanı : Prof. Dr. Ali TOKER (ĠTÜ) 

EĢ DanıĢman : Prof. Dr. Serdar ÖZOĞUZ (ĠTÜ) 

Diğer Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Tülay YILDIRIM (YTÜ) 

 Prof. Dr. Herman SEDEF (YTÜ) 

 Doç. Dr. Nil TARIM(ĠTÜ) 

Doç. Dr. MüĢtak Erhan YALÇIN (ĠTÜ) 

Doç. Dr. Neslihan Serap ġENGÖR (ĠTÜ)  

 

TÜMLEġTĠRMEYE UYGUN RASTGELE SAYI ÜRETEÇLERĠ 

 





 
iii 

 

 

 

Anneme ve babama, 

 

 

 



 
iv 



 
v 

ÖNSÖZ 

Doktora çalışmalarım boyunca bana yol gösteren, fikirler veren ve benden hiçbir 

yardımı esirgemeyen, çalışmalarımı sabırla destekleyen sayın hocalarım Prof. Dr. Ali 

Toker ve Prof. Dr. Serdar Özoğuz‟a çok teşekkür ederim.  

Ayrıca tez izleme sürecindeki öneri ve fikirlerinden dolayı tez izleme komitesinde 

bulunan Prof. Dr. Tülay Yıldırım, Prof. Dr. Herman Sedef ve Doç. Dr. Nil Tarım‟a 

teşekkür ederim. 

Doktora çalışmalarım sırasında devrelerin testleriyle ilgili önerilerde bulunan sayın 

hocalarım Öğr. Gör. Dr. Rıza Can Tarcan ve Yrd. Doç. Dr. Metin Yazgı‟ya teşekkür 

ederim.   

Doktora tezimde tasarımını yaptığım devrelerin serimlerinin çiziminde bana 

yardımcı olan meslektaşlarım Dr. Tolga Kaya, Ar. Gör. Yük. Müh. Pınar Başak 

Başyurt, Ar. Gör. Yük. Müh. Hayri Uğur Uyanık, Yük. Müh. Özgür Ateş‟e ve 2008 

dönemi VLSI dersini alan mühendis arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Üretilen kırmıkların testlerinin yapılmasında bana yardımcı olan meslektaşım Ar. 

Gör. Yük. Müh. Ahmet Şamil Demirkol‟a da ayrıca teşekkür ederim. 

Bu doktora çalışmamın her aşamasında bana yardımcı olan, öneriler sunan, 

muhabbeti ve dostluğuyla bu uzun çalışma sürecini zevkli hale getiren meslektaşım 

ve kardeşim Ar. Gör. Yük. Müh. Mustafa Saygıner‟e özel olarak teşekkürü bir borç 

bilirim. 

Son olarak bu çalışmanın yapılmasında bana yardımları olan fakat ismini 

hatırlayamadığım diğer hocalarım ve arkadaşlarımdan öncelikle isimlerini 

hatırlayamadığımdan özür dilerim ve onlara da ayrıca teşekkür ederim.  

 

Eylül 2010 

 

Vedat Tavas 

Elektronik ve Haberleşme  

Yüksek Mühendisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
vi 

 

 



 
vii 

ĠÇĠNDEKĠLER 

                                                                                                                                          Sayfa 

ÖNSÖZ ........................................................................................................................ v 
ĠÇĠNDEKĠLER ........................................................................................................ vii 
KISALTMALAR ...................................................................................................... ix 

ÇĠZELGE LĠSTESĠ .................................................................................................. xi 
ġEKĠL LĠSTESĠ ...................................................................................................... xiii 

ÖZET ....................................................................................................................... xvii 
SUMMARY ............................................................................................................. xix 
1. GĠRĠġ ...................................................................................................................... 1 

1.1 Rastgele Sayı Üreteci Yapıları ........................................................................... 2 
1.2 Rastgele Sayıların Kalitesinin Belirlenmesi ....................................................... 6 

1.3 Tezin Amacı ....................................................................................................... 8 
1.4 Tezde İzlenen Yol ............................................................................................ 10 

2. YENĠ KAOTĠK OSĠLATÖR DEVRELERĠ ..................................................... 11 
2.1 Kayıplı İntegratör Tabanlı Kaotik Osilatör ...................................................... 11 

2.1.1 Devrenin tanıtılması .................................................................................. 11 

2.1.2 Ayrık elemanlarla kurulan devrenin deneysel sonuçları ........................... 20 
2.1.3 Devrenin tümleşik gerçeklenmesi ve deneysel sonuçlar ........................... 21 

2.2 Tek Endüktanslı Negatif-gm Temelli Kaos Osilatörleri .................................. 29 
2.2.1 BJT transistörlerle gerçeklenmiş negatif-gm kaos osilatörü ..................... 29 

2.2.1.1 Devrenin tanıtılması ……………………………………………….. 29 
2.2.1.2 Devrenin benzetim ve deneysel sonuçları …………………………. 31 

2.2.2 MOS transistörlerle gerçeklenmiş negatif-gm kaos osilatörü ................... 33 
2.2.2.1 Devrenin tanıtılması ……………………………………………….. 33 

2.2.2.2 Devrenin idealsizlik etkilerinin incelenmesi ………………………. 37 
2.2.2.3 Devrenin ayrık elemanlar ile gerçeklenmesi ………………………. 40 
2.2.2.4 Tümleşik kaotik devre …………………………………………….. 41 

3. TÜMLEġĠK RASTGELE SAYI ÜRETECĠ ..................................................... 47 
3.1 Rastgele Sayı Üretme Yöntemleri .................................................................... 48 

3.1.1 Durum bölümlemeli dönüştürücü tabanlı RSÜ ......................................... 48 
3.1.2 Osilatör örnekleme yöntemine dayanan RSÜ ........................................... 50 

3.1.3 Analog/sayısal çevirici tabanlı RSÜ ......................................................... 53 
3.2 Tasarlanan Rastgele Sayı Üreteci Yapısı ......................................................... 54 

3.2.1 RSÜ yapısının tanıtılması ......................................................................... 55 
3.2.2 RSÜ benzetim sonuçları ve tasarım ölçütleri ............................................ 55 
3.2.3 Rastgele sayı üretecinin deneysel sonuçları .............................................. 59 

3.3 Tümleşik Rastgele Sayı Üreteci Devresi .......................................................... 63 

4. GENLĠKTE MOD ALMA ĠġLEMĠNĠN RSÜ’YE ETKĠSĠ ............................ 73 
4.1 Önerilen Yöntem .............................................................................................. 74 
4.2 Önerilen Yöntemle RSÜ Gerçeklemesi ve Sonuçları ...................................... 77 

4.3 Mod Alma İşleminin Tümleşik RSÜ‟ye Eklenmesi ........................................ 83 



 
viii 

4.3.1 Genlikte mod alma devresi ........................................................................ 83 

4.4 Sonuç ................................................................................................................ 87 

5. SONUÇLAR VE GELECEK ÇALIġMALAR ................................................. 89 
5.1 Sonuçlar ............................................................................................................ 89 

5.2 Gelecek Çalışmalar ........................................................................................... 91 

KAYNAKLAR .......................................................................................................... 93 
EKLER ...................................................................................................................... 99 
ÖZGEÇMĠġ ............................................................................................................ 111 

 



 
ix 

KISALTMALAR 

ABD : Amerika Birleşik Devletleri 

ADC : Analog-Sayısal Çevirici 

AES : İleri Şifreleme Standardı 

AMS : Avusturya Mikrosistem  

BiCMOS : Bipolar - Eşlenik Metal Oksit 

CMOS : Bütünleyici Metal Oksit Yarıiletken 

FIPS : Federal Bilgi İşleme Standardı 

GKO : Gerilim Kontrollü Osilatör 

NIST : Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü  

RSÜ : Rastgele Sayı Üreteci 

RNGs : Rastgele Sayı Üreteçleri 

GRSÜ : Gerçek Rastgele Sayı Üreteci 

LFRS : Doğrusal Geribeslemeli Kaydırma Kütüğü 

SRSÜ : Sözde Rastgele Sayı Üreteci 
 

 

 

 



 
x 



 
xi 

ÇĠZELGE LĠSTESĠ 

                                                                                                                                           Sayfa 

Çizelge 2.1 : Devreden istenilen kaotik çekicinin elde edilmesini sağlayan 

kutuplama akım değerleri değişim aralıkları (IB=I0/2). ........................ 25 
Çizelge 2.2 : Monte Carlo analizi sonucu istenilen kaotik çekicinin elde edilme  

oranları. ................................................................................................. 25 

Çizelge 2.3 : Devrenin çift sarmallı kaotik çekici üretmesi için kullanılması gereken 

kutuplama akım değeri ve k parametresi aralıkları (IB=50μA). ............ 27 

Çizelge 2.4 : Devrenin kaotik davranış gösterdiği kutuplama akım değerleri 

(IB=1.6xI0 alınmıştır). ........................................................................... 44 
Çizelge 3.1 : Şekil 3.8‟deki RSÜ‟nün çıkışlarından elde edilen 80Mbitlik veriye 

ilişkin NIST test sonuçları. ................................................................... 62 

Çizelge 3.2 : Şekil 3.8‟deki RSÜ‟nün çıkışlarından elde edilen 80Mbitlik veriye 

ilişkin DIEHARD test sonuçları. .......................................................... 63 

Çizelge 4.1 : Hızlı osilatör frekansı sabit tutulup, üçgen dalga frekansı 

değiştirildiğinde mod alma işleminin etkisi. ........................................ 77 
Çizelge 4.2 : Hızlı osilatör frekansı sabit tutulup, üçgen dalga frekansı 

değiştirildiğinde mod alma işleminin etkisi. ........................................ 77 

Çizelge 4.3 : Mod fonksiyonundan geçirilmiş kaotik işareti kullanan RSÜ‟den 

alınmış verinin NIST sonuçları. ........................................................... 82 
Çizelge 4.4 : Şekil 4.11‟ de verilen devredeki taranzistorların boyutları(µm). ......... 84 

Çizelge A.1 : Akış testi koşulları. ............................................................................ 100 

  

 

 



 
xii 



 
xiii 

ġEKĠL LĠSTESĠ 

                                                                                                                                           Sayfa 

ġekil 1.1 : RSÜ temel yapısı [13, 14]......................................................................... 3 

ġekil 1.2 : Isıl gürültüyle oluşturulan RSÜ yapısı [18]. ............................................. 3 

ġekil 1.3 : Seğirmeli osilatör yapısı. .......................................................................... 4 

ġekil 2.1 : Kayıplı integratör devresi [55]. ............................................................... 12 

ġekil 2.2 : Sayısal analiz sonucu bulunan kaotik çekici........................................... 13 

ġekil 2.3 : (2.4) denklem takımını gerçekleyen devre blokları [55]. ....................... 13 

ġekil 2.4 : İşaret fonksiyonunu gerçekleyen akım karşılaştırıcısı [59]. ................... 15 

ġekil 2.5 : (2.4) denklemlerini gerçekleyen kaotik devre [59]. ................................ 16 

ġekil 2.6 : Elektronik olarak ayarlanabilen akım aynası [59]. ................................. 16 

ġekil 2.7 : (2.3) bağıntısındaki sistemin =0.1, k=0.4 şartı altında m parametresine 

göre dallanma diyagramı. ....................................................................... 18 

ġekil 2.8 : Sistemin kaotik davrandığı (siyah), sonlu (beyaz) ve sonsuz  (gri) 

çözümlerin olduğu parametre aralıkları (k, ). (a) k(0.01, 1),  

(0.01,0.3) ve δ1= δ2=0.02 (b) k(0.01, 1),  (0.6, 1.2), δ1= δ2=0.75. ... 19 

ġekil 2.9 : Şekil 2.5‟teki devrenin ayrık elemanlarla gerçeklenmesiyle gözlenen 

kaotik çekici. ........................................................................................... 21 

ġekil 2.10 : Şekil 2.5‟te verilen devrenin Cadence benzetimi sonucu elde edilen faz 

portresi. ................................................................................................... 22 

ġekil 2.11 : Şekil 2.5‟te verilen devrenin benzetim sonucunda elde edilen ve x durum 

değişkenine karşı gelen IX akımının frekans yelpazesi. .......................... 23 

ġekil 2.12 : Şekil 2.5‟teki devrenin serimi. (Kapasiteler gösterilmemiştir.) .............. 24 

ġekil 2.13 : Şekil 2.5‟te gösterilen kaotik devrenin (a) şematik benzetiminden elde 

edilen çekici (b) serim benzetiminden elde edilen çekici. ...................... 24 

ġekil 2.14 : Şekil 2.5‟te gösterilen kaotik devrenin (a) şematik benzetiminden elde 

edilen frekans yelpazesi(b) serim benzetiminden elde edilen frekans 

yelpazesi. ................................................................................................ 24 

ġekil 2.15 : Tümleştirilmiş kaotik devrenin (a) kırmık içi fotoğrafı (b) test için 

kullanılan baskı devre (fotoğrafın sağ kısmı). ........................................ 26 

ġekil 2.16 : Üretilen kaotik devreden elde edilen (a) IX akımına karşı düşen gerilimin 

zamanla değişim grafiği, (b) IX ve IY akımlarına karşı düşen çift sarmallı 

kaotik çekici (X-ekseni: 100mV/div, Y-ekseni: 100mV/div) (c) IX 

akımına karşı düşen gerilime ilişkin frekans yelpazesi (Yatay 

eksen=6MHz/div). .................................................................................. 28 

ġekil 2.17 : Bipolar negatif-gm sinüs osilatörü [61]. ................................................. 29 

ġekil 2.18 : Önerilen bipolar negatif-gm kaos osilatörü. ........................................... 30 

ġekil 2.19 : (2.15) denklemleriyle verilen sistemin sayısal analiz sonucu bulunan elde 

edilen kaotik çekicinin x1-(x1-z) düzlemine izdüşümü. ......................... 31 

ġekil 2.20: Şekil 2.18‟deki devrenin Cadence benzetim sonuçları (a) kaotik çekici 

(Yatay eksen: VC2-VC1 Dikey eksen: VL), (b) VC1 gerilimine ilişkin 

frekans yelpazesi. .................................................................................... 32 



 
xiv 

ġekil 2.21 : Şekil 3.18‟deki devrenin ayrık elemanlarla gerçeklenmesiyle gözlenen 

kaotik çekici (X-ekseni=0.1V/div, Y-ekseni = 0.1V/div). ...................... 32 

ġekil 2.22 : Tek endüktanslı CMOS negatif-gm kaos osilatörü [62]. ........................ 33 

ġekil 2.23 : (2.17) bağıntısından elde edilen kaotik çekicinin x1-(x1-z) düzlemine 

izdüşümü. ................................................................................................ 35 

ġekil 2.24 : (a) b ve d değiştirildiğinde, (b) m ve d değiştirildiğinde (2.17) sisteminin 

kaotik davranış gösterdiği parametre bölgeleri. ...................................... 36 

ġekil 2.25 : d parametresine göre dallanma diyagramı ve en büyük Lyapunov 

üstelinin değişimi. ................................................................................... 37 

ġekil 2.26 : (2.18) bağıntılarındaki ideal olmayan sistem denklemlerine ilişkin 

dallanma diyagramları (a) (εQ, ε)=(0.05,  0)  (b) (εQ, ε)=(0, 0.075). ..... 39 

ġekil 2.27 : Önerilen CMOS devrenin fiziksel gerçeklemesi sonucu gözlenen kaotik 

çekici (X-ekseni=0.5V/div, Y-ekseni=0.5V/div). ................................... 41 

ġekil 2.28 : Şekil 2.22‟de verilen devrenin benzetimi sonucu elde edilen (a) kaotik 

çekici, (b) VC1 gerilimine ait frekans yelpazesi. .................................... 42 

ġekil 2.29 : Şekil 2.22‟de verilmiş devrenin serimi. (Kapasiteler gösterilmemiştir.) 42 

ġekil 2.30 : Kaotik devrenin (a) şematik benzetiminden elde edilen çekici (b) serim 

benzetiminden elde edilen çekici. ........................................................... 43 

ġekil 2.31 : Kaotik devrenin (a) şematik benzetiminden elde edilen frekans yelpazesi 

(b) serim benzetiminden elde edilen frekans yelpazesi. ......................... 43 

ġekil 2.32 : Tümleşik olarak üretilen (a) kaotik devrenin kırmık fotoğrafı (kapladığı 

alan: 430µm x 290µm=0.12mm2), (b) devrenin ölçümünden gözlenen 

kaotik çekici (X-ekseni=500mV/div, Y-ekseni=200mV/div), (c) (VC2–

VC1) geriliminin frekans yelpazesi. ......................................................... 45 

ġekil 3.1 : Sürekli zamanlı bir kaos üretecine dayalı RSÜ‟nün blok şeması [13]. .. 47 

ġekil 3.2 : Dönüştürücü yapısında kullanılan durum bölümlemesi yöntemi [65]. ... 49 

ġekil 3.3 : Çift eşikli durum bölmeli RSÜ yapısının blok gösterimi. ...................... 50 

ġekil 3.4 : Tek eşikli durum bölmeli RSÜ yapısının blok gösterimi [67]. ............... 50 

ġekil 3.5 : Çift osilatör tabanlı RSÜ blok gösterimi [23]. ........................................ 51 

ġekil 3.6 : Hızlı osilatör ve gürültü ile sürülen GKO‟ün çıkışlarındaki işaretler [23].

................................................................................................................. 51 

ġekil 3.7 : Analog/sayısal çevirici dönüştürücü yapısı blok gösterimi [62]. ............ 53 

ġekil 3.8 : Önerilen RSÜ‟nün blok şeması. ............................................................. 55 

ġekil 3.9 : Önerilen RSÜ devresinin başarımının d parametresi ile değişimi. ......... 57 

ġekil 3.10 : RSÜ devresinde TUD/TH parametresi ile sistem başarımının değişimi. ... 58 

ġekil 3.11 : Önerilen RSÜ devresinde yavaş osilatörün seğirme miktarının 

değişimiyle RSÜ‟nün başarımının değişimi. .......................................... 58 

ġekil 3.12 : Kaotik işaretin bant genişliğinin RSÜ‟nün ortalama bit üretme hızına 

(fUD) oranının RSÜ başarımına etkisi. ..................................................... 59 

ġekil 3.13 : Ayrık olarak gerçeklenen RSÜ‟de seğirmeli osilasyonları gerçekleyen 

devre. ....................................................................................................... 60 

ġekil 3.14 : (a) Yavaş osilatörün çıkışındaki seğirmeli osilasyon, (b) Deneysel olarak 

elde edilen RSÜ‟nün yavaş osilatörün periyot değerinin dağılımı. ........ 61 

ġekil 3.15 : (a) Çoklu dalga osilatörü yapısı [68], (b) çıkış dalga şekilleri. ............... 64 

ġekil 3.16 : (a) Kaotik işaretin çoklu dalga osilatör devresine eklenişi. (b) vC 

gerilimine ilişkin tipik bir dalga şekli. .................................................... 65 

ġekil 3.17 : Tümleştirilen RSÜ‟de seğirmeli yavaş osilatörü gerçekleyen devre. ..... 65 

ġekil 3.18 : Tümdevre üretimi yapılan RSÜ devresine ilişkin sistem diyagramı. ..... 66 

ġekil 3.19 : Şekil 3.16‟daki çoklu dalga osilatörünün serimi..................................... 66 



 
xv 

ġekil 3.20 : RSÜ devresinin serim sonrası elde edilen (a) seğirmeli yavaş 

osilasyonlar (b) seğirmeli osilatörün periyodunun değişimini gösteren 

dağılım. ................................................................................................... 67 

ġekil 3.21 : RSÜ çıkışlarını oluşturan saat işareti ve veri çıkışları. ........................... 68 

ġekil 3.22 : (a) Üretilen RSÜ devresinin kırmık fotoğrafı (devrenin kapladığı 

alan=0.25mm
2
),  (b) Tümleştirilmiş RSÜ devrelerin testi için kullanılan 

baskı devre. ............................................................................................. 69 

ġekil 3.23 : Tümleşik olarak üretilen RSÜ devresinde kullanılan kaos üretecinin 

ölçümünden gözlenen kaotik çekici (X-ekseni=500mV/div, Y-

ekseni=200mV/div). ............................................................................... 70 

ġekil 3.24 : (a) Üretilen RSÜ‟nün sayısal çıkışlarından gözlenen işaretlere ilişkin 

zamanlama diyagramları (10-13: Şekil 4.18‟de b0-b3 çıkışları, 14: saat 

işareti, 15: seğirmeli yavaş osilasyon). (b) Yavaş osilatörün çıkışında 

düşen kenarın üst üste bindirilmesiyle gözlenen seğirmeli osilasyonlar 

(yatay eksen:50ns). ................................................................................. 71 

ġekil 3.25 : Tümleşik olarak üretilen RSÜ‟den elde edilen veriye ilişkin Φ ölçütünün 

dağılımı. .................................................................................................. 72 

ġekil 4.1 : Hızlı/yavaş osilatör frekans oranını düşürmek için kullanılan sistemin 

blok gösterimi. ........................................................................................ 74 

ġekil 4.2 : Yavaş işaretin hızlı işareti örneklemesinin bir gösterimi [23]. ............... 75 

ġekil 4.3 : Mod alma işleminde çıkış ile girişin genlikleri arasındaki ilişki grafiği. 76 

ġekil 4.4 : (a) Mod alma işlemi uygulamadan ve (b) uygulandıktan sonra kaotik 

işaretin zamanla değişim grafikleri. ........................................................ 76 

ġekil 4.5 : Önerilen yöntemi denemek için kullanılan kaotik devre [69]. ............... 78 

ġekil 4.6 : Mod 2 işlevini gerçeklemek için kullanılan devre. ................................. 79 

ġekil 4.7 : RSÜ‟de kaotik işaret ile üçgen dalga işaret frekanslarının oranıyla 

rastgelelik ölçütünün değişimi. ............................................................... 79 

ġekil 4.8 : Önerilen yöntem uygulandığında TUD/TH=20 oranı için kaotik işaret ile 

üçgen dalga işaret frekanslarının oranıyla rastgelelik ölçütünün değişimi.

 ................................................................................................................ 80 

ġekil 4.9 : fUD=10KHz için önerilen yöntem kullanılmadan ve kullanılarak elde 

edilen poker testi sonuçları. .................................................................... 81 

ġekil 4.10 : (a) Mod alma işlemi uygulanmamış ve (b) uygulanmış kaotik işaretin 

frekans yelpazesi. .................................................................................... 81 

ġekil 4.11 : Mod 1 alma işlemini gerçeklemek için tasarlanan kaotik işaretin (a) 0 

değerinden aşağı genlik değerlerde, (b)1V değerinden yukarı genlik 

değerlerinde 1V‟luk darbeler üreten, (c) darbelerin uygun fazlarında 

kaotik işaretle toplayan ve giriş genlik seviyesine çeken devreler. ........ 83 

ġekil 4.12 : Mod alıcının gerçeklediği fonksiyon (X-ekseni, kaotik giriş işareti, Y-

ekseni çıkış işareti). ................................................................................ 85 

ġekil 4.13 : (a) Genlikte mod alma işlemi uygulanmamış ve (b) uygulanmış kaotik 

işaretin frekans yelpazesi. ....................................................................... 85 

ġekil 4.14 : Genlikte mod alma devresin olarak tasarlanan Şekil 4.11‟deki devrenin 

serimi. ..................................................................................................... 86 

ġekil 4.15 : Mod alıcının devrenin serim benzetiminden elde edilen giriş-çıkış 

fonksiyonu (X-ekseni, kaotik giriş işareti, Y-ekseni çıkış işareti). ......... 86 

ġekil 4.16 : (a) Genlikte mod alma işlemi uygulanmamış ve (b) uygulanmış kaotik 

işaretin frekans yelpazesi. ....................................................................... 87 

ġekil D.1 : Tümleştirilen kaotik devrelerin kırmık serimi. ..................................... 106 

ġekil D.2 : Tümleşik kaotik devrelerin kırmık fotoğrafı. ....................................... 107 



 
xvi 

ġekil D.3 : Tümleşik RSÜ‟nün kırmık serimi. ........................................................ 108 

ġekil D.4 : Tümleşik RSÜ‟nün kırmık fotoğrafı ..................................................... 109 

  

 

 

 



 
xvii 

TÜMLEġTĠRMEYE UYGUN RASTGELE SAYI ÜRETEÇLERĠ 

ÖZET 

Bugün rastgele sayılar güzel sanatlarda, sosyal bilimlerde ve fen bilimlerinde bir 

şekilde, az veya çok kullanılmaktadır. Çok uzun rastgele sayı dizileri kullanılarak 

belirli kodlamalarla ve bilgisayar yardımıyla göze çok hoş gelen resimler veya 

desenler oluşturulmaktadır. Elektronik ve yazılımsal güvenlik sistemlerinde, 

haberleşmede rastgele sayıların kullanımı güvenliğin kalbi durumundadır. Bunların 

yanında istatistikte örneklerin rastgele seçilmesinde, elektronik tasarımda 

tasarımların test edilmesinde, bilgisayar oyunlarında veya kumar makinelerinde de 

rastgele sayılar kullanılmaktadır.  

Kullanım alanına göre rastgele sayıların uzunluğu veya kalitesi veya her ikisi çok 

büyük öneme sahip olabilmektedir. Rastgele sayılar rastgele sayı üreteçleri (RSÜ‟ler) 

kullanılarak oluşturulur. Rastgele sayıları üretme yöntemine göre RSÜ‟ler “sözde” 

veya “gerçek” olmak üzere ikiye ayrılır. Sözde RSÜ‟ler çıktılarını bir algoritma 

aracılığıyla oluşturur ve bundan dolayı belli bir süre sonra çıkış verisi periyodikleşir. 

Gerçek RSÜ‟lerin temelinde rastgeleliği sağlayan bir belirsizlik kaynağı vardır. Bu 

belirsizlik veya entropi kaynakları temel olarak elektronik cihazlardaki gürültü, 

osilatör frekansındaki kararsızlık veya kaotik devrelerin davranışlarıdır. Bu temel 

entropi kaynaklarının yanında farklı entropi kaynakları da kullanılmaktadır ve 

başarılı sonuçlar alındığı bildirilmektedir. GRSÜ‟de rastgelelik kaynağı fiziksel bir 

belirsizlik kaynağına dayandığından çıkış verisinde periyodiklik olmaması beklenir. 

Bugüne kadar kaotik devreler kullanılarak çok başarılı RSÜ tasarımları yapılmıştır. 

Kaotik devrelerle yapılan rastgele sayı üreteçlerinde çoğunlukla ayrık zamanlı kaotik 

devreler kullanılmıştır. Son yıllarda sürekli zamanlı kaotik devrelerle gerçeklenmiş 

RSÜ‟ler tasarlanmaya başlanmış ve bu devrelerin başarımlarının iyi olduğu ayrık 

elemanlarla gerçeklenmiş devrelerle gösterilmiştir.  

Kaotik davranışta sistem parametrelerinde oluşan ufak bir değişiklik sistemin 

istenilen kaotik davranışı vermesine engel olabilirken bazen de sistemi kaotik 

davranış bölgesinden çıkarabilmektedir. Bundan dolayı tasarlanan kaotik devreler, 

üretim esnasında veya çalışırken parametrelerinde oluşabilecek sapmalara duyarlılığı 

az olacak şekilde tasarlanmalıdır ve/veya tasarımlar parametrelerde oluşabilecek 

sapmaları telafi edilebilecek yapıda olmalıdır. 

Bu tezde sürekli zamanlı kaotik devreleri entropi kaynağı olarak kullanan 

tümleştirmeye uygun RSÜ tasarımı ele alınmıştır. Bunun için ilk olarak iki adet 

tümleştirmeye uygun sürekli zamanlı kaotik devre tasarımı yapılmış ve bu devreleri 

entropi kaynağı olarak kullanan RSÜ‟ler ayrık elemanlarla gerçeklenerek devrelerin 

başarımları incelenmiştir. Ayrık elemanlarla gerçeklenen RSÜ‟lerin başarımlarının 

iyi olduğu belirlenmiştir. Tasarımları yapılan kaotik devreler tümleştirilmiş ve 

tümleşik devrelerin parametrelerinin tümleştirme sonucunda değişimleri ölçülmüş ve 

devrelerin beklentiler doğrultusunda çalıştığı belirlenmiştir.  
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Daha sonra tümleşik kaotik devreleri entropi kaynağı olarak kullanan, yüksek 

hızlarda çıkış verisi oluşturan RSÜ devreleri ayrık elemanlarla gerçeklenmiştir. Bu 

şekilde gerçeklenmiş RSÜ‟lerin başarımlarının iyi olduğu belirlendikten sonra 

tümleşik iki kaotik devreden davranışı daha kararlı ve parametrelerdeki değişime 

daha az duyarlı olan kaotik devreyi entropi kaynağı olarak kullanan tamamen 

tümleşik RSÜ tasarlanmıştır. Tümleşik RSÜ rastgele sayı testlerinden başarıyla 

geçmiştir. 

Tasarlanan RSÜ yapıları osilatör örnekleme yöntemine dayanmaktadır. Bu yöntemde 

yüksek seğirmeye sahip yavaş bir osilatör, seğirmesi çok düşük olan hızlı bir 

osilatörü örneklemektedir. Burada kullanılan osilatörlerin salınım frekansları oranı 

50‟nin üzerindeyken testlerden geçer sonuçlar alınırken oran 100‟e yaklaştığında 

sonuçların daha iyi olduğu gözlenmektedir. Yüksek frekanslarda çalışan yapılarda, 

hızlı osilatörün frekansının çok yüksek olması gerekliliği bu yöntemin kullanımını 

kısıtlamaktadır. 

Bu tezde son olarak, osilatör örneklenme yönteminin kısıtlamasını gidermek için 

yeni bir yöntem önerilmiştir. Yöntemin çalıştığını göstermek için ayrık elemanlarla 

oluşturulmuş sürekli zamanlı kaos tabanlı rastgele sayı üreteci gerçeklenmiştir. Bu 

RSÜ‟den elde edilen verinin deneysel sonuçlarından, önerilen yöntemin gayet iyi 

çalıştığı gözlemlenmiştir. 

Önerilen yöntemle, kaotik işaretin genliğinin büyük olması sayesinde, osilatör 

frekansları arasındaki bu oran 20‟ye indirilmiş ve rastgele sayı testlerinden oldukça 

iyi sonuçlar elde edilmiştir. 
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RANDOM NUMBER GENERATORS SUITABLE FOR INTEGRATION 

SUMMARY 

Today, random numbers are more or less being used in arts, social and natural 

sciences. By using very long random number arrays, and with the help of computers 

and defined codings it is possible to create very appealing pictures or patterns. In 

electronic and software security systems and in communications using random 

numbers is in the heart of security. Besides, random sample selection in statistics, 

testing electronic circuits in electronic design, in computer games or gambling 

machines random numbers are being used. 

Depending on the usage area, the length of random numbers or the quality or both 

might have great importance. Random numbers are made using random number 

generators (RNGs). According to random number generation method RNGs are 

divided into two; “pseudo” and “true” random number generators. Pseudo RNGs 

produce their output via an algorithm and because of this after a period of time the 

output data becomes periodical. In the root of true RNGs there is an uncertainty 

source that provides the randomness. This uncertainty or entropy sources are 

basically electronic device noise, oscillator frequency instability or chaotic circuit 

behaviors. Next to these entropy sources, different ones are also used and it is 

reported to accomplish successful results. Since real RNG randomness source relies 

on a physical uncertainty source output data is expected not to be periodical.  

Till now very successful RNG designs are made using chaotic circuits. Most of the 

time RNGs depend on chaotic circuits using discrete time chaotic circuits. In recent 

years continuous time chaotic circuit RNGs are started to be designed and how good 

these circuits‟ performance is shown with circuits constructed using discrete 

components.  

In chaotic behavior, a small difference in system parameters may prevent desired 

chaotic behavior, or even may lead the circuit to leave chaotic behavior area for 

certain conditions. For this reason, chaotic circuits must be designed to have 

minimum sensitivity for production or runtime deviation in parameters and/or the 

designs must be made to compensate these deviations. 

In this thesis RNG design using continuous time chaotic circuits suitable for 

integration has been discussed. Initially two continuous time chaotic circuits suitable 

for integration has been designed and RNGs exploiting these circuits as an entropy 

source is realized with discrete components to investigate the performance. It is 

found that RNGs realized with discrete elements has good performance. Designed 

chaotic circuits have been integrated and the integrated circuits‟ parameter deviation 

after integration is measured and it‟s determined that these circuits work as expected. 

Later, RNGs exploiting the integrated circuits as entropy source and generating high 

speed output data have been constructed with discrete components. After 

determining that the performance of RNGs made with this method is good, a 
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completely integrated RNG is designed choosing the chaotic circuit which is more 

stable and less sensitive to parameter deviations out of the two proposed circuits. The 

integrated RNG has passed the random number tests successfully. 

Designed RNG structures rely on oscillator sampling method. In this method slow 

oscillator with high jitter samples a fast oscillator with a very low jitter. While the 

tests results are good enough to pass the tests when the oscillator frequency ratio 

used here is over 50, it‟s observed that tests give better results when the ratio is close 

to 100. The need for high frequency in fast oscillator is limiting the use of this 

method when working with high frequency systems. 

In the end of this thesis, to remove the limitation of sampling method a new method 

has been proposed. To show the performance of this method RNG based on 

continuous time chaos has been realized with discrete components. From 

experimental results of the data acquired from this RNG, it‟s observed that the 

proposed method works really good. 

With the proposed method, since the chaotic signal's amplitude is big, the proportion 

between oscillator frequencies has been reduced to 20 and good results have been 

obtained from random number tests.  
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1. GĠRĠġ 

Rastgele veya rastlantısal kelimeleri; gelişigüzel, amaçsız, nedensiz, düzensiz, 

öngörülemez, tesadüfî gibi manalara sahiptir. Bir dizi rastlantısal olayın art arda 

gelmesi rastgele süreçleri oluşturur ve tesadüfî değişkenlere bağlı olan rastlantısal 

süreçlerin çıktı olarak verdiği sonuçlar da rastgele özellik gösterir. Bu sonuç bilimsel 

olarak ifade edilirse, rastgele bir süreçten elde edilen çıktılar arasında deterministik, 

matematiksel olarak ifade edilebilen, bir ilişki bulunmaz [1]. İstatistiksel anlamda 

rastgelelik, örnekler arasında ilişki bulunmaması anlamına gelmektedir. Rastgele 

süreçlere örnek olarak hileli olmayan madeni paranın veya zarın atımı verilebilir. 

Rastgele sayılar ise belirli bir aralık için tanımlanmış, bu aralıkta oluşma olasılıkları 

eşit ve oluşan rastgele sayılar arasında belirlenebilen bir ilişki olmayan sayılardır. 

Rastgele bir sayı ancak rastgele sayı dizisi içinde anlamlı hale gelmektedir. Rastgele 

sayılar rastgele süreçlerden elde edilmektedir.   

Bugün rastgele sayılar kullanılarak belirli kodlamalarla ve bilgisayar yardımıyla 

resimler, desenler, heykeller oluşturulmaktadır [2]. İçeriği sadece alıcı ve verici 

tarafından bilinmesi gereken haberleşmede veya sadece kullanıcı tarafından 

bilinmesi gereken veri saklama işlemlerinde rastgele sayıların kullanılması güvenlik 

açısından zorunlu hale gelmiştir [3]. İstatistikte örneklerin rastgele seçilmesinde [4], 

elektronik tasarımda benzetim ortamları oluşturulmasında [5] ve tasarımların test 

edilmesinde [6], bilgisayar oyunlarında [7] veya kumar makinelerinde [8] de rastgele 

sayılar kullanılmaktadır.  

Kullanılan rastgele sayıların uzunluğu ve rastgeleliğin kalitesi kullanım alanına ve 

önemine göre değişmektedir. Örneğin bir desenin çizilmesinde rastgele sayının 

uzunluğu rastgeleliğin kalitesinden çok daha büyük önem kazanabilmekteyken 

şifreleme uygulamalarında rastgele sayının uzunluğu kadar kalitesi de çok büyük 

önem taşımaktadır. Şifreleme işlemlerinin çok sık ve aynı anda milyonlarca kişi 

tarafından kullanıldığı bankacılık işlemleri gibi uygulamalarda her kullanıcı için ayrı 

şifre kullanılması, kullanılacak rastgele sayı dizisinin uzunluğunu artırmaktadır. 

Bunun yanında askeri uygulamalarda veya gigabit eternet uygulamalarında uzun şifre 
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anahtar kelimeleri kullanılmaktadır. Bugün kullanılan İleri Şifreleme Standardını 

(Advanced Encyption Standard (AES) [9]) gerçekleyen devreler esasen sözde 

rastgele sayı dizisi oluştururken [10] çıkış verisini oluşturmak için bünyesinde 

bulundurduğu 128-, 192- ve 256-bitlik gerçek rastgele sayı dizilerini kullanmaktadır 

[11]. Teknolojinin gelişmesiyle bilgisayarların saniyede yaptığı işlem sayısının 

artması kullanılan şifre anahtar kelimelerinin daha uzun tutulmasını ortaya çıkarmış 

bu da daha hızlı üretilen gerçek rastgele sayı dizilerinin gerçeklenmesini zorunlu 

kılmıştır.  

RSÜ‟leri birbirinden bağımsız ve düzgün dağılıma sahip sayı üreten, sistem tekrar 

başlatıldığında aynı sayı dizisini tekrar üretmeyen yapılardır. Rastgele sayı 

üretecinden elde edilen çıktılardan geçmişte alınan veya gelecekte alınacak çıktıların 

öngörülemez olması esastır.  

RSÜ‟ler, gerçek (true) ve sözde (pseudo) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Gerçek 

RSÜ (GRSÜ) rastgele olduğu kabul edilen fiziksel bir veya birden fazla olaya 

dayanmaktadır. Bundan dolayı bu sistemlerin ürettiği sayı dizisi tekrar elde edilemez. 

Başka bir deyişle GRSÜ tam olarak aynı sistem parametreleriyle iki kere 

çalıştırılırsa, birbiriyle ilişkisiz iki rastgele sayı dizisi elde edilir [12].  

Sözde RSÜ (SRSÜ), bir deterministik denkleme dayanan ve çekirdeğinde rastgele 

veri taşıyan, sınırlı sayıda duruma sahip, rastgele bit üretimini çekirdeğindeki 

durumdan hesaplayan sayı üretecidir. Çekirdeğindeki bilgi rastgele olsa bile durum 

sayısı sınırlı olduğundan ve üretilen veri bu sınırlı sayıdaki rastgele veriden bir 

denklem aracılığı ile üretildiğinden yeterli uzunlukta bit dizisi alındığında sözde 

rastgele sayı sisteminin ürettiği bit dizisi tahmin edilebilir bir hal alır. Bu yapılardan 

daha uzun süre rastgele sayı üretmek için çekirdeğindeki durum sayısını artırmak 

gerekir. Bu da sistemdeki bellek miktarını artıracağından fiziksel olarak gerçeklemek 

zorlaşır. SRSÜ‟de aynı başlangıç durumuyla sürekli aynı bit dizisi üretilir. SRSÜ‟de 

üretilen sayıların düzgün dağılıma sahip olması hedeflenir [12]. 

1.1 Rastgele Sayı Üreteci Yapıları 

Gerçeklenen GRSÜ‟lerde temel olarak rastgeleliği sağlayan bir çekirdek (entropi 

kaynağı), belirsizliği sayısal veriye (bit dizisine) çevirmek için gerekli olan devreler 

(kuvvetlendirici, analog-sayısal çevirici, flip-flop) [13] ve rastgele verinin (bit 
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dizisinin) kalitesini artırmak için son işlem (post-process) yöntemlerini gerçekleyen 

devreler bulunmaktadır [14]. Temel RSÜ yapısı Şekil 1.1‟de verilmiştir. 

Rastgelelik

kaynağı
Kuv.

Analog/Sayısal

çevirici

Son 

işlem

Rastgele 

bit dizisi
 

ġekil 1.1: RSÜ temel yapısı [13, 14]. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda kullanılan en genel entropi kaynakları elektronik 

cihazlardaki gürültü, osilatör frekansındaki kararsızlık veya kaotik devrelerdir. 

Elektronik cihazlardaki gürültü olarak genelde direnç ısıl gürültüsü kullanılmıştır 

[13, 15-20]. Bunun yanında elektronik gürültü olarak saçma (jonksiyon) gürültüsü 

[14] ve zener gürültüsü [21], MOS transistörün yumuşak belverme (soft-breakdown) 

sırasında oluşan gürültü [22] kullanılarak da rastgele sayılar üretilmiştir.  

Elektronik gürültünün kullanımındaki en önemli kısıtlama gürültü genliğinin küçük 

olmasından dolayı rastgele sayı üretilirken geniş bantlı ve düşük gürültülü bir 

kuvvetlendiriciye ihtiyaç duyulmasıdır. Kullanılan kuvvetlendirici, gürültünün bant 

genişliğini daralttığından bit üretim hızı kuvvetlendirici bant genişliğiyle 

sınırlanmaktadır. Bunun yanında ısıl gürültü bulunduğu sistemin içinde oluşan 

elektromanyetik alandan, sıcaklıktan, besleme gürültüsünden ve kuvvetlendiricinin 

gürültüsünden etkilenmektedir [19]. Kuvvetlendirici kullanılması, 1/f gürültüsünün 

sisteme eklenmesine neden olur [23]. 

Isıl gürültüyle oluşturulan RSÜ ana yapısı Şekil 1.2‟de verilmiştir [18]. Bu yöntemde 

gürültü kuvvetlendirilip bir referans gerilimiyle karşılaştırılarak rastgele sayı 

üretilmektedir. 

Karşılaştırıcı

Kuvvetlendirici

Gürültü

kaynağı Referans 

gerilimi

Saat

Çıkış bit

dizisi

 

ġekil 1.2: Isıl gürültüyle oluşturulan RSÜ yapısı [18]. 
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Diğer bir entropi kaynağı osilatör seğirmelerindeki kararsızlıktır. Bu yöntemde 

seğirmesi fazla olan düşük frekanslı bir kare dalga işaret, yüksek frekanslı düşük 

seğirmeli bir işareti D-tipi flip-flop yardımıyla örneklemektedir [24]. Osilatör 

seğirmelerinin örneklemesi yeterli entropiyi sağlayamamaktadır. Bundan dolayı 

osilatör örnekleme yöntemi kullanıldığında çıkış verisi son işlem katlarıyla 

karıştırılarak kalitesi artırılır [24, 25] veya yavaş osilatörün seğirme miktarı sisteme 

eklenen entropi kaynağı ile artırılarak rastgele bit dizisi elde edilir [19, 26]. Bu 

şekilde gerçeklenen RSÜ‟nün blok yapısı Şekil 1.3‟te gösterilmiştir. 

Yavaş osilatör

Rastgelelik kaynağı

Hızlı Osilatör
Çıkış bitleri

D Q

Saat
Seğirmeli

osilasyonlar  

ġekil 1.3: Seğirmeli osilatör yapısı. 

Osilatör örnekleme yöntemi [23]‟te incelenmiş ve şu sonuçlar elde edilmiştir: 

1- Sisteme periyodik bir işaret eklense bile üretilen verinin kalitesi çok 

bozulmamaktadır.  

2- Yöntem, 1/f gürültüsünü de kompanze etmektedir. 

Osilatör örnekleme yönteminin 1/f gürültüsünü kompanze ediyor olması, RSÜ 

yapısında kuvvetlendirici kullanımından kaynaklanan 1/f gürültüsünü önemsiz hale 

getirmektedir. Osilatör örnekleme yönteminde osilatör frekansları oranının çıkış bit 

dizisinin rastgelelik kalitesinde etkisi vardır. Osilatör frekansları arasındaki oran 

50‟nin üzerinde olduğunda elde edilen veri rastgele sayı testlerinden geçmeye 

başlarken,  bu oran 100 veya üzerinde olduğunda rastgele sayı testlerinin sonuçları 

çok iyi olmaktadır.  

En çok kullanılan rastgelelik kaynaklarından biri de kaotik işaretlerdir. Kaotik 

işaretler ayrık zamanlı veya sürekli zamanlı denklem takımlarını gerçekleyen 

devrelerden elde edilmektedir. Kaotik devrelerle yapılan rastgele sayı üreteçlerinde 

çoğunlukla ayrık zamanlı kaotik devreler kullanılmıştır ve bunların tümleşik olarak 

gerçeklenmeleriyle başarılı sonuçlar elde edilmiştir [27-34]. Ayrık zamanlı 

devrelerde sistem için saat işaretine ihtiyaç duyulması sistemin hızını kısıtlayan en 

önemli etkendir. 
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Son yıllarda sürekli zamanlı kaotik devrelerle de RSÜ tasarımları yapılmıştır [35-37]. 

Tasarımları yapılan bu sürekli zamanlı kaotik devre tabanlı RSÜ‟ler ayrık 

elemanlarla gerçeklenerek başarılı sonuçlar elde edilmiş olması, sürekli zamanlı 

kaotik devrelerin RSÜ‟lerde entropi kaynağı olarak kullanılabileceğini 

göstermektedir. Sürekli zamanlı kaotik yapıya dayanan tümleşik RSÜ gerçeklenmiş 

fakat bu yapının bit üretim hızı 2kb/s gibi çok düşük hızda kalmıştır [38].  

Yukarıda sıralanan en çok kullanılan entropi kaynaklarının yanında kuantalama 

hatalarının kullanıldığı [27], flip-flopların yarı kararlı durumlarının kullanıldığı [39-

43] veya farklı dağılım özelliklerine sahip birden fazla matematiksel fonksiyonu 

sağlayan devrelerin birleşimiyle gerçeklenen [44] RSÜ yapıları da vardır. Ayrıca 

birden fazla entropi kaynağı aynı sistem içinde kullanılarak üretilen verinin kalitesi 

artırılmıştır [17, 27].     

Entropi kaynaklarındaki belirsizliğin ikili sayı dizisine çevrilmesiyle rastgele sayı 

üretilmiş olmaktadır fakat bu sayıların kalitesi yeterince iyi olmadığında RSÜ 

yapısına son işlem katı eklenir. Üretilen bit dizisinin önceden tanımlanmış 

fonksiyonlar aracılığıyla son işlem katında işlenmesiyle verinin kalitesi artırılır. Son 

işlem yöntemleri üç ana başlık altında toplanabilir [25, 29, 43]. Bunlar: 

1- Von Neumann yöntemi: Bu yöntemde üretilen bit dizisindeki ikili bitlerden 

{11} ve {00} bit çiftleri silinir, {10} bit çifti 1‟e, {01} bit çifti 0‟a çevrilir. 

Bu yöntemin kötü tarafı bazı bitler atıldığı için bit üretim hızı 1/6 – 1/4 

oranlarında düşmektedir [45].   

2- XOR yöntemi (veya parite tabanlı yöntem): Birbiriyle çakışmayan n-bitlik 

çıkış bitlerinin işlenmesini kullanan bir yöntemdir. Bit üretim hızını 1/n 

oranında azaltmaktadır. Ayrıca giriş bitleri arasındaki ufak bir ilişki 

(korelasyon) çıkışta ciddi bir DC bileşen oluşmasına neden olmaktadır [46]. 

3- Karıştırma algoritmaları: Güvenli karıştırma yönteminin (Secure Hash 

Algorithm, (SHA) [47]) basitleştirilmiş hali olan doğrusal [48] ve doğrusal 

olmayan [49] öteleme kütükleri (nonlinear shift register) kullanılarak 

gerçeklenir. Bu yöntemde hiçbir kayıp oluşmaz fakat verinin işlenmesi için 

bellek gereksinimi vardır. 

Yukarıda sıralanan RSÜ yapılarının çoğu tümleştirilmiştir veya tümleştirmeye uygun 

yapılardır. Tasarlanan RSÜ yapılarının tümleştirmeye uygun olmalarının yanında 
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kapladığı alanın az, bit üretim hızının yüksek, düşük besleme gerilimlerinde çalışan 

ve düşük güç tüketimine sahip olması da gerekmektedir.  

Bit üretim hızını artırmak için aynı yapıdan birden fazla kullanıldığı ve böylece veri 

üretim hızının 40Mbit/s olduğu RSÜ tasarımları da yapılmıştır [29]. Fakat paralel 

yapı kullanıldığında kullanılan alan ve güç tüketimi aynı oranda artmaktadır.  Bit 

üretim hızı 10Mbit/s‟nin üzerinde olan RSÜ yapılarından en düşük güçle çalışanı 

30mW güç harcamaktadır [29]. Bu bit üretim hızına ayrık zamanlı kaotik devreler ve 

ısıl gürültü kullanılarak ulaşılmıştır. 

1.2 Rastgele Sayıların Kalitesinin Belirlenmesi 

RSÜ yapılarının ana hedefi çıktılarının öngörülmezliğidir. Bunun anlamı ürettiği bit 

dizisinden gelecekte üreteceği veya geçmişte ürettiği verinin elde edilememesidir. Bu 

da ancak üretilen bitler arasında bir ilişki olmamasına bağlıdır. RSÜ tarafından 

üretilen bitler arasında istatistiksel bir ilişkinin varlığı matematiksel olarak 

ispatlanamaz denilemese de bit dizisinin boyutunun büyümesi matematiksel ispatı 

imkânsıza yakın hale getirir. Bundan dolayı rastgele olduğu öne sürülen bir sayı 

dizisinin rastgeleliği rastgele sayı testleri kullanılarak belirlenir.  

Daha önce de belirtildiği gibi rastgele sayılar ise belirli bir aralık için tanımlanmıştır 

ve bu aralıkta oluşma olasılıkları eşittir. Ayrıca bu dizi içinde bulunan rastgele 

sayılar arasında belirlenebilen bir ilişki yoktur ve rastgele bir sayı ancak rastgele sayı 

dizisi içinde anlamlıdır. 

Ayrıca RSÜ‟de üretilen her verinin test edilmesinin zor ve etkin olmamasından 

dolayı örnek verinin istatistiksel anlamlılığına bakılarak RSÜ‟nün kalitesi üzerine 

değerlendirme yapılır. Hipotez testi olarak adlandırılan bu istatistiksel anlamlılık, bir 

küme içindeki altkümede gözlemlenen bir farklılığın, gerçek bir farklılık değil, 

örnekleme hatasından kaynaklandığını öngörür [50]. Başka bir ifadeyle Hipotez 

Testi, hipotezin örnekten elde edilen bilgilere bağlı olarak belirli bir hata payı ile 

doğrulanmasına denir.   

Hipotez testinde ilk olarak sıfır hipotezi ile karşı hipotez belirlenir. Sıfır hipotezi 

(Null Hypothesis, Ho), ortalamalar ve dağılımlar arasında bir farkın (veya ilişkinin) 

olmadığını savunur. Karşı hipotez (Alternative Hypothesis, Ha), ortalamalarda ve 

dağılımda bir fark olduğunu savunur. 
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Sonraki aşamada testin risk derecesi belirlenir. Genellikle risk derecesi olarak 

%5=0,05 ve %1=0,01 kullanılmakla birlikte bu tercihi bir durumdur. Bu risk derecesi 

temelde doğru olan sıfır hipotezinin reddedilme olasılığını gösterir ve alfa () değeri 

ile belirtilir. Risk derecesi olan alfaya göre normal dağılım tablosundan eşik değer 

belirlenir ve veri incelenir. Test sonucunda sıfır hipotezi kabul veya reddedilir. 

Yapılan rastgelelik testleri sonucunda sıfır hipotezinin kabulü test verisinin rastgele 

olduğu, reddedilmesi de verinin rastgele olmadığı anlamına gelmektedir. 

Bit dizisinin rastgeleliğini belirlemek için her biri tanımlanmış ve bit dizisinin belirli 

bir özelliğini inceleyen çok sayıda rastgelelik testi vardır. Bu testlerin bazılarının 

aynı anda test verisine uygulandığı test kümeleri belirli adlar altında toplanmışlardır. 

Bilinen en çok kullanılan rastgelelik test kümeleri Diehard [51], FIPS PUB 140-2 

[52] ve NIST 800-22 [53]‟dir. Bunlardan son ikisi ABD Ulusal Standartlar ve 

Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından yayınlanmıştır.  FIPS PUB 140-2‟de bulunan 

testler Ek A‟da,  NIST 800-22‟de bulunan testler Ek B‟de ve Diehard test 

kümesindeki testler Ek C‟de kısaca açıklanmıştır. 

Rastgele sayı testlerinin rastgele bit dizine uygulanabilmesi için testlerde 

tanımlanmış sayıda bit ve bloklara ihtiyaç vardır. Bu test kümelerinden kriterleri en 

yumuşak olan FIPS PUB 140-2 testidir ve genelde blok uzunluğu küçük olan, bit 

dizileri hakkında kabaca ve hızlıca fikir edinmek için kullanılır. NIST 800-22 testi 

ise görece uzun bloklardan oluşan verileri test etmek için kullanılır ve Diehard 

testine göre kıstasları daha zorlayıcıdır. Bu nedenle kullanım amacına uygun olarak 

bu testlerden biri tercih edilebilir. 

Bu tezde RSÜ‟nün başarımını belirlemek için ilk aşamada FIPS PUB 140-2 test 

kümesinde bulunan poker testi sonucu Φ değeri kullanılmıştır. Bu teste göre Φ değeri 

(2.16, 46.17) aralığında olmalıdır. Poker testinin sonucu alt sınır değerine yaklaştıkça 

test verisindeki sayılar tanımlanmış sayı aralığında daha iyi dağılım göstermektedir. 

Tanımlanmış sayı aralığında gerçekleşmesi beklenen sayıların gerçeklenme sayıları 

eşitlendikçe ideale yakın bir sayı dizisi elde edilir ve bundan dolayı bu tezde poker 

testi sonucu alt sınır değerine yaklaştıkca verinin kalitesinin arttığı söylenmiştir. 

Başka bir deyişle rastgelelik ölçütü olarak poker testi sonucu seçilmiştir. Test 

verisinin analizinde poker testi sonucu alt sınıra yaklaştıkça diğer testlerdeki 

sonuçların iyileştiği gözlemlenmiştir. 



 
8 

Test kümesindeki bir testten geçemeyen test dizisi yeterli rastgeleliğe sahip değildir 

denilebilse bile bütün testlerden geçen bir sayı dizisi için rastgeledir de 

denilememektedir. Başka bir ifadeyle test kümesindeki testlerden başarıyla geçen 

veri için H0 sıfır hipotezinin reddedilemeyeceği söylenir. 

Rastgelelik, test dizisindeki sayıların gerçekleşme olasılıklarının, gerçekleşme 

sıklığının ve dağılımının incelenmesiyle belirlenmektedir. Dağılımın incelenmesi, 

test verisinin dağılımının belirlenmesi veya verinin dağılımının önceden bilinen bir 

dağılıma olan benzerliğinin belirlenmesiyle yapılır. İstatistiksel olarak kullanılan 

dağılımlar çoğunlukla normal ve düzgün dağılımlardır.  

Düzgün dağılım, bir verinin dağılımının sonuç aralığında düzgün şekilde 

dağılmasıdır. Diğer bir bilinen ismi Gauss dağılımı olan normal dağılım ise iki temel 

özelliğiyle belirlenir. Bunlar ortama değer (µ) ve varyans ( 
2
) değerleridir. Varyans 

dizide bulunan örneklerin ortalama değerden sapmasının bir ölçütüdür. Test edilen 

veriden hesaplanan ortalama ve standart sapma değerleri belirlenen normal dağılım 

ortalama ve varyans değerleri ile karşılaştırılır. Normal dağılımla elde edilen 

istatistikî verinin ortalamadan ne kadar saptığı z=(x-µ)/  denklemiyle bulunur. Bu 

denklemde x veriden elde edilmiş istatistikî bilgi, µ beklenen değer ve  standart 

sapmayı belirtmektedir. 

Bir dağılıma olan benzerlik ise ki-kare (χ
2
) benzerlik testi uygulanarak belirlenir. 

Beklenen değer aralığı alt bölümlere ayrılarak bu alt bölümlerde gerçeklenen ve 

beklenen değerler arasındaki farkın karesel değeriyle orantılı bir ölçüt hesaplanır. Ki-

kare kritik değerler tablosu yardımıyla hesaplanan ölçüte karşı gelen değere göre test 

edilen verinin beklenen dağılıma ne kadar yakınsadığı belirlenir.  Ki-kare ölçütü 

    iii eeo /
22  denklemiyle bulunur. Bu denklemde oi gözlenen veri adedini 

ve ei beklenen veri adedini belirtmektedir. 

1.3 Tezin Amacı 

Bugüne kadar yapılan RSÜ tasarımlarında rastgelelik özelliği gösteren ve elektronik 

olarak kullanılabilecek her işaretten faydalanılmaya çalışılmış, tasarımlar sonucunda 

güç harcaması, kaplanan alan, tümleştirilebilirlik ve bit üretim hızı açılarından her 

biri bir aşama kaydetmiştir. Kaotik denklem takımlarının oluşturduğu işaretlerin 

sistem kaosa girdiğinde belirsizleşmesi, değişkenin değerinin belirlenememesi, 
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tasarlanan RSÜ‟lerde kaotik işaretlerin de kullanılmasını sağlamıştır. Son yıllarda 

yapılan RSÜ çalışmalarında ayrık zamanlı kaotik sistemler [27, 28, 32, 34] veya ısıl 

gürültü [15] kullanılarak on mega bit veri üretim hızlarına ulaşılmıştır. Elektronik 

gürültü kullanılarak gerçeklenen RSÜ tasarımları, entropi kaynağının bant genişliği 

kuvvetlendiricinin bant genişliğiyle sınırlandığından birkaç mega bit veri hızlarına 

ancak ulaşabilmişlerdir. Ayrık zamanlı kaotik devreler incelendiğinde veri üretim 

hızlarının sistemin çalışması için gerekli olan saat işaretinin hızıyla sınırlandığı 

görülmektedir. Eğer daha geniş bant genişliğine sahip, kuvvetlendiriciye gerek 

olmayacak şekilde büyük genlikli ve bir saat işareti ile sınırlanmayan yapılar 

kullanılabilirse daha yüksek hızlarda veri üretilebileceği öngörülmektedir.  

Son yıllarda sürekli zamanlı kaotik denklem takımlarını gerçekleyen GHz 

mertebelerinde salınım yapan kaotik osilatör tasarımları yapılmıştır [37, 54]. Ayrıca 

sürekli zamanlı kaotik sistemlere dayanan RSÜ yapıları ayrık elemanlarla 

gerçeklenmiş ve rastgele sayı testlerinden geçen veri dizileri ürettikleri görülmüştür 

[35-37].  

Sürekli zamanlı kaotik devreyi kullanan bir RSÜ çalışmasında sistemin bit üretim 

hızının kaotik sistemin merkez salınım frekansının yaklaşık onda biri hızlarında 

olacağı ifade edilmiştir [37]. Bu durumda gigahertz mertebelerindeki frekanslarda 

salınım yapan bir kaotik devreden yüz mega bit mertebelerinde veri üretileceği 

öngörülmektedir.  

Başka bir çalışmada ise sürekli zamanlı kaotik devre kullanılarak ve osilatör 

örnekleme yöntemiyle, merkez kaotik salınım frekansının 90 katı hızlarında veri elde 

edilmiştir [35]. Bu durumda ise megahertz mertebelerinde salınım yapan kaotik 

devre, yüz mega bit mertebelerinde veri üretimi için yeterli olacaktır.  

Bu tezde yüksek frekanslarda çalışan sürekli zamanlı kaotik devreler kullanılarak 

rastgele veri testlerinden geçebilen yüksek hızlarda veri üreten, tümleştirmede 

oluşabilecek parametre sapmalarından dolayı parametrelere duyarlılığı düşük, güç 

tüketimi az, tümdevre üzerinde az yer kaplayan özgün tümleşik RSÜ devrelerini 

gerçeklemek amaçlanmıştır.  
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1.4 Tezde Ġzlenen Yol 

Kaotik sistemler başlangıç koşullarına ve sistem parametrelerine aşırı duyarlıdır. 

Tümleştirmede gerçeklenen değerlerle tasarımda kullanılan değerler arasında 

oluşabilecek çok ufak farklar tasarlanan sistemin istenilen ölçümde kaotik davranış 

göstermesine engel olabilir veya sistemin kaotik davranışı engellenebilir. Bundan 

dolayı parametrelere bağımlılığı düşük kaotik devreler kullanılması veya parametre 

sapmalarının düzeltilebilir olması önemli bir gerekliliktir. 

Bu çalışmada ilk olarak, en az megahertz mertebelerinde çalışan, parametre 

sapmalarına karşı dayanıklı, sistemin kaotik davranışı devre dışından kontrol 

edilebilen tümleştirmeye uygun kaotik devreler tasarlanmıştır. Tasarlanan devrelerin 

benzetim programlarıyla analizleri yapılıp çalışma bantları, çalışma parametre 

aralıkları belirlenmiştir.  

Analiz sonuçları iyi olan devreler ayrık elemanlarla fiziksel olarak gerçeklenmiş ve 

kararlılıkları doğrulandıktan sonra devrelerin serimleri çizilmiştir. Serim 

benzetimleri ile tümleştirmeden gelebilecek parazitik etkilerin sistem davranışına 

etkileri incelenmiştir. Üretim aşamasında oluşacak parametre sapmalarının oranı tam 

olarak bilinemediğinden, tasarlanan devreler parametre değişimine dayanıklı ve daha 

geniş parametre aralığında çalışacak şekilde, çalışma frekansları düşürülerek tekrar 

tasarlanmıştır. 

Tasarlanan tümleşik devreler Belçika-IMEC firmasında üretilmiştir. Tümleşik kaotik 

devrelerin deneysel analizleri yapılmış, tümleştirmede oluşan parazitik etkiler 

incelenmiştir.  Tümleştirmeyle gelen parametre sapmalarının daha az olduğu, daha 

kararlı çalışma gösteren kaotik devre kullanılarak tümleşik rastgele sayı üreteci 

tasarımı yapılmıştır. Bu şekilde tasarlanan RSÜ Belçika-IMEC firmasında 

üretilmiştir ve deneysel analizleri yapılmıştır. Analizler sonrasında RSÜ‟den alınan 

verilerin rastgelelik testleri aracılığı ile rastgelelik kaliteleri incelenmiştir. 

Son olarak RSÜ‟de kullanılan osilatör örnekleme yönteminin, sistemin yüksek 

frekanslarda çalışılması durumunda, bir kısıtlaması gibi gözüken osilatörlerin salınım 

frekansları oranını daha düşük seviyelere indirebilmek için yeni bir yöntem 

önerilmiştir. Yöntemin uygulamadaki etkilerini gözlemlemek için yöntem ayrık 

elemanlarla gerçeklenmiş kaos tabanlı bir RSÜ‟de denenerek yöntemin başarımı 

incelenmiştir.  
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2. YENĠ KAOTĠK OSĠLATÖR DEVRELERĠ  

Rastgele sayı üreteci tasarımında kullanılmak üzere, çalışmanın amaçları 

doğrultusunda tümleştirmeye uygun, düşük güç harcayan, kırmık üzerinde az yer 

kaplayan, parametre değişimlerine gürbüz, yüksek frekanslarda kaotik işaret 

üretecek sürekli zamanlı sistem denklemlerini gerçekleyen yeni kaotik osilatörler 

tasarlanması hedeflenmiştir. Bu hedefle iki yeni kaotik osilatör önerilmiştir ve 

teknik yazında bulunan bir adet kaotik osilatör tümleştirmeye uygun hale 

getirilmiştir. Tümleştirmeye uygun hale getirilen osilatör kayıplı integratör tabanlı 

kaotik devredir. Önerilen kaotik devreler negatif-gm LC osilatör tabanlı kaotik 

devrelerdir. Negatif-gm LC osilatör tabanlı kaotik osilatörler bipolar ve MOS 

transistörlerle gerçeklenebilmektedir.  

Tasarlanan devrelerin şematik ve serim düzeyinde benzetimleri yapılmış ve ayrık 

elemanlarla gerçeklenerek başarımları incelenmiştir. Analizler sonucunda kayıplı 

integratör tabanlı kaotik devre ve MOS transistörlerle gerçeklenmiş negatif-gm LC 

osilatör tabanlı kaotik devrelerin parametre değişimlerine daha gürbüz 

bulunduğundan bu iki osilatör tümleştirilmiştir. Tümleşik devrelerin bulunduğu 

kırmık fotoğrafı ve kırmığın serimi Ek D‟de verilmiştir. 

2.1 Kayıplı Ġntegratör Tabanlı Kaotik Osilatör 

2.1.1 Devrenin tanıtılması  

RSÜ‟de kullanılmak üzere tasarlanan ilk kaotik osilatör Şekil 2.1‟de gösterilen 

hücreyi temel almaktadır [55].  
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ġekil 2.1: Kayıplı integratör devresi [55]. 

Şekil 2.1‟de verilen temel hücrede I0 kutuplama akımını, Ia ve Ib kutuplama 

akımında oluşan değişikliği göstermektedir. Transistörlerin tam eşleştirildiği ve 

doyma bölgesinde çalıştığı varsayılırsa, Şekil 2.1‟deki hücrenin (2.1) denklemini 

gerçeklediği görülür.  

)(
)(2 0

ab

b

b II
II

IC






 (2.1) 

 (2.1) denkleminde β, MOS transistörlerin geçiş iletkenlik katsayısıdır. (2.1) 

denklemlerindeki akımlar I0‟a göre normalize edilir, 0/ IIa a , 0/ IIb b  olarak 

tanımlanırsa ve zaman değişkeni CItn /2 0   olarak normalleştirilirse (2.1) 

denklemi (2.2)‟deki gibi yazılabilir. 
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 (2.2) 

Eğer (1+b)≈1 olacak şekilde b değeri seçilebilirse (2.2) denklemi birinci dereceden 

doğrusal olmayan kayıplı integral alıcı olur. Bundan dolayı (2.2) denklemini 

gerçekleyen Şekil 2.1‟deki hücre doğrusal olmayan kayıplı integral alıcı olarak 

kabul edilebilir.  

Bu durumda (2.3)‟te verilen denklem takımı ele alınmıştır [55]. 
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(2.3) denklemlerindeki sgn(x) fonksiyonu işaret fonksiyonudur ve x<0 için -1, x=0 

için 0 ve x>0 için +1 değerini alır.  
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(2.3)‟te verilen denklem takımı farklı parametre değerlerinde çift sarmallı kaotik 

çekici oluşturmaktadır. Örneğin =0.15, k=0.2 ve m=1 parametreleri değerleri ile 

değişken adımlı 4.mertebe Runge-Kutta yöntemi (Runge-Kutta Felberg yöntemi) 

kullanılarak sayısal analiz sonucu elde edilen çift sarmallı kaotik çekici Şekil 2.2‟de 

gösterilmiştir. 

 

ġekil 2.2: Sayısal analiz sonucu bulunan kaotik çekici. 

(2.3) denklem takımındaki durum denklemleri (2.2)‟de verilen diferansiyel 

denkleme benzediğinden Şekil 2.1‟deki temel hücre kullanılarak (2.3) 

denklemlerini gerçekleyen hücreler elde edilebilir.  
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C

0I

I +I0 Z

2kI  u(I  )0 X

Giriş Çıkış

(2+):1

V
CC V

CC

 

ġekil 2.3: (2.4) denklem takımını gerçekleyen devre blokları [55]. 

Şekil 2.3‟te verilen devre hücrelerinin gerçeklediği durum denklemleri (2.4) ile 

verilmiştir. 
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 (2.4) 

Bu denklemlerdeki βn ve βp sırasıyla NMOS ve PMOS transistörlerin geçiş 

iletkenliği katsayısıdır. (2.4) denklemlerindeki işaret fonksiyonu karşılaştırıcı devre 

kullanılarak gerçeklenebilir. (2.4) denklemlerindeki akımlar I0‟a göre normalize 

edilir, 0/ IIx x , 0/ IIy y , 0/ IIz z , pnm  / şeklinde yeni parametreler 

tanımlanır ve zaman CItt nnorm /2 0  şeklinde ifade edilirse (2.4) denklemleri 

(2.3) denklemleri ile eşdeğer hale gelir. 

(2.4)‟te verilen sistemin tümleşik olarak gerçeklenebilmesi için sistemde bulunan 

işaret fonksiyonunun Şekil 2.4‟te verilen basit bir akım karşılaştırıcı devresi ile 

gerçeklenmesi önerilmiştir [56]. Karşılaştırıcı bloğunda MC2 transistörü gerilim 

kontrollü anahtar olarak kullanılır ve karşılaştırıcının çıkış akımı olan IK‟yı 

oluşturmaktadır. Karşılaştırıcı bloğunda IX < εI0 olduğunda IC1<0 olur,  MC1 

transistörü kesim de çalışır ve MC2‟nin geçit gerilimi toprak seviyesine çekilir. Bu 

durumda MC2 de kesimde çalışır ve karşılaştırıcı çıkış akımı IK=-kI0 olur. Eğer IX 

>εI0 olursa IC1>0 olur, MC1 iletime geçer ve MC2‟nin geçit gerilimi pozitif 

beslemeye yaklaşır. Bu durumda MC2 de iletime geçer ve karşılaştırıcı çıkış akımı 

IK=kI0 olur.  Böylece karşılaştırıcı çıkış akımı:  

)sgn( 00 IIkII XK   (2.5) 

olarak bulunur. Bu hücrelerin birleştirilmesiyle elde edilen ve (2.4) denklem 

takımını gerçekleyen kaotik devre Şekil 2.5‟te gösterilmiştir.  

(2.4) denklemlerinin oluşturduğu sistemin iki adet denge noktası vardır. Bunlar: 












1

0
00

0

Z
YX

kZ

 (2.6)  

dır. Bu denge noktalarına ait özdeğerler (2.7) bağıntısıyla verilmiştir. 

    )sgn(12/14/12/ 00

2

2,1   XkjXj  (2.7)  
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ġekil 2.4: İşaret fonksiyonunu gerçekleyen akım karşılaştırıcısı [59]. 

Sistemin iki sarmallı kaotik çekici oluşturabilmesi için sistemin özdeğerlerinin 

gerçel kısmının pozitif olması gerekir [57]. Bu durumda (2.7) bağıntısında X0>-1 

olduğunda özdeğerlerin reel kısmı ε parametresiyle kontrol edildiği görülmektedir 

ve değerinin pozitif olması gerekmektedir. (2.3)‟ün sayısal analizi sonucu k=0.4 ve 

m=1 için sistemde kaotik davranış gözlenebilmesi için  parametresinin (0, 0.3] 

aralığında olması gerektiği belirlenmiştir. Bu aralık dar olduğundan  

parametresinin değeri kritiktir. Me1-Me2 transistörlerin oluşturduğu akım aynasının 

aynalama oranını belirleyen  parametresi, bu transistörlerin gerçeklenmesi 

sırasında ideal olarak gerçeklenememesi durumunda değişiklik gösterecektir. Bu 

kritik durum için akım kazancının elektronik olarak ayarlanabilir olması problemi 

çözebilecektir. Bunun için Şekil 2.6‟da gösterilen, akım kazancı elektronik olarak 

kontrol edilebilen akım aynası devre gerçeklemesinde kullanılmıştır [58].  
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ġekil 2.5: (2.4) denklemlerini gerçekleyen kaotik devre [59]. 

e

1
M

Me

2

VC

IOI I
 

ġekil 2.6: Elektronik olarak ayarlanabilen akım aynası [59]. 
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Gerilim kontrollü akım aynası yapısında geçidi VC kontrol gerilimi ile sürülen 

transistör, triyot bölgesinde çalışmakta ve değeri elektronik olarak ayarlanabilen bir 

direnç işlevi yerine getirmektedir. Bunun dışında kalan tüm transistörlerin boyutları 

eş seçilmiştir. Transistörlerin gövde etkileri ihmal edilirse, devrenin gerçeklediği 

akım aynalaması, VC geriliminin ayarlanması suretiyle (2+) olmaktadır. 

Sistemdeki  parametresinin triyotta çalışan transistörle gerçeklenmesi sisteme ek 

bir doğrusal olmayan etki getirmektedir [59]. Doymada ve triyotta çalışan transistör 

geçiş iletkenliği parametreleri sırasıyla  ve tr olarak gösterilirse, MOS 

transistörün karesel modelinden akım aynasının giriş – çıkış akım ilişkisi: 

)3( ininout IhII   (2.8) 

eşitliği ile gösterilebilir. Bu eşitlikte )ˆ/(2 CtrVh   ve ||ˆ
TPCDDC VVVV   

olarak tanımlanmıştır. (2.8) eşitliğinden akım kazancının doğrusal olmadığı ve VC 

kontrol gerilimiyle kontrol edildiği anlaşılmaktadır. Akım kazancındaki  ve h 

parametreleri arasında (2.9) ilişkisi mevcuttur. 

inin IhI  1)(  (2.9)  

Şekil 2.5‟te Iin=I0+IY≈I0 olarak alınırsa (2.9) eşitliği kabaca aşağıdaki biçimde 

yazılabilir. 

01 Ih  (2.10)  

Elektronik olarak ayarlı akım aynasından kaynaklanan doğrusal olmayan etki 

(2.3)‟te verilmiş sistem denklemlerine eklenirse yeni sistem denklemleri (2.11)‟deki 

gibi yazılabilir. 

zxkzzm

yyIhxzyy

xyxx







1))sgn((

1))1(122(

1)(

2/3

0








 (2.11)  

Sistemin sayısal analizlerinden akım kontrollü akım kaynağından gelen doğrusal 

olmayan etkinin ihmal edilebilecek kadar az olduğu ve (2.11) denklemleriyle 

gösterilen sistemin (2.3) denklemleriyle verilen sistem ile benzer davranış 

gösterdiği belirlenmiştir. 
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(2.3) denklemlerinde görülen bir diğer parametre ise m‟dir. Bu parametre NMOS ve 

PMOS transistörlerin geçiş-iletkenliği parametrelerinin oranıdır. Bu parametreye 

göre devrenin davranışının değişimi Şekil 2.7‟deki dallanma diyagramında 

gösterilmiştir. Bu dallanma diyagramı elde edilirken sistemin diğer parametreleri 

=0.1, k=0.4 alınmıştır. Analiz yapılırken (2.3) bağıntıları m parametresinin (0.5, 

1.5] değer aralığındaki 1000 farklı değeri için değişken adımlı 4.mertebe Runge-

Kutta yöntemi ile çözülmüştür. Çözümlere ait yörüngelerin x=y Poincare kesitini 

kestiği anlardaki y değerleri m‟ye göre çizdirilmiştir. Grafikte, herhangi bir m 

değerinde y‟nin Poincare kesitinde aldığı değerler ayrık değil ise, bu m değeri için 

çözümlerin aperiodik ve kaotik olduğu anlaşılmalıdır. Şekil 2.7‟deki dallanma 

diyagramından, m(0.76, 1.15] değerleri için, (2.3)‟te verilen sistemin kaotik 

davranış gösterdiği görülmektedir. Bu aralığın geniş olması ve m=1 değeri için 

%15‟lik bir değişim aralığında sistemin kaotik davranış gösterdiği göz önüne 

alınırsa m parametresinin yani NMOS ve PMOS transistörlerinin geçiş iletkenliği 

oranlarının sistemin dinamik davranışı üzerinde kritik bir etkisinin olmadığı 

belirlenmiştir. 

(2.3) denklemlerindeki diğer bir parametre olan k‟nin değeri karşılaştırıcı bloğunun 

içindeki akım kaynaklarının değerlerine bağlıdır. Akım kaynaklarının değerlerinin 

ayarlanabilir olması sayesinde, devrede k parametresi de elektronik olarak 

ayarlanabilmektedir. 

 

ġekil 2.7: (2.3) bağıntısındaki sistemin =0.1, k=0.4 şartı altında m parametresine 

göre dallanma diyagramı. 
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Şekil 2.5‟te verilen devrede akım aynalarındaki transistörlerin geçit uçları ile toprak 

arasında parazitik kapasiteler oluşmaktadır. Bu parazitik kapasitelerden MA-MD ve 

Me1-Me2 transistörlerinin geçitlerinde oluşan parazitik kapasiteler hariç diğer 

parazitik kapasiteler devrede kullanılan C ile gösterilen devrenin kendi içinde 

bulunan kapasitelere paralel geldiğinden etkileri ihmal edilmiştir.  MA-MD ve Me1-

Me2 transistörlerinin geçitlerinde oluşan parazitik etkiler sırasıyla Cp1 ve Cp2 olarak 

adlandırılmıştır [59].  

Parazitik kapasitelerin etkisini göstermek için sisteme y1=(ID,MA- I0)/I0, y2=(ID,Me2- 

I0)/(2+)I0 değerlerine sahip iki parametre ve iki durum denklemi daha eklenerek 

sistemi oluşturan (2.4) denklem takımı aşağıdaki şekilde genişletilmiştir. 
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 (2.12)  

(2.12) denklemlerinde CCp /11  ve CCp /22   olarak tanımlanmıştır. Eğer 

parazitik etkilerden gelen i parametrelerin değeri sıfır alınırsa (2.3)‟te verilmiş 

olan sistem denklemleri elde edilir. Parazitik kapasitelerin etkisini belirlemek için 

sabit i değerlerinde ε ve k kritik sistem parametrelerinin değişimiyle kaotik 

sistemin Lyapunov üstelleri hesaplanmıştır. 

 

ġekil 2.8: Sistemin kaotik davrandığı (siyah), sonlu (beyaz) ve sonsuz  (gri) 

çözümlerin olduğu parametre aralıkları (k, ). (a) k(0.01, 1),  

(0.01,0.3) ve δ1= δ2=0.02 (b) k(0.01, 1),  (0.6, 1.2), δ1= δ2=0.75.  
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Şekil 2.8‟de k ve ε parametreleri için sistemin kaotik davrandığı, Lyapunov 

üstelinin pozitif olduğu bölge siyah ile gösterilmiştir. Aynı şekilde beyaz ile 

gösterilen bölge periyodik ve kararlı çözüm bölgelerini, gri bölge ise sınırlı 

olmayan çözüm bölgesini göstermektedir. Şekil 2.8a‟da  δ1=0.02, δ2=0.02 alınarak 

parazitik kapasitelerin çok az etkili olduğu, sistemin kendi kapasiteleri olan C 

kapasitelerinin yanında ufak olduğu durum gösterilmiştir. Bu durumda k ve ε 

parametrelerinin geniş bir aralığında sistemin kaotik davranış gösterdiği 

görülmektedir.  Şekil 2.8b‟de ise  δ1=0.75, δ2=0.75 alınarak parazitik kapasitelerin 

etkili olduğu, sistemin kendi kapasiteleri olan C kapasitelerinin yanında ihmal 

edilemeyecek değerlerde olduğu durum gösterilmiştir. Bu durumda, özellikle ε 

parametresinin çok dar bir değişim aralığında sistem kaotik davranış 

göstermektedir. Sistemdeki parazitik kapasiteler sistem üzerinde etkili oldukça 

sistemin kaotik davranış gösterdiği aralık daralmaktadır. Sistemin yüksek 

frekanslarda çalışabilmesi için C kapasitelerinin değerleri küçültüldüğünde  

parazitik kapasiteler daha etkili olmaktadır. Bundan dolayı sistemin yüksek 

frekanslarda çalışması sınırlanmaktadır.  

2.1.2 Ayrık elemanlarla kurulan devrenin deneysel sonuçları 

Analizler sonucu elde edilen verilerin doğruluğunu test etmek amacıyla Şekil 2.5‟te 

verilmiş olan kaotik osilatör ayrık elemanlar kullanılarak gerçeklenmiştir. 

Devredeki NMOS ve PMOS transistörler CD4007 MOS transistör dizileri 

kullanılarak gerçeklenmiştir. Devre ±5V‟luk simetrik gerilim kaynağı ile beslenmiş 

ve devredeki kondansatörlerin değeri 10nF olarak seçilmiştir. Şekil 2.5‟te görülen 

kutuplama akımı I0=2mA ve k=0.2 olarak alınmıştır. (2.3) bağıntısındaki x ve y 

durumlarına karşı gelen IX ve IY akımlarını osiloskop ekranında gözlemek için, 

devreye MA ve MB transistörlerine paralel olarak yeni transistörler bağlanarak bu 

akımlar kopyalanmıştır. Akımı aynalayan transistörlerin savaklarına 500‟luk 

dirençler bağlanarak IX ve IY akımları gerilim büyüklüklerine dönüştürülmüş ve 

osiloskop ile gözlemlenmiştir. Bu gözlem sonucunda Şekil 2.9‟da gösterilen çift 

sarmallı kaotik çekici elde edilmiştir. Bu sonuç Şekil 2.2‟de gösterilen sayısal 

analiz sonucu ile uyumluluk içindedir. Ayrık elemanlarla gerçeklenen bu prototip 

üzerinde yapılan çalışmalar, devredeki en kritik parametrenin yapılan sayısal 

analizlerle de uyumlu olarak Me1-Me2 transistörleri tarafından gerçeklenen akım 

aynalama oranındaki  parametresi olduğunu göstermiştir. Bu parametrenin değeri 
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Şekil 2.6‟da gösterilen akım aynalaması elektronik olarak ayarlanabilen akım 

aynasına benzer bir yapı kullanılarak belirlenmiştir. Şekil 2.6‟da gösterilen VC 

gerilimiyle kontrol edilen triyot bölgesinde çalışan transistör yerine ayarlı direnç 

kullanılmıştır ve =0.25 olacak şekilde ayarlanmıştır.  

 

ġekil 2.9: Şekil 2.5‟teki devrenin ayrık elemanlarla gerçeklenmesiyle gözlenen 

kaotik çekici. 

Devre deneysel olarak ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve kutuplama akımı           

I0 (1.2mA, 2.3mA), devre parametresi k(0.1, 0.3) aralığında seçildiğinde uygun 

bir  değeri için, devrenin Şekil 2.9‟dakine benzer kaotik davranış gösterdiği 

gözlemlenmiştir. Devrenin geniş bir parametre değişim aralığında kaotik davranış 

göstermesi sonucunda Şekil 2.5‟te verilen devrenin tümdevre üretiminin 

yapılmasına karar verilmiştir.  

2.1.3 Devrenin tümleĢik gerçeklenmesi ve deneysel sonuçlar 

(2.3) bağıntısındaki denklemler Şekil 2.5‟teki devre ile gerçeklendiğinde 

denklemlerdeki tüm parametreler elektronik olarak ayarlanabilmektedir. Bunun 

yanında, (2.3) bağıntısı ile verilen devrenin gerçeklediği sistem deklemlerinin MOS 

transistörlerin karesel tanım bağıntıları ile gerçeklenebiliyor olması, devrenin 

büyük işaretlerde de öngörülere uygun çalışacağını göstermektedir. Tüm bu 

açıklamalar ışığında, Şekil 2.5‟te verilen kaotik devrenin tümleştirilmeye uygun bir 

devre olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tasarımı yapılan devrenin tümleşik ortamda gerçeklenebilmesi için devrenin 

Cadence tasarım ortamında AMS SiGe 0.35μ BiCMOS üretim parametreleri 

kullanılarak benzetimi yapılmıştır. Besleme gerilimi ±1.65V ve devredeki tüm 
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kapasite değerleri 1.5pF seçilmiştir. I0 akımının değeri 120μA,  karşılaştırıcı devre 

içinde kullanılan akım kaynağının değeri kI0=24μA olarak ayarlanmıştır. Bu 

durumda (2.3) durum denklemlerindeki k parametresinin değeri sayısal analizlerde 

ve ayrık olarak gerçeklenmiş devredekine benzer olarak 0.2 olmuştur. Devrede 

kullanılan MC2 transistörünün boyutu 5μm/0.7μm, kullanılan diğer NMOS ve 

PMOS transistörlerin boyutları sırasıyla 12μm/0.7μm ve 25μm/0.7μm olarak 

seçilmiştir. Transistör boyutlarının bu şekilde seçilmesiyle transistörlerin geçiş 

iletkenliği parametreleri n=p=1.6mA/V
2
 olarak eşit olarak seçilmiş ve geçiş 

iletkenliği oranı olan m parametresinin değeri 1 olarak belirlenmiştir. Belirtilen 

parametre değerlerinde  parametresini belirleyen VC kontrol geriliminin VC(2.4, 

2.8) için devrenin kaotik davranış gösterdiği belirlenmiştir. VC=2.4V için devrenin 

benzetiminden elde edilen kaotik çekici Şekil 2.10‟da gösterilmiştir.  

 

ġekil 2.10: Şekil 2.5‟te verilen devrenin Cadence benzetimi sonucu elde edilen 

faz portresi. 

Şekil 2.10‟da gösterilen benzetim sonucu elde edilen kaotik çekici ile Şekil 2.2‟de 

gösterilen sayısal analiz sonucu elde edilen çekiciler karşılaştırılarak devrenin 

sayısal analizlere uygun olarak çalıştığı görülmektedir. 

Bir kaotik devrenin kaotik merkez çalışma frekansı kaotik işaretin gücünün 

yoğunlaştığı frekans olarak tanımlanan bir kavramdır ve kaotik sistem 

denklemlerinin orijin civarındaki denge noktalarına ilişkin kompleks özdeğerlerinin 

sanal kısımlarından hesaplanmaktadır [57]. Tasarlanan devrenin kaotik merkez 

çalışma frekansı (2.3) denklemlerinden (2.13)‟deki gibi hesaplanmıştır.    
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)2/(2)2/(2)sgn(1 0000 CICIXkf nn     (2.13) 

Benzetim sırasında kullanılan üretim parametreleri ile kaotik merkez çalışma 

frekansı 60MHz olarak hesaplanmıştır. Devrenin benzetimi sonucunda x durum 

değişkenine karşı düşen IX akımına ait frekans yelpazesi Şekil 2.11‟de verilmiştir. 

İşaretin frekans yelpazesi incelendiğinde işaretin 60MHz civarında bir maksimumu 

olduğu görülmektedir. Bu da devrenin teorik beklentilere uygun olarak çalıştığını 

göstermektedir. 

 

ġekil 2.11: Şekil 2.5‟te verilen devrenin benzetim sonucunda elde edilen ve x 

durum değişkenine karşı gelen IX akımının frekans yelpazesi.  

Devrenin serimi çizilmeden önce, yüksek frekanslarda karşılaşılabilecek ölçüm 

sorunlarını bertaraf etmek için ve devrenin daha geniş parametre aralığında kaotik 

davranış göstermesi için devrenin çalışma frekansı 15MHz'e indirilecek şekilde 

devre yeniden tasarlanmıştır. Bu amaçla devrede kullanılan kapasite değerleri 9.7pF 

ve kutuplama akımı I0=100μA olarak seçilmiştir. Devredeki k parametresinin değeri 

değiştirilmemiş ve IB kutuplama akımının değeri yine I0/2 olarak seçilmiştir. 

Devredeki kayıplı integratör hücrelerindeki NMOS ve PMOS transistörlerinin 

boyutları sırasıyla 20μm/0.8μm ve 40μm/0.8μm olarak seçilmiştir. Bu şekilde 

benzetim sonuçları elde edilmiş devrenin, Cadence tasarım ortamında çizilen serimi 

Şekil 2.12‟de verilmiştir. 

Tasarlanan devrenin yeni kutuplama ve eleman değerleriyle şematik benzetiminden 

elde edilen çekici yapısı ve frekans yelpazesi sırasıyla Şekil 2.13a‟da ve Şekil 

2.14a‟da gösterilmiştir. Aynı devrenin serim benzetiminden elde edilen çekici 

yapısı ve frekans yelpazesi sırasıyla Şekil 2.13b‟de ve Şekil 2.14b‟de verilmiştir. 
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Şekil 2.13 ve Şekil 2.14‟te verilen sonuçlar birbirleriyle karşılaştırıldığında, 

devrenin şematik ve serim benzetimlerinde elde edilen sonuçların birbirine çok 

yakın olduğu ve devrenin davranışının serimden kaynaklanan parazitik etkilerden 

etkilenmediği görülmüştür. 

 

ġekil 2.12: Şekil 2.5‟teki devrenin serimi. (Kapasiteler gösterilmemiştir.) 

 
(a)                                                                    (b) 

ġekil 2.13: Şekil 2.5‟te gösterilen kaotik devrenin (a) şematik benzetiminden 

elde edilen çekici (b) serim benzetiminden elde edilen çekici. 

 
                      (a)                                                                     (b) 

ġekil 2.14: Şekil 2.5‟te gösterilen kaotik devrenin (a) şematik benzetiminden 

elde edilen frekans yelpazesi(b) serim benzetiminden elde edilen 

frekans yelpazesi. 
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Sistemdeki parametre değerlerindeki sapmalardan tasarlanan devrenin dinamik 

davranışının nasıl etkilendiğini belirlemek için istenilen çift sarmallı kaotik çekiciyi 

veren kutuplama akımlarının değişim aralıkları belirlenmiştir ve bulunan sonuçlar 

Çizelge 2.1‟de verilmiştir. Anma değeri devrenin çalışmasında kullanılan değerdir 

ve kutuplama akımı I0=100µA ve k=0.2 olarak belirtilmişti. Çizelge 2.1‟de 

gösterilen sonuçlardan devrenin dinamik davranışının kutuplama akımının (I0) 

anma değerindeki yaklaşık %25‟lik bir değişiminden etkilenmediği görülmüştür. 

Bunun yanında k parametresinin değerinin çok kritik olmadığı ancak anma 

değerinin 0.2‟den biraz daha büyük seçilmesinin faydalı olacağı görülmüştür. 

Kutuplama akımlarındaki izin verilen değişimin geniş olması, devrenin 

tümleştirildiğinde de istenilen çift sarmallı çekicinin elde edilmesinin mümkün 

olduğunu düşündürmektedir. 

Çizelge 2.1: Devreden istenilen kaotik çekicinin elde edilmesini sağlayan 

kutuplama akım değerleri değişim aralıkları (IB=I0/2). 

Parametre Değişim Aralığı 

I0 75µA -135µA 

k 0.18 – 0.46 

Tasarımı yapılan devrede devre elemanlarının değerlerinde oluşacak sapmanın 

devrenin çalışmasını ne derecede etkileyeceğini öngörebilmek için kaotik devrenin 

Monte-Carlo analizi yapılmıştır. Eleman değerlerine göre devreden beklenilen 

kaotik çekicinin elde edilme oranları Çizelge 2.2‟de verilmiştir. Bu sonuçlardan 

devrenin pasif eleman değerlerindeki sapmalara çok duyarlı olmadığı, transistör 

boyutlarındaki sapmalara daha duyarlı olduğu görülmektedir. Ancak benzetim 

sonuçlarından eleman değerlerinde oluşacak sapmalardan dolayı devrenin kaosa 

girememesi durumunda, kutuplama akımları değiştirilerek devrenin tekrar kaosa 

sokulabileceği görülmüştür. Bundan dolayı I0 akımı kırmık dışından 

ayarlanabilecek şekilde devrenin serimi çizilmiştir. 

Çizelge 2.2: Monte Carlo analizi sonucu istenilen kaotik çekicinin elde edilme 

oranları. 

Eleman türü Kaos Gözlenme Oranı (%) 

Direnç 65 

Transistör 13 

Kapasite 100 
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Yukarıda benzetim sonuçlarının verildiği kaotik osilatör AMS 0.35μ CMOS 

teknolojisi ile üretilmiştir ve ilk örnek (prototip) kırmıkların testi yapılmıştır. 

Üretilen kaotik devreye ilişkin kırmık fotoğrafı Şekil 2.15a‟da verilmiştir. Devre 

kırmık üzerinde 0.06mm
2
‟lik (174μmx340μm) bir alan kaplamaktadır.  

 
(a) 

 
(b) 

ġekil 2.15: Tümleştirilmiş kaotik devrenin (a) kırmık içi fotoğrafı (b) test için 

kullanılan baskı devre (fotoğrafın sağ kısmı).  

Tümleştirilmiş kaotik devrenin kaotik davranış göstermesi için gerekli olan 

parametre değerlerinin test sırasında ayarlanabilir olmasını sağlayacak şekilde test 

düzeneği baskı devre üzerine kurulmuştur. Şekil 2.15b‟de gösterilen test 

düzeneğinde devre ±1.65V‟luk besleme gerilimleri ile kutuplanmış ve kaotik 
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devrenin kutuplama akımlarının değerleri, devreye dışarıdan bağlanan ayarlı 

dirençlerin ayarlanmasıyla I0=105μA, k=0.32 ve IB=50μA olacak şekilde 

seçilmiştir. Devrenin ürettiği kaotik çekiciyi gözlemek amacıyla, Şekil 2.5‟teki 

devrenin durumlarına karşı gelen IX ve IY akımları, MC1 ve MB transistörlerine 

paralel bağlanan iki adet transistör yardımıyla kırmık dışına alınmıştır. Yeni 

eklenen transistörlerin savaklarıyla toprak arasına bağlanan 1k‟luk dirençler 

eklenerek IX ve IY akımları gerilim büyüklüklerine dönüştürülmüştür. Bu elde edilen 

gerilimlerin zaman ve faz portreleri aktif problar kullanılarak osiloskop ekranında 

gözlenmiştir. Şekil 2.16a‟da IX akımına karşı düşen gerilimin zamanla değişimi, 

Şekil 2.16b‟de ise IX ve IY akımlarına karşı düşen faz portresi görülmektedir. Şekil 

2.16b‟deki faz portresinden sayısal analizlere uygun çift sarmallı bir kaotik çekici 

ürettiği gözlenmektedir. Şekil 2.16c‟de verilmiş olan IX akımının frekans 

yelpazesinden devrenin ürettiği kaotik işaretin merkez salınım frekansının 15Mhz 

civarında olduğu ve kaotik işaretin frekans bandının 25MHz‟e kadar uzandığı 

görülmektedir. Bu sonuçların, Şekil 2.13b ve 2.14b‟de verilen serim sonrası 

benzetim sonuçlarıyla karşılaştırılmasıyla devrenin beklentilere uygun olarak 

çalıştığı görülmektedir. Bu kutuplama değerleriyle devrenin güç harcaması 8mW 

olarak ölçülmüştür. 

Çizelge 2.3: Devrenin çift sarmallı kaotik çekici üretmesi için kullanılması 

gereken kutuplama akım değeri ve k parametresi aralıkları 

(IB=50μA). 

Parametre Çift sarmallı kaotik çekici 

I0 95µA - 110µA 

k 0.25 - 0.35 

Tümleştirilmiş devrenin çift sarmallı kaotik çekici gösterdiği k parametre ve I0 

kutuplama akım aralığı belirlenmiştir ve sonuçlar Çizelge 2.3‟te verilmiştir. Bu 

sınır değerler elde edilirken, devrenin kutuplama akımları IB=50μA olacak şekilde 

ayarlanmıştır. Çizelge 2.3, Çizelge 2.1 ile karşılaştırıldığında devrenin çift sarmallı 

kaotik çekici üreten çalışma aralığının benzetim ile elde edilen aralık içinde kaldığı 

fakat değişim aralıklarının önemli oranda daraldığı görülmektedir.  
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(a) 

 
(b) 

 
 (c)  

ġekil 2.16: Üretilen kaotik devreden elde edilen (a) IX akımına karşı düşen 

gerilimin zamanla değişim grafiği, (b) IX ve IY akımlarına karşı düşen 

çift sarmallı kaotik çekici (X-ekseni: 100mV/div, Y-ekseni: 

100mV/div) (c) IX akımına karşı düşen gerilime ilişkin frekans 

yelpazesi (Yatay eksen=6MHz/div). 
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2.2 Tek Endüktanslı Negatif-gm Temelli Kaos Osilatörleri 

Tasarımı yapılan ikinci kaotik osilatör tek endüktans elemanı içeren negatif-gm 

temelli bir devredir. Kaotik osilatör bipolar ve MOS transistörlerle 

gerçeklenebilmekte ve endüktans elemanı kullanılması sayesinde, transistör sayısı 

düşürülebilmiştir. Bu durum devrenin yüksek frekanslarda çalışabilme ve düşük 

güç harcama gibi çok önemli özelliklere sahip olmasını sağlamıştır [60].  

Şekil 2.17‟de verilmiş olan sinüs osilatöründe görülen çapraz bağlı transistörler 

negatif direnç işlevini yerine getirmektedir. Bundan dolayı bu devre negatif-gm 

osilatörü olarak bilinmektedir. Devrenin basit yapısı sayesinde yüksek frekanslarda 

çalışmaya uygunluk, düşük güç sarfiyatı ve simetrik yapısı nedeniyle de yüksek 

gürültü bastırma oranı gibi özelliklere sahiptir. Bu devreden türetilmiş olan kaos 

osilatörlerinde devrenin simetrik ve basit yapısı korunarak kaos osilatörlerinin de 

yukarıda sıralanan özelliklere sahip olması sağlanmıştır. 

2 1C

L

C

BI BI

 

ġekil 2.17: Bipolar negatif-gm sinüs osilatörü [61]. 

Benzer devreyi kullanan başka bir kaotik osilatör eş değerli iki endüktans 

kullanılarak da gerçeklenmiştir [37]. Önerilen yapılarda tek endüktans kullanılarak 

devrenin daha az yer kaplaması sağlanmıştır ve devrenin tümdevre olarak 

gerçeklemesi kolaylaştırılmıştır. 

2.2.1 BJT transistörlerle gerçeklenmiĢ negatif-gm kaos osilatörü 

2.2.1.1 Devrenin tanıtılması  

Şekil 2.17‟de gösterilen sinüs osilatöründen türetilen ve BJT ile gerçeklenen kaotik 

devre Şekil 2.18‟de gösterilmiştir. Bu devrede kullanılan çapraz bağlı T1-T2 

transistörleri negatif direnç gibi davranmakta, devreye eklenen T3-T4 transistörleri 

ise doğrusal olmayan hiperbolik tanjant fonksiyonunu gerçeklemektedirler. 
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ġekil 2.18: Önerilen bipolar negatif-gm kaos osilatörü. 

C1=C2=CA, C3=C4=CB ve CB=2CA alınarak devrenin analizi yapılırsa, durum 

denklemleri: 
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 (2.14) 

olarak yazılabilir [62]. Bu denklemlerde VT ısıl gerilimdir. (2.14) denklem 

takımında R
2
=L/8C olmak üzere durum değişkenleri x1=(VC2-VC1)/2VT, 

x2=(VC2+VC1)/2VT, y=2iLR/VT, z=(VC4-VC3)/2VT ve tn=t/2RC olarak tanımlanırsa 

durum denklemleri aşağıdaki gibi yazılabilir.   
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 (2.15) 

(2.15) denklem takımında parametreler b=ISR/VT, c=I0R/VT ve d=(2IB-I0)R/VT  

olarak tanımlanmıştır. Bu sistem farklı parametrelerde kaos oluşturmaktadır. Bu 

sistemin b=0.001, c=1.5 ve d=2.2 için Runge-Kutta Felberg yöntemi ile analizi 



 
31 

sonucu elde edilen kaotik çekicinin x1-(x1-z) düzlemine izdüşümü Şekil 2.19‟da 

verilmiştir.  

 

ġekil 2.19: (2.15) denklemleriyle verilen sistemin sayısal analiz sonucu bulunan 

elde edilen kaotik çekicinin x1-(x1-z) düzlemine izdüşümü. 

2.2.1.2 Devrenin benzetim ve deneysel sonuçları  

(2.15) bağıntılarındaki matematiksel denklemlerin Şekil 2.18‟deki devreyi ne kadar 

doğru modellediğini test etmek amacıyla, ilk olarak bu devrenin AMS.35μ CMOS 

üretim parametreleri ile Cadence tasarım ortamında benzetimleri yapılmıştır. 

Devrede besleme gerilimi 3.3V, pasif eleman değerleri CB=2CA=275fF, L=10nF, 

R=300 ve kutuplama akımı değerleri IB=420μA, I0=121 μA olarak alınmıştır. 

(VC2-VC1) ile (VL) gerilimlerine karşı düşen ve Şekil 2.19‟daki sonuçlarla uyumlu 

olan kaotik çekici Şekil 2.20a‟da gösterilmiştir. VC1 geriliminin Şekil 2.20b‟de 

verilen frekans yelpazesi incelenirse devrenin merkez kaotik çalışma frekansının 

yaklaşık 2.5GHz olduğu görülebilir. 

Bunun yanında, Şekil 2.18‟deki devre ayrık elemanlar kullanılarak gerçeklenmiştir. 

Devrede kullanılan bipolar transistörler CA3086 transistör dizileri ile gerçeklenmiş, 

devre simetrik ±5V‟luk gerilim kaynakları ile kutuplanmış, CB=2CA=10nF, 

L=10mF, R=353, IB=250μA, I0=208μA alınmış ve devreden Şekil 2.21‟de görülen 

kaotik çekici gözlenmiştir.  

BJT transistörlerle ayrık olarak gerçeklenmiş devrenin en önemli sakıncası 

devrenin ısıl karalılığının iyi olmamasıdır. Ayrık elemanlarla gerçeklenen devre 

uzun süre kaotik bölgede çalışamamaktadır. Bu durumun devrede bipolar transistör 

içeren blokların ısıl duyarlıklarının yüksek olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Bu nedenle bu bölümde ele alınan kaotik devrenin 

tümleştirilmemesine karar verilmiştir.  
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(a) 

 
(b) 

ġekil 2.20: Şekil 2.18‟deki devrenin Cadence benzetim sonuçları (a) kaotik çekici 

(Yatay eksen: VC2-VC1 Dikey eksen: VL), (b) VC1 gerilimine ilişkin 

frekans yelpazesi. 

 

ġekil 2.21: Şekil 3.18‟deki devrenin ayrık elemanlarla gerçeklenmesiyle gözlenen 

kaotik çekici (X-ekseni=0.1V/div, Y-ekseni = 0.1V/div). 
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2.2.2 MOS transistörlerle gerçeklenmiĢ negatif-gm kaos osilatörü 

2.2.2.1 Devrenin tanıtılması 

Şekil 2.17‟de verilen negatif-gm LC sinüs osilatörden türetilmiş başka bir kaotik 

devre Şekil 2.22‟de verilmiştir. Bu yapı Şekil 2.18‟de gösterilmiş bipolar 

transistörlü devreye kazancı k olan iki çift ek akım aynası eklenerek elde edilmiştir. 

Bipolarlı yapıda bipolar transistorların gerçeklediği doğrusal olmayan fonksiyon 

bipolar transistörlerin üstel akım-gerilim ilişkisinden dolayı iyi bir yaklaşıklıkla 

gerçeklenmektedir. MOS transistorların akım-gerilim ilişkisinin karesel olmasından 

dolayı devrede bulunması gereken doğrusal olmayan fonksiyon akım 

kuvvetlendirmesi k olan PMOS akım aynaları kullanılarak gerçeklenmektedir [63]. 

Bu yöntemle tasarlanan devre Şekil 2.22‟de verilmiştir [62].  
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ġekil 2.22: Tek endüktanslı CMOS negatif-gm kaos osilatörü [62]. 

Bu devrede de çapraz bağlı transistörler negatif direnç elemanını gerçeklemektedir. 

Devrede Cp kapasiteleri parazitik kapasiteler olmak üzere C=C1=C2=0.5C3=0.5C4, 

Cp=0 için, devrenin durum denklemleri aşağıdaki gibi yazılabilir. 
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 (2.16) 

(2.16)‟da W ve L devredeki NMOS transistörlerin boyutları olmak üzere, 

WCLIV oxnsat /0 , LWCIg oxnm /0  olarak tanımlanmaktadır.  

(2.16) denklemlerinde R0
2
=L/8C ve VTH eşik gerilimi olmak üzere, x1=(VC2-

VC1)/2VTH, x2=(VC2+VC1)/2VTH, y=2iLR/VTH, z=(VC4-VC3)/2VTH şeklinde yeni durum 

değişkenleri tanımlanır ve normalleştirilmiş zaman tn=t/2R0C şeklinde alınırsa, 

sistem denklemleri aşağıdaki gibi yazılabilir. 
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 (2.17) 

Burada bağıntılarda xsat=Vsat/VTH, b=βR0VTH, c=I0R/VTH, d=2(kI0-IB)R/VTH ve 

m=R0/R şeklinde tanımlanmıştır.  

(2.17) bağıntılarında verilmiş diferansiyel denklem sistemi farklı parametre 

değerleri için kaotik davranış göstermektedir. Örneğin, b=0.4, c=0.15, d=0.8, k=8 

için Runge-Kutta Felberg yöntemi sonucu elde edilen kaotik çekicinin x1-(x1-z) 

düzlemine izdüşümü Şekil 2.23‟te verilmiştir. 
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ġekil 2.23: (2.17) bağıntısından elde edilen kaotik çekicinin x1-(x1-z) düzlemine 

izdüşümü. 

(2.17) denklem takımındaki c ve d parametreleri, devredeki I0 ve IB akımları ile 

ayarlanabilen büyüklüklerdir ve elektronik olarak kontrol edilmektedir. Bundan 

dolayı devrenin tümleştirilmesi sonrasında, bu parametrelerin doğru bir şekilde 

uygun değerlere ayarlanabilmeleri mümkündür. Kazancı k olan PMOS 

transistörlerle gerçeklenen akım aynaları “parmaklı” çok parçalı kanal genişliği ile 

gerçeklendiğinden tümdevre gerçeklemesinde, eş boyutlu kanal genişlikleri ve 

uzunluklarında yapılan hata hepsini eşit miktarda etkilediğinden akım kazancı olan 

k parametresinin değerinin devrenin tümdevre üretimi sonrasında istenilen değerden 

çok fazla sapacağı düşünülmemektedir. Devrenin Cadence ortamında benzetimi 

sonrasında k parametresindeki tipik sapma miktarının %3 mertebesinde olduğu 

görülmüştür. Belirlenen sapma miktarı daha büyük kanal uzunluklu transistörler 

kullanılarak azaltılabilir fakat (2.17) bağıntılarının ayrıntılı sayısal analizi 

sonucunda, k parametresinin anma değerinde bu oranda bir sapmanın devrenin 

dinamik davranışını çok etkilemediği görüldüğünden kanal uzunlukları ile bu oran 

düşürülmeye çalışılmamıştır. Sistemdeki b ve m parametreleri, sırasıyla NMOS 

transistörlerin geçiş iletkenliği parametresi () ile Şekil 2.22‟deki R direncine karşı 

gelmektedir ve devrenin tümdevre üretiminde anma değerlerinde %30‟a varan 

sapmalar meydana gelebilmektedir. Bu parametrelerin anma değerlerindeki 

sapmanın etkilerini belirlemek için bu parametreler uygun bir aralıkta taratılmış ve 

parametre kümesinin her değeri için sistem denklemleri sayısal yöntemlerle 

çözülmüş, elde edilen çözümlere ilişkin Lyapunov üstelleri hesaplanmıştır [61]. 

Şekil 2.24a‟da b parametresi (0.12, 0.4) ve d parametresi (0.5, 2.5) değerleri 
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arasında taratıldığı durumda, en büyük Lyapunov üstelinin pozitif olarak elde 

edildiği, sistemin kaotik davrandığı parametre değerleri gösterilmiştir. Bu sonuçlar 

elde edilirken sistemin tüm diğer parametreleri Şekil 2.23‟teki kaotik çekicinin elde 

edildiği değerlerde tutulmuştur. Şekil 2.24a‟da, b parametresinin (0.12, 0.4) 

aralığında kaldığı her değer için d parametresinin uygun bir değerinde sistemin 

kaotik davranış gösterdiği görülmektedir. Benzer şekilde Şekil 2.24b‟de, m ve d 

parametrelerinin sırasıyla (0.7, 1.3) ve (0.9, 1.6) aralıklarında değiştirildiğinde, 

sistemin kaotik davranış gösterdiği parametre değerleri gösterilmiştir. Bu 

sonuçlardan b parametresinin (0.12, 0.4) aralığındaki her değeri için, m 

parametresinin değerinin uygun şekilde ayarlanmasıyla, sistem kaosta kalacak 

şekilde tasarlanabileceği görülmektedir. Analizlerde belirlenen aralıklar, b‟nin 

anma değerinde %54, m parametresinin anma değerinde ise %30‟luk bir değişime 

karşı geldiğinden tümdevre gerçeklemesinde b ve m parametrelerinin anma 

değerlerinde önemli ölçüde hata ortaya çıksa dahi, devredeki I0 ve IB akımlarını 

ayarlamak suretiyle d parametresine uygun bir değer vererek sistemi kaosta 

çalıştırmak mümkün olacaktır. Sonuç olarak, parametre değerlerinde devrenin 

üretimi sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sapmaya karşın, I0 ve IB akım 

değerlerini ayarlayarak devrenin kaotik bölgede çalışabileceği belirlenmiştir. 

 
(a)                   (b) 

ġekil 2.24: (a) b ve d değiştirildiğinde, (b) m ve d değiştirildiğinde (2.17) 

sisteminin kaotik davranış gösterdiği parametre bölgeleri. 

Sistemin d parametresine göre dallanma diyagramı ve en büyük Lyapunov 

üstellerinin değişimi Şekil 2.25‟te verilmiştir. Bu diyagramdan sistemin, periyot-

katlama dallanması, periyot-3 ve periyot-5 pencereleri ve geçiş kaos dallanmasını 

(intermittency chaos bifurcation) içeren zengin bir dinamik davranış gösterdiği 

görülmektedir. d parametresinin küçük değerleri için, sistem iki tane ayrık ve 

başlangıç koşulunun değerine bağlı olarak sadece birinin gözlenebildiği iki adet 
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çekiciye sahiptir. Bu iki çekicinin genliği d büyüdükçe artmakta ve d=1.1 değerinde 

bu iki çekici birleşmektedir. Bu durum sistem çözümünün ani değerlerinde d=1.1 

değerinde oluşan değişimin nedenini açıklamaktadır. d parametresi devrede I0 ve IB 

akımlarına bağlı olduğu için, bu akım değerlerinin değiştirilmesiyle devrenin tüm 

dinamik davranışının gözlenebileceği düşünülmektedir. 

 

ġekil 2.25: d parametresine göre dallanma diyagramı ve en büyük Lyapunov 

üstelinin değişimi. 

2.2.2.2 Devrenin idealsizlik etkilerinin incelenmesi 

Şekil 2.22‟de gösterilen kaotik osilatörde M1 ve M2 transistörlerinin savakları ile 

toprak arasına gelen parazitik kapasiteler devreye dışarıdan bağlanan C1 ve C2 

kapasitelerine paralel geldiklerinden, bunların etkileri ihmal edilebilir düzeyde 

olmaktadır. Benzer şekilde endüktans elemanın iki ucundaki parazitik kapasiteler, 

yüksek frekanslarda kısa devreye yakın davranacak olan C3-C2 ve C4-C1 yolları 

tarafından köprülenecektir. M3 ve M4 transistörlerinin ortak kaynak uçları hem 

devrenin simetrik yapısı, hem de bu transistörlerin kaynak uçlarının düşük 

empedans göstermesi sayesinde yaklaşık AC toprak gerilimi seviyesindedir. O 

nedenle bu ortak kaynak ucundaki parazitik kapasitelerin devreye etkisinin düşük 

olması beklenmektedir. Bunların yanında PMOS transistörlerin geçitlerinden 

görünen ve kesikli çizgiler ile gösterilmiş olan Cp parazitik kapasiteleri ihmal 

edilememektedir. Cp kapasitelerindeki asıl en büyük bileşen PMOS transistörlerin 
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geçit-kaynak kapasitelerinden gelmektedir. Devrenin çalışması sırasında, PMOS 

transistörlerin hep doymalı bölgede kaldığı varsayımı altında, bu kapasiteler büyük 

ölçüde lineer davranmaktadır. Akım aynalarının sağladığı k değerli akım kazancının 

akım aynalarının çıkış tarafında parmaklı gerçeklemeden dolayı k adet birim 

boyutlu transistör ile gerçeklenmiş gibi düşünüldüğünde (diyot bağlı transistör de 

birim boyutlu), bu kapasitelerden gelen etki yaklaşık olarak (2k+1)Cgs olmaktadır. 

Öte yandan Cp kapasitesinin değerine diyot bağlı PMOS transistör ile fark alıcı 

devredeki M4‟ün (sağ tarafta M3‟ün) kaynak-gövde jonksiyon kapasitesi de katkıda 

bulunmaktadır. Jonksiyon kapasiteleri lineer olmayan elemanlar olup, değerleri 

jonksiyon gerilimi ile değişmektedir ama bu kapasitelerin etkileri geçit-kaynak 

kapasitesinden gelen etkilere göre çok daha küçük kalmaktadır. Bunlardan dolayı, 

devrenin yüksek frekans başarımına parazitik elemanların etkileri incelenirken 

sadece CP parazitik kapasitesi ele alınmış ve analiz sırasında bu elemanın lineer 

davrandığı varsayılmıştır.  

I'D3 ve I'D4 akımları sırasıyla M3 ve M4 transistörlerinin savak akımları olarak 

tanımlanır ve Şekil 2.22‟de verilen devrenin analizi Cp kapasiteleri de dikkate 

alınarak tekrar yapılırsa devrenin (2.17)‟de verilmiş olan ideal modeli yerine (2.18) 

ile verilen modeli elde edilebilir [61]. Bu yeni modelde M3 ve M4 transistörlerinin 

oluşturduğu fark kuvvetlendiricisi yapısından dolayı bu iki transistörün akımlarının 

farkı ve toplamı ile orantılı olan iki yeni durum değişkeni bulunmaktadır ve bunlar 

sırasıyla w1=2(I'D3–I'D4)R/VTH, w2=2(I'D3+I'D4)R/VTH şeklinde tanımlanmıştır. 

Ayrıca endüktans elemanının idealsizliğini göstermek için endüktansa seri rQ 

direnci tanımlanmıştır.  
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(2.18) ile verilen denklemlerde xsat=Vsat/VTH, b=2βRVTH, c=I0R/VTH, d'=-2IBR/VTH, 

εQ=rQ/4R, ε=Cp/4C olmak üzere f(x1) fonksiyonu: 
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şeklinde tanımlanmıştır. 

(2.18) denklem takımındaki εQ devrede kullanılan endüktans elemanının sonlu 

değer katsayısını, ε ise PMOS akım aynalarının parazitik kapasitelerini modellemek 

için kullanılmış parametrelerdir. (2.18)‟deki ideal olmayan sistem denklemleri εQ=0 

ve ε=0 için (2.17) denklemlerine dönüşmektedir. 

Belirtilen idealsizliklerin sistemin davranışına etkisini görebilmek için, sistemin 

dallanma diyagramı d' parametresine göre (2.18) denklemleri kullanılarak elde 

edilmiştir. Parazitik etkiler birbirlerinden bağımsız olarak analiz edilerek, Şekil 

2.26a‟da (εQ, ε)=(0.05, 0) için ve Şekil 2.26b‟de (εQ, ε)=(0, 0.075) için dallanma 

diyagramları çizdirilmiştir. Parazitik etkilerin olduğu ve olmadığı sistemlerin 

karşılaştırılabilmesi için, yeni dallanma diyagramları kcdd 2'


 şeklinde 

tanımlanmış olan ve (2.17) bağıntılarındaki d parametresine karşı gelen yeni bir 

parametreye göre çizdirilmiştir. 

 

ġekil 2.26: (2.18) bağıntılarındaki ideal olmayan sistem denklemlerine ilişkin 

dallanma diyagramları; (a) (εQ, ε)=(0.05,  0), (b) (εQ, ε)=(0, 0.075). 

Endüktans elemanın sonlu değer katsayısının etkisini belirlemek için Şekil 2.26a‟da 

εQ=0.05 için elde edilmiş olan dallanma diyagramı, Şekil 2.25‟te ideal sistem 

denklemlerinden elde edilen dallanma diyagramı ile karşılaştırıldığında, dallanma 
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diyagramını d parametresinin daha büyük değerli olduğu bölgeye doğru ötelediği 

görülmektedir. Endüktansın sonlu değer katsayısının etkisi, devredeki I0 ve IB 

kutuplama akımlarının değerleriyle belirlenen d̂  parametresinin değerini büyütecek 

şekilde yeniden ayarlanmasıyla telafi edilebilmektedir. Tanım bağıntılarından 

THB )R/V-I(kId 02ˆ   ve k=8 olduğundan, IB‟nin değeri kI0‟ın değerine göre çok 

küçük kalmakta ve pratik olarak d̂ ‟nın değeri ancak c kutuplama akımının değerini 

artırarak büyütülebilmektedir. Sonuç olarak endüktans elemanının sonlu değer 

katsayısının etkisinin, devrenin güç sarfiyatının artmasına neden olacak şekilde I0 

kutuplama akımının değerinin artırılmasıyla telafi edilebileceği öngörülmektedir. 

Diğer bir parazitik etki olan ve parazitik Cp kapasitesi ile C kapasitelerinin oranının 

belirlediği ε parametresi büyük değerler aldığında, devrenin kaotik davranış 

gösterdiği parametre aralığını daralttığı Şekil 2.26b‟den görülmektedir. Ayrıca ε 

parametresinin değerinin ε>0.1 olduğu durumda ve d̂ ‟nın (1, 2) aralığında 

sistemde kaotik çözüm gözlenememektedir. Kaotik devrenin çalışma frekansını 

artırmak için, C kapasitesinin ve L endüktansının değerlerinin küçültülmesi 

durumunda ε=Cp/4C oranı artacak ve devre daha dar bir parametre aralığında kaosa 

girecektir. Sonuç olarak devrenin kararlı bir şekilde kaotik davranış göstermesi için, 

ε=Cp/4C değerinin küçük olması gerekliliği kaotik devrenin çalışma frekansını 

sınırlamaktadır.  

2.2.2.3 Devrenin ayrık elemanlar ile gerçeklenmesi 

Şekil 2.22‟de önerilmiş devrenin çalışmasının yapılan analizlere ne derece 

yaklaştığını gözlemlemek için devre ayrık elemanlar kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Devrede MOS transistörler CD4007 transistör dizileri ile 

gerçeklenmiş ve devre ±5V‟luk simetrik gerilim kaynağı ile beslenmiştir. Devrede 

kullanılan elemaların değerleri CB=2CA=10nF, L=10mH, R=353, IB=1350μA, 

I0=250μA olarak seçilmiş ve Şekil 2.27‟de görülen kaotik çekici gözlenmiştir. Şekil 

2.27‟deki eksenler Şekil 2.23‟tekine benzer olarak yatay eksende x1 parametresine 

karşı düşen (VC2-VC1) gerilim farkı, dikey eksende ise (x1-z) parametre farkına karşı 

düşen VL (endüktans elemanı üzerinde düşen gerilim) görülmektedir. Bu 

sonuçlardan, devrenin beklentilere uygun olarak çalıştığı görülmektedir.  
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Devrenin kaotik davranışının kararlılığını belirlemek için ayrık elemanlarla 

gerçeklenen devrenin parametre değişimine göre deneysel dallanma diyagramları 

çıkarılmıştır. Sayısal analiz sonuçlarından devrenin kaotik davranışında etkili olan 

d=2(kI0-IB)R/VTH parametresinden de görüldüğü gibi I0 akımındaki değişiklik d 

parametresini daha çok etkilemektedir. Bundan dolayı devrenin kaotik davranış 

göstereceği değişik değerlerde sabit IB akımları için I0 aralığının genişliği 

araştırılmıştır. Bu ölçümlerin sonucunda elde edilen bir sonuç IB=1350A için 

I0((150A, 203A)U(219A, 270A)) gibi geniş bir I0 aralığında devrenin kaosta 

kalmasıdır. Bu aralığın geniş olması devrenin geniş bir parametre aralığında kararlı 

kaotik davranış göstereceğini düşündürmektedir. 

 

ġekil 2.27: Önerilen CMOS devrenin fiziksel gerçeklemesi sonucu gözlenen 

kaotik çekici (X-ekseni=0.5V/div, Y-ekseni=0.5V/div).  

2.2.2.4 TümleĢik kaotik devre 

Devrenin sayısal analiz ve ayrık elemanlarla gerçeklenmesinden elde edilen 

sonuçlardan MOS transistörlerle gerçeklenen devrenin yüksek başarımlı, kararlı bir 

devre olduğu görülmüş ve devre tümleşik olarak gerçeklenmiştir.  

Tümleştirme için ilk olarak devrenin Cadence tasarım ortamında bulunan Spectre 

benzetim programı yardımıyla, AMS 0.35μ CMOS üretim parametreleri 

kullanılarak benzetimi yapılmıştır. Devre ±1.65V besleme kaynakları ile 

kutuplanmış ve devredeki eleman değerleri L=10μH, C3=C4=2C1=2C2=10pF, 

R=350Ω olarak seçilmiştir. Devredeki akım aynalarının kazancı analizlerdeki gibi 

k=8 olacak şekilde ayarlanmış ve kutuplama akımları IB=370μA, I0=230μA olarak 

seçilmiştir. Bu parametre değerleri ile devrenin ürettiği kaotik çekici Şekil 2.28a‟da 

ve C1 kapasite gerilimine ilişkin frekans yelpazesi Şekil 2.28b‟de verilmiştir. 

Devrenin frekans yelpazesinde 50MHz‟lere kadar salınım yaptığı görülmektedir. 
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(a)                  (b) 

ġekil 2.28: Şekil 2.22‟de verilen devrenin benzetimi sonucu elde edilen (a) kaotik 

çekici, (b) VC1 gerilimine ait frekans yelpazesi. 

Test aşamasında yüksek frekanslarda ortaya çıkabilecek sorunları önlemek 

amacıyla, devrenin çalışma frekansı 20Mhz‟lerde olacak şekilde tekrar 

tasarlanmıştır. Bu durumda devrede kullanılan eleman değerleri L=14μH, C=14pF, 

R=350Ω, k=8 ve kutuplama akımları IB=370μA, I0=233μA olarak belirlenmiştir. 

Devrenin serimi Şekil 2.29‟da gösterilmiştir. Devrede kullanılan endüktans 

elemanının serimde çok yer kapladığı için devreye dışarıdan bağlanması gerektiği 

görülmüş ve endüktans serimin dışına alınmıştır. Pratik yüksek frekanslı 

gerçeklemeler için endüktans değeri düşecek ve tümleşik bobin de mümkün 

olabilecektir. 

 

ġekil 2.29: Şekil 2.22‟de verilmiş devrenin serimi. (Kapasiteler gösterilmemiştir.)  
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Devrenin yeni eleman ve kutuplama akımları değerleriyle şematik benzetiminden 

elde edilen kaotik çekici ve frekans yelpazesi sırasıyla Şekil 2.30a‟da ve Şekil 

2.31a‟da verilmiştir. Aynı devrenin serim sonrası benzetimlerinde kaotik davranışın 

gözlenebilmesi için eleman ve kutuplama akımları değerlerinde değişiklikler 

yapılmıştır. Serimde kullanılan eleman değerleri L=17μH, C=14pF, R=350Ω, k=8 

ve kutuplama akımları IB=370μA, I0=170μA olarak seçilmiştir. Bu eleman ve 

kutuplama akımları değerleriyle devrenin serim benzetiminden elde edilen kaotik 

çekici ve frekans yelpazesi sırasıyla Şekil 2.30b‟de ve Şekil 2.31b‟de verilmiştir. 

 
(a)                     (b) 

ġekil 2.30 : Kaotik devrenin (a) şematik benzetiminden elde edilen çekici (b) serim 

benzetiminden elde edilen çekici. 

 

ġekil 2.31: Kaotik devrenin (a) şematik benzetiminden elde edilen frekans 

yelpazesi (b) serim benzetiminden elde edilen frekans yelpazesi. 

Devrenin şematik ve serim benzetimleriyle elde edilen frekans yelpazelerine 

bakıldığında şematik benzetiminde devrenin merkez kaotik çalışma frekansı 

yaklaşık 18Mhz civarında ortaya çıkmakta ve devre 35Mhz‟lere kadar salınım 

göstermektedir. Diğer yandan serim benzetimde devrenin merkez kaotik çalışma 

frekansının yaklaşık 16MHz civarına düştüğü ve devrenin 22Mhz‟lere kadar 

salınım gösterdiği görülmektedir. Devrenin serim benzetimlerinde yapılan parazitik 
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analizlerde bu durumun Şekil 2.22‟de kullanılan ve yüzen kapasiteler olan C3 ve C4 

elemanlarının her iki ucu ile toprak arasında görünen parazitik kapasitelerden 

kaynaklandığı belirlenmiştir. Devrede kullanılan 14pF değerindeki yüzen tipten C3 

ve C4 kapasitelerinin her iki uçlarıyla toprak arasına yaklaşık 2.5pF değerlerinde 

parazitik kapasiteler gelmektedir. Bu parazitik kapasiteler doğrudan C1 ve C2 

kapasitelerine paralel gelerek bunların değerlerini artırmakta ve devrenin çalışma 

frekansını düşürmektedir.  

Serim sonuçlarından parametre aralığı biraz değişse bile devrenin kararlı kaotik 

davranış gösterdiği belirlenmiş ve AMS 0.35μ CMOS teknolojisi ile üretimi 

Belçika-IMEC firmasından yaptırılmıştır. Üretilen kaotik devrenin kırmık fotoğrafı 

Şekil 2.32a‟da gösterilmiştir. 

Tümleştirilmiş devrenin testi için Şekil 2.15b‟de gösterilmiş olan ve kutuplama 

akımlarının ayarlanabildiği test düzeneği kullanılmıştır. Üretilen devre ±1.65V‟luk 

besleme gerilimleri ile kutuplanmış ve IB=385μA, I0=240μA, L=10μH için (VC2–

VC1) ve VL (endüktans üzerinde düşen gerilim) gerilim büyüklüklerine ilişkin dalga 

şekilleri incelenmiştir. Bu gerilimlere karşı düşen kaotik çekici ve (VC2–VC1) 

geriliminin frekans yelpazesi sırasıyla Şekil 2.32b ve 2.32c‟de verilmiştir. Devrenin 

merkez salınım frekansının 8MHz olduğu ve kaotik işaretin 16MHz frekanslarına 

kadar bileşeni olduğu görülebilir. Bu değerler ile devrenin güç harcaması 11mW 

olarak ölçülmüştür. Ölçülen sonuçlardan devrenin beklentilere yakın bir çalışma 

gösterdiği gözlenmiştir. 

Kaotik devrenin kaotik davranış gösterdiği akım aralıkları kaotik çekicinin tipine 

göre belirlenmiş ve belirlenen aralıklar Çizelge 2.4 ile verilmiştir. Çift sarmallı 

kaotik çekicinin elde edildiği akım aralığındaki çekici Şekil 2.32b‟dekine benzer 

yapıdadır. Akım sınırları belirlenirken diğer kutuplama akımı IB=1.6xI0 değerinde 

tutulmuştur. Elde edilen akım aralığının geniş olması, devrenin yeterince geniş bir 

parametre aralığında beklenilen çift sarmallı kaotik çekiciyi ürettiğini 

göstermektedir. 

Çizelge 2.4 : Devrenin kaotik davranış gösterdiği kutuplama akım değerleri 

(IB=1.6xI0 alınmıştır). 

Parametre Kaotik Davranış 

aralığı 

Çift sarmallı kaotik 

davranış aralığı 

I0 160µA – 290µA 190µA - 265µA 
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 (a) 

 
(b) 

 
(c) 

ġekil 2.32: Tümleşik olarak üretilen (a) kaotik devrenin kırmık fotoğrafı (kapladığı 

alan: 430µm x 290µm=0.12mm
2
), (b) devrenin ölçümünden gözlenen 

kaotik çekici (X-ekseni=500mV/div, Y-ekseni=200mV/div), (c) (VC2–

VC1) geriliminin frekans yelpazesi. 



 
46 

 



 
47 

3. TÜMLEġĠK RASTGELE SAYI ÜRETECĠ 

Kaotik sistemler periyodik olmayan, gürültü benzeri işaretler üreten ve başlangıç 

değerlerine üstel olarak duyarlı sistemler olarak tanımlanmaktadır. Bu özellikler ilk 

bakışta kaotik sistemlerin yüksek başarımlı RSÜ‟lerde kolaylıkla 

kullanılabileceğini göstermektedir [18, 27, 64, 65]. Ancak, bu sistemlerin yüksek 

başarımlı rastgele sayı üreteçlerinde kullanılabilmeleri için, kaotik işaretlerin darbe 

fonksiyonu türünde bir özilişki fonksiyonuna sahip olması ve bunların düzgün bir 

dağılıma sahip olmaları gerekmektedir. Bilinen sürekli zamanlı kaotik sistemler için 

bu özellikler ancak yaklaşık olarak sağlanabilmektedir. Bu nedenle kaotik 

işaretlerden yararlanılarak elde edilecek yüksek başarımlı bir RSÜ‟nün mutlaka 

kaotik işaretin bu özelliklerini ideale yaklaştıracak bir dönüştürücü devresi içermesi 

gerekmektedir [66]. Bir başka deyişle, herhangi bir RSÜ devresi, Şekil 3.1‟deki 

yapıda olmalıdır. 

Kaos

Üreteci Kaotik işaret

Analog/Sayısal

çevirici

10110.. İkili kodlu

veri dizisi

 

ġekil 3.1: Sürekli zamanlı bir kaos üretecine dayalı RSÜ‟nün blok şeması [13]. 

Böyle bir sistemden elde edilen ikili-kodlu verinin bağımsız ve düzgün dağılmış 

(independent, identically distributed) özellikte olması gerekmektedir. Oysa sürekli 

zamanlı kaotik işaretler sıfırdan farklı özilişki fonksiyonuna ve düzgün olmayan 

dağılıma sahip işaretlerdir. Ancak yapıda kullanılan dönüştürücü devresi ile 

RSÜ‟nün başarımını yükseltmek mümkün olmaktadır. 

Teknik yazında rastgele veriyi ikili kodlu veriye çeviren çeşitli yöntemler 

önerilmiştir. Bu yöntemlerden tümleştirmeye uygun olanlar aşağıda kısaca 

tanıtılmış ve yöntemlerin rastgele sayı üretme başarımları ifade edilmiştir. Tanıtılan 

yöntemlerden başarımı yüksek olan yöntem RSÜ tasarımında kullanılmıştır. 
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3.1 Rastgele Sayı Üretme Yöntemleri 

Teknik yazında sürekli zamanlı kaotik devreleri kullanarak gerçeklenmiş farklı 

yapılarda rastgele sayı üretme yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler kullanılarak 

başarımı yüksek rastgele veri elde edilmiştir. Aşağıdaki alt bölümlerde bu 

yöntemler incelenmiş ve değerlendirilmiştir.   

3.1.1 Durum bölümlemeli dönüĢtürücü tabanlı RSÜ 

Temel olarak çift sarmallı kaotik çekici üreten bir devre için önerilmiş rastgele sayı 

üretme yöntemidir [65]. Bu yöntemde faz uzayı Şekil 3.2‟de gösterildiği gibi s1 ve 

s2 düzlemleri ile A0, AT ve A1 bölgelerine ayrılmaktadır. AT bölgesi çift sarmallı 

yapıda, x=s1 ve x=s2 düzlemleri ile gösterilmiş eşiklerin farklı sarmallarda olacak 

şekilde belirlediği, bir sarmaldan diğerine geçiş bölgesini içine alacak şekilde 

belirlenmiş bir bölgedir. Sistem, kaotik işaret AT bölgesinden A0 bölgesine 

geçtiğinde „0‟ üretmekte, AT bölgesinden A1 bölgesine geçtiğinde ise  „1‟ 

üretmektedir. Bu yöntemle elde edilen bitler arasındaki ilişkinin (korelasyon) düşük 

olduğu belirtilmektedir [65]. Sistemde iki durum ( 
1
,  

0
) vardır ve bunlar (3.1)’de 

tanımlanmıştır. Bunlardan  
1
 durumu, AT bölgesinden A1 bölgesine veya tam tersi 

durumda sırasıyla 1 veya 0 üretmekte ve  
0
 durumunda ise AT bölgesinden A0 

bölgesine veya tam tersi durumda sırasıyla 1 veya 0 üretmektedir.  Bu iki durum 

(3.2)‟de gösterilen yöntemle i çıkış bit dizisini oluştururlar. Fakat üretilen bit 

dizisinde 1 ve 0 bitlerinin oluşma sıklığının farklı olmasından dolayı Von Neumann 

tarafından önerilen [45] düzeltme algoritması uygulanarak 1-0 dengesi 

sağlanmaktadır.  
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ġekil 3.2: Dönüştürücü yapısında kullanılan durum bölümlemesi yöntemi [65]. 

Bu yöntemin ilk zayıf noktası üretilen bit dizisinin kalitesinin seçilen sınırlara aşırı 

bağımlı olmasıdır. Sistemin elektronik olarak gerçeklenmesinde ve yüksek 

frekanslarda çalışma durumlarında sınır değerlerinde oluşan kaymanın veri 

dizisinin kalitesini bozması tümleşik RSÜ gerçeklemesinde kullanılmasını 

zorlaştırmaktadır. 

Yöntemin diğer bir zayıf noktası, [65]‟te de belirtildiği gibi üretilen dizideki 1 - 0 

dengesinin kötü olmasıdır. Bu dengeyi sağlamak için Von Neumann algoritmasının 

kullanılması bit üretim hızını en az dörtte bir oranında düşürmektedir.  

Çift eşik seviyeli durum bölümlemeli RSÜ yapısını gerçekleyen bir elektronik 

devre blok şema olarak Şekil 3.3‟te gösterilmiştir. Bu yöntemi kullanarak 

gerçeklenen sürekli zamanlı kaotik devre tabanlı RSÜ‟nün bit üretim hızının 

f=0.13f0,kaos olduğu bildirilmiştir [37]. Bu ifadede f0,kaos, merkez kaotik salınım 

frekansını göstermektedir. 
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ġekil 3.3: Çift eşikli durum bölmeli RSÜ yapısının blok gösterimi. 

Benzer bir RSÜ yapısı tek eşik seviyesi kullanılarak da gerçeklenmiştir [67]. Tek 

eşik seviyeli [67]‟de kullanılmış kaotik devre [65]‟te kullanılan kaotik devreden 

yapısal olarak farklıdır ve otonom olmayan bir kaotik devre RSÜ için 

kullanılmıştır. Tek eşik seviyeli durum bölümlemeli RSÜ yapısında da çift eşik 

seviyeli yapıyla benzer zayıflıkların olduğu görülmüştür. Tek eşik seviyeli durum 

bölümlemeli RSÜ‟yü gerçekleyen bir yapı blok şema olarak Şekil 3.4‟te 

gösterilmiştir. 

Kaotik işaret

10110
..

Örnekleyici

Durum bölümlemeli dönüştürücü

VC1

Çıkış bitleriKaos

Üreteci

Periyodik 

kaynak

 

ġekil 3.4: Tek eşikli durum bölmeli RSÜ yapısının blok gösterimi [67]. 

3.1.2 Osilatör örnekleme yöntemine dayanan RSÜ 

Osilatör örnekleme yönteminde düşük seğirmeli yüksek hızlı bir osilatörün çıkışı, 

yüksek seğirmeli düşük hızlı bir osilatörün yükselen kenarında örneklenmektedir. 

Teknik yazında bu yöntemle gerçeklenen yüksek başarımlı farklı RSÜ‟ler 

bulunmaktadır [15, 18, 35]. Osilatör örnekleme yöntemi Şekil 3.5‟te gösterildiği 

şekilde kullanıldığında sadece düşük hızlı osilatörün seğirmesi yüksek kalitede 

rastgele veri üretimini sağlamamaktadır. Bundan dolayı osilatör örnekleme yöntemi 

kullanıldığında çıkış verisi son işlem katlarıyla karıştırılarak verinin kalitesi artırılır 

[24, 25] veya yavaş osilatörün seğirmesi sisteme eklenen entropi kaynağı ile 

sağlanarak rastgele bit dizisi elde edilir [19, 26].  
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ġekil 3.5: Çift osilatör tabanlı RSÜ blok gösterimi [23]. 

Osilatör örnekleme yönteminin çalışmasını anlayabilmek ve modelleyebilmek için 

örnekleyicinin girişindeki hızlı ve yavaş osilatör işaretleri Şekil 3.6‟da 

gösterilmiştir [23]. Bu modelde yüksek seğirmeli yavaş osilatörün, gürültü ile 

sürülen bir gerilim kontrollü osilatör (GKO) ile gerçeklendiği düşünülür. 

 

ġekil 3.6: Hızlı osilatör ve gürültü ile sürülen GKO‟ün çıkışlarındaki işaretler [23]. 

Yavaş osilatörün yükselen kenarlarında hızlı osilatörün örneklenmesiyle 

gerçeklenen sistemde ilk seğirme miktarı (t0) sıfır kabul edilerek, hızlı ve yavaş 

osilatörlerin aynı anda yükselen kenarla başladığını kabul ederek, sonra gelen 

seğirme miktarları (3.3) ifadesiyle belirlenmektedir. 
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Burada tn yavaş osilatörün çıkışındaki işaretin n‟ninci ardışık yükselen kenarları 

arasında zaman farkını, TH hızlı osilatörün periyodunu, xj rastgele işareti ve () 

fonksiyonu ise rastgele işaretten sayısal veri oluşturma fonksiyonunu 

göstermektedir. 

Osilatör örnekleme yönteminin ilk örneği olan ve sadece osilatörün seğirmesi 

yardımıyla gerçeklenen RSÜ‟de testlerden geçecek rastgeleliği sağlamak için 

üretilen veri son işlem katıyla işlenmek zorunda kalınmıştır ve şu sonuçlara 

varılmıştır [24]: 

 Aynı kırmık üzerinde gerçeklenen osilatörler birbirinden iyi yalıtılmazsa 

rastgelelik kalitesi bozulmaktadır. 
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 Hızlı osilatörün darbe boşluk oranı 1 olarak sağlanamazsa üretilen bit 

dizisinde 1- 0 dengesi bozulmaktadır. 

 Yavaş osilatörün periyodundaki standart sapma SS ve hızlı osilatörün 

periyodu TH ile gösterilmek üzere  

O = 2SS/TH (3.4) 

ile ifade edilen O değeri 1.5 değerinden daha küçük olursa üretilen ardışıl 

bitler arasında belirgin bir ilişki oluşmaktadır. 

 Yavaş osilatörün periyodunun sapması normal dağılım olarak kabul 

edilmektedir. 

Osilatör örnekleme yönteminde yavaş osilatörün seğirmeleri bir gürültü ile 

sağlanarak yapılan çalışmada da şu sonuçlar alınmıştır [23]: 

 Gürültü ile sağlanan seğirmelerin iyi bir rastgele veri üretilebilmesi için 

gürültü genliğinin en az 60dB kadar kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. 

 İki osilatörün salınım frekansları arasındaki oran arttıkça rastgelelik kalitesi 

artmaktadır. 

 Hızlı osilatör frekansı yavaş osilatör frekansının tam veya yarım katlarında 

olduğunda poker testi sonucunda yaklaşık 10 değerinde bir kötüleşme 

oluşmaktadır. 

 Yavaş osilatörün seğirmesini sağlayan rastgele kaynağa kendi genliğinin iki 

katına kadar periyodik bir işaretin eklenmesi sistemin rastgelelik kalitesini 

etkilememektedir. 

  Gürültüye eklenen ve gürültünün kuvvetlendirilmesinde kullanılan 

kuvvetlendiricinin 1/f gürültüsü sistemin rastgelelik kalitesini 

etkilememektedir. 

Osilatör örnekleme yöntemiyle gerçeklenen ve seğirmenin gürültü kaynağıyla 

sağlandığı RSÜ devrelerinden üretilen verilerin son işlem katına gerek 

duyulmaksızın yüksek başarımlı bit üretilebildiği yapılan çalışmalarda 

görülmektedir. Bu yöntemin kullanıldığı sürekli zamanlı kaotik işareti kullanarak 

gerçeklenen bir çalışmada merkez kaotik salınım frekansının yaklaşık 90 katı gibi 

bir değerde bit üretimi elde edilmiştir [35].   
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3.1.3 Analog/sayısal çevirici tabanlı RSÜ 

Sürekli zamanlı kaotik devreleri kullanarak gerçeklenen diğer bir RSÜ yapısı 

analog işaretin analog/sayısal çeviriciler (ADC) ile sayısal işarete çevrilmesinde 

oluşan kuantalama hatalarını kullanmaktadır [59, 62]. Bu yöntem osilatör 

örnekleme yönteminden türetilmiş ve (3.3) ile modellenen seğirme miktarı (3.5)‟te 

gösterildiği gibi farklı bir şekilde modellenmiştir. 

tn=(tn-1+  (xn) ) mod TH. (3.5) 

Burada da gösterilen parametreler ve fonksiyon (3.3) ile aynı şekilde 

tanımlanmıştır. Öte yandan, yapının çıkışındaki bn ikili-kodlu sayıları aşağıdaki 

bağıntı yardımıyla bulunabilir: 
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ADC tabanlı yapı Şekil 3.7‟de gösterilmiş modelle gerçeklenmektedir. Bu modelde 

xn kaotik işaretin n‟ninci adımda örneklenmiş değerini, qn ise girişinde (xn+qn-1) 

olan (m-1)-bitlik bir kuantalayıcının kuantalama hatasını göstersin. Bu durumda, 

şekilde görülen qn aşağıdaki gibi ifade edilebilmektedir: 

qn=(qn-1+xn) mod X f (3.7) 

Burada Xf çözünürlüğü (m-1)-bit olan bir kuantalayıcının kuanta seviyesini 

göstermektedir. (3.7) bağıntısında görülen Xf değeri, kuantalayıcının girişine 

uygulanabilen işaretin izin verilen salınım aralığı (–Xm, Xm) ise: 

Xf=2Xm 2
-m

  (3.8) 

bağıntısı ile ifade edilebilir. (3.7) bağıntısı, çift osilatör yapısından elde edilmiş olan 

(3.3) bağıntısıyla karşılaştırıldığında denklemlerin benzer olduğu görülmektedir. 

 

ġekil 3.7: Analog/sayısal çevirici dönüştürücü yapısı blok gösterimi [62]. 
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Bunun yanında qn işareti girişinde (xn+qn-1) olan (m-1)-bitlik bir ADC‟nin 

kuantalama hatası olarak değerlendirilebilir. Bu durumda, devrede qn ile sürülmüş 

olan karşılaştırıcının çıkışı, m-bitlik bir ADC‟nin en düşük anlamlı biti ile aynı 

değeri vermektedir. Bu durumda Şekil 3.7‟de kesikli çizgili kutu içinde görülen 

düzenek gerçekte m-bit çözünürlüklü bir ADC olarak kabul edilebilir. 

Bu yöntemle gerçeklenen RSÜ‟lerin hızı kaotik merkez salınım frekansı ve saat 

frekansı ile sınırlanmaktadır [59, 62]. Bu çalışmalarda kullanılan saat frekansı 

kaotik merkez salınım frekansının onda biri olarak (fsaat=f0,kaos/10) seçilmiştir. Bu 

seçimle ADC çözünürlüğü m=6 değerinin ideal çözüm olduğu bulunmuş, 

çözünürlüğün artırılmasının verinin rastgelelik kalitesine etki etmediği ifade 

edilmiştir. Bunun yanında saat frekansı artırıldığında kullanılması gereken ADC 

çözünürlüğü artmaktadır. Bu yöntemle gerçeklenen RSÜ yapıları NIST testlerinden 

son işlem yöntemleri uygulanmadan geçmektedir. Bu yöntemle gerçeklenen 

RSÜ‟nün bit üretim hızı f=0.1f0,kaos olarak kabul edilebilir. 

3.2 Tasarlanan Rastgele Sayı Üreteci Yapısı  

Yukarıdaki bölümlerde tanıtılan rastgele veri üretme yöntemlerinden ADC tabanlı 

RSÜ yapısı ve osilatör örnekleme yöntemine dayanan RSÜ yapısı son işlem katına 

gerek duymadan rastgele sayı testlerinden geçen veri ürettiğinden durum 

bölümlemeli dönüştürücü tabanlı RSÜ‟ye göre daha verimli yapılar olduğu 

görülmektedir.  

Bunun yanında yukarıda tanıtılan sürekli zamanlı kaotik devrelerle gerçeklenen 

RSÜ yöntemlerinden hiç biri tümleşik olarak gerçeklenmemiş fakat osilatör 

örnekleme yöntemi, entropi kaynağı olarak gürültü kullanan RSÜ yapılarında 

tümleşik olarak gerçeklenmiştir. Gürültü kullanılarak gerçeklenen ve osilatör 

örnekleme yöntemine dayanan RSÜ yapılarından elde edilen veriler son işlem 

yöntemleri kullanılmadan NIST testlerinden geçebilmektedir. 

Tümleşik yapılarda osilatör örnekleme yöntemiyle başarılı sonuçlar alınması, diğer 

önerilen yöntemlerle tümleşik bir gerçeklemenin olmaması, osilatör örnekleme 

yöntemiyle gerçeklenen yapıdan daha yüksek bit üretim hızı elde edildiğinin 

bildirilmesi tasarlanan devrenin osilatör örnekleme yöntemiyle gerçeklenmesi 

fikrini oluşturmuştur. 
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3.2.1 RSÜ yapısının tanıtılması 

Osilatör örnekleme yönteminde sadece serbest salınan osilatörler seğirmeleri 

kullanıldığında rastgele veri elde edilememektedir. Osilatör örnekleme yöntemi 

kullanılarak üretilen verinin rastgele sayı testlerinden geçebilmesi için iki yöntem 

kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden ilki üretilen verinin son işlem yöntemleri 

işlenmesidir [24]. Diğer yöntem ise seğirmeli yavaş osilatörün seğirmelerinin 

rastgele kaynakla sağlanmasıdır [15, 18, 19, 23]. Bu ikinci olarak bahsedilen 

yöntemle gerçekleştirilen RSÜ‟den alınan verinin son işlem yöntemleri 

uygulanmadan rastgele sayı testlerinden geçtiği [15, 18, 19, 23]. 

Tasarımı yapılan RSÜ devresinde, osilatör örnekleme yapısında kullanılan yüksek 

seğirmeli yavaş osilasyon, üçgen dalga üzerine bindirilmiş kaotik bir sinyalin 

histerezisli bir karşılaştırıcı bloğundan geçirilmesiyle elde edilmiştir. Kaotik işaret 

yerine ısıl gürültü kullanılmasıyla gerçeklenen RSÜ‟den elde edilen verinin rastgele 

sayı testlerinden son işlem katı kullanılmadan geçtiği bildirilmiştir  [15][13].  Bu 

yaklaşımla gerçeklenen RSÜ‟nün blok diyagramı Şekil 3.8‟de verilmiştir.  

Hızlı Osilatör
Çıkış bitleri

D Q

Saat

Seğirmeli

Kaotik İşaret

Üçgen dalga osilatörü
yavaş osilasyonlar

 

ġekil 3.8: Önerilen RSÜ‟nün blok şeması. 

RSÜ devresinin bit üretim hızını, yavaş osilatörün ortalama periyodu 

belirlemektedir. Bu yöntemde bu ortalama periyot üçgen dalga osilatörünün salınım 

periyoduna karşı gelmektedir. Bundan dolayı gerçeklenen RSÜ bit üretim hızı 

üçgen dalga osilatörünün salınım frekansına eşit olmaktadır.  

3.2.2 RSÜ benzetim sonuçları ve tasarım ölçütleri 

Önerilen RSÜ yapısının gerçeklenmesinde genel kriterleri belirlemek için (3.5) ve 

(3.6) bağıntıları kullanılarak ve daha önce yapılmış [19, 23, 24] çalışmalar da göz 

önüne alınarak sistemin benzetimi yapılmış ve başarımı etkileyen faktörler 

aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 
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1- Kaotik işaretin niteliği, örneğin Lyapunov üstelinin değerini belirleyen 

kaotik sistem parametrelerinin değerleri. 

2- Hızlı ve yavaş osilatör oranı. Yavaş osilatör salınım periyodunu belirleyen 

üçgen dalga salınım periyodu TUD, hızlı osilatör salınım periyodu TH ile 

gösterilmek üzere TUD / TH oranı olarak gösterilmiştir. 

3- Seğirme miktarının hızlı osilatörün periyoduna oranı. Seğirmeli osilatörün 

frekansındaki seğirme miktarı kaotik işaretin genliği büyüdükçe artmaktadır 

[61]. Seğirme miktarının artması, yavaş osilatörün periyodunun standart 

sapmasının artması anlamına gelmektedir. Bu özellik ile ilgili parametre 

yavaş/Thızlı oranı ile gösterilmiştir. Bu oranın büyümesi yapıda doğal olarak 

bulunan modülo alma işleminin etkisini artırmakta ve sistemin başarımını 

iyileştirmektedir. 

4- RSÜ‟de kullanılan entropi kaynağının bant genişliğinin RSÜ‟nün bit üretme 

frekansına oranı. Bu oran devrede kullanılan kaotik işaretin bant 

genişliğinin, üçgen dalga işaretin frekansına oranı ile belirlenmektedir. 

Ancak kaotik işaretin bant genişliğini kolaylıkla belirlemek mümkün 

olmadığından bunun yerine f0,kaos değişkeni ile gösterilen kaotik merkez 

çalışma frekansı kullanılmaktadır. Bu etki f0,kaos/fUD olarak gösterilmiştir. 

Yukarıda belirtilen sistem tasarım ölçütlerinin optimum değerlerini belirlemek için 

Şekil 2.22‟de verilmiş kaotik devrenin RSÜ‟de entropi kaynağı olarak kullanıldığı 

düşünülmüştür. Bu kaotik devrenin (2.17)‟de verilmiş kaotik durum denklemleri 

kullanılarak değişken adımlı 4.mertebe Runge-Kutta yöntemi ile yapılan sayısal 

analizleri osilatör örnekleme yöntemini modelleyen (3.5)-(3.6) bağıntıları ile 

birleştirilerek önerilen sistemden benzetim yoluyla çıkış bit dizileri elde edilmiştir. 

Elde edilen çıkışlara ilişkin poker testi sonucu olan Φ ölçütünün değeri 

hesaplanarak belli parametre değer kümesi için, RSÜ‟nün başarımı 

değerlendirilmiştir.  

Yapılan analizlerde aksi belirtilmedikçe (2.17) denklem takımındaki kaotik sistem 

parametreleri b=0.26, c=0.146, d=1.2, k=8, m=1, ve çift osilatör yapısı ile ilgili 

parametreler TUD / TH=100, f0,kaos/ fUD =4, yavaş/ TH=6 alınmıştır.  

İlk olarak, RSÜ‟de kullanılan kaotik işaretin niteliğinin rastgele veriye etkisini 

belirlemek amacıyla (2.17) denklemlerindeki d parametresinin değeri (0.9, 1.5) 
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değer aralığında taranmış ve çıkış verisine ilişkin FIPS 140-1 testlerinde tanımlanan 

Φ ölçütünün d parametresi ile değişimi çıkarılmıştır. Şekil 2.25‟te de gösterildiği 

gibi belirtilen aralıkta d parametresinin değişimiyle kaotik işaretin varlığı ve biçimi 

değişmektedir. Bu parametrenin değişimiyle elde edilen verinin Φ ölçütünün 

değişimi Şekil 3.9‟da verilmiştir. Bu benzetim sonuçlarından d parametresinin 

sistem başarımı üzerinde etkisinin sadece sistemi kaostan çıkaran d değerlerinde 

olduğu görülmektedir. Bunun haricinde diğer d değerlerinde benzetim sonuçlarıyla 

elde edilen veriden hesaplanan Φ ölçütünün FIPS 140-2‟de belirtilen Φ*=46.17 

sınır değerinin altında kaldığı görülmektedir. Şekil 2.25‟ten de görülebileceği gibi 

bu sınır değerin üstünde sonuçların elde edildiği durumlarda sistem periyodik 

davranış göstermektedir.  

 

ġekil 3.9: Önerilen RSÜ devresinin başarımının d parametresi ile değişimi. 

İkinci olarak, RSÜ‟nün hızlı yavaş osilatör oranını belirten TUD/TH tasarım 

parametresinin optimum değeri belirlenmiştir. Bunun için üçgen dalga periyodu 

TUD sabit tutulup hızlı osilatör periyodu TH değiştirilerek, Φ ölçütünün değerleri 

hesaplanmıştır.  Bu analizin sonuçları Şekil 3.10‟da gösterilmiştir. Bu grafikten 

TUD/TH >50 için sistemin başarımının yeterli olduğu ancak Φ ölçütünün TUD/Thızlı 

=75 değerinden sonra sabit bir aralıkta kaldığı görülmektedir. Bu durumda 

tasarlanan sistem için TUD/Thızlı değerinin 75 olduğu durumun optimum sonuç 

olduğu sonucuna varılmıştır. 
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ġekil 3.10: RSÜ devresinde TUD/TH parametresi ile sistem başarımının değişimi. 

Sistemde başarımı etkileyen başka bir parametre olan seğirmenin miktarını 

belirleyebilmek için üçgen dalga işaretin gücünün kaotik işaretin gücüne oranı 

incelenmiştir. Bunun için üçgen dalga işaretin gücü sabit iken, kaotik işaretin gücü 

artırılarak yavaş osilatördeki seğirme miktarının artırılması sağlanmıştır. Seğirme 

miktarının rastgelelik üzerindeki etkisini belirlemek için de Φ ölçütü kullanılmıştır 

ve elde edilen analiz ile ilgili benzetim sonuçları Şekil 3.11‟de verilmiştir. Osilatör 

örnekleme yönteminin parametrelerinden olan üçgen dalga işaretin gücünün kaotik 

işaretin gücüne oranı olan PUD /Pkaos parametresinin değerinin artmasıyla, yavaş 

osilatördeki seğirmenin standart sapması olan ζyavaş büyüklüğünün azaldığı, Φ 

ölçütünün değerinin arttığı, çıkış bitlerinin rastgelelik kalitesinin bozulduğu 

görülmektedir. Her ne kadar PUD/Pkaos<6.6 değerleri için poker testi sonucu  

Φ<46.17 sınır değerinin altında kalıyor olsa da iyi bir rastgelelik başarımı elde 

etmek için sistem tasarım parametresinin PUD/Pkaos<3 olarak seçilmesinin iyi 

olacağı kabul edilmiştir. Bu durumda seğirmenin hızlı osilatör periyoduna oranı 

ζyavaş/TH>6 olarak seçilmektedir. 

 

ġekil 3.11: Önerilen RSÜ devresinde yavaş osilatörün seğirme miktarının 

değişimiyle RSÜ‟nün başarımının değişimi. 
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Sistemde başarımı etkileyen son parametre olan ve dolaylı olarak RSÜ‟nün çıkış 

hızını belirleyen f0,kaos/fUD oranının değişiminin sistem başarımına etkisi 

incelenmiştir. Bu amaçla, devredeki üçgen dalga işaretin frekansı artırılarak üretilen 

bit dizilerinin Φ rastgelelik ölçütü hesaplanmıştır. Şekil 3.12‟de verilmiş olan bu 

sonuçlardan üçgen dalga işaretin frekansının düşürülmesiyle RSÜ‟nün başarımının 

iyileştiği görülmektedir. Sistem hızını belirleyen üçgen dalga frekansının 

f0,kaos/fUD>1 şartını sağladığı durumlarda üretecin başarımında önemli bir iyileşme 

olmadığı görülmektedir. Bundan dolayı f0,kaos/fUD=1 olarak seçilmesinin bu 

parametre için optimum nokta olduğu belirlenmiştir. 

 

ġekil 3.12: Kaotik işaretin bant genişliğinin RSÜ‟nün ortalama bit üretme hızına 

(fUD) oranının RSÜ başarımına etkisi.  

Şekil 3.12‟de gösterilen analiz sonucuna göre, [35]‟te bildirilen merkez salınım 

frekansının 90 katı değerinde bit üretim hızına ulaşmak imkânsız gibi 

görünmektedir. 

Sayısal analiz yöntemleri ile gerçeklenen benzetim sonuçlarından RSÜ‟nün 

optimum tasarımı için sistem parametreleri sınır değerleri TUD/Thızlı50, f0,kaos/fUD1, 

PUD/Pkaos3 olarak belirlenmiştir. 

3.2.3 Rastgele sayı üretecinin deneysel sonuçları 

Osilatör örnekleme yönteminin zayıf yönlerinden başka biri, Şekil 3.5‟teki yapıda 

kullanılan hızlı osilatörün çıkışındaki kare dalga işarete ilişkin darbe boşluk 

oranının (duty cycle) doğrudan RSÜ‟nün çıkışındaki 0 ve 1 bitlerinin frekanslarını 

etkilemesidir. RSÜ‟nün çıkışındaki rastgele bit dizisinin standart rastgele sayı 

testlerinden geçebilmesi için, bit dizisindeki 1 ve 0 bitlerinin sayılarının eşit olması 
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gerekmektedir. Bu dengedeki sapma sınırı FIPS-140-2 rastgele sayı testi için 

%2.75‟ten düşük kalması olarak belirtilmiştir. Eğer tümdevre tasarım ortamında bu 

oranda bir sapmaya karşı gelen hızlı osilatördeki darbe boşluk oranı sağlanamazsa 

Şekil 3.5‟te gösterilen yapıdaki D-tipi flip-flop kullanımı yerine [26]‟da belirtildiği 

gibi T-tipi flip-flop kullanılarak 1-0 dengesi sağlanabilmektedir. Bu yaklaşımla 

devrenin çıkış bitlerinin istatistiksel özelliklerinin bozulmadığı bildirilmiştir. 

Sistemin sayısal analizleri sonucu belirlenen parametrelerin fiziksel devre 

uygulamasındaki sonuçlarını belirlemek için Şekil 3.5‟te verilen RSÜ yapısı ayrık 

elemanlarla gerçeklenmiştir. Devrede kullanılan kaotik işaret, deneysel sonuçları 

Bölüm 2.2.2.4‟te verilmiş ve tümleşik olarak gerçeklenmiş olan kaotik devreden 

elde edilmektedir. Önerilen RSÜ devresindeki seğirmeli yavaş osilatörü ayrık 

elemanlarla gerçeklemek için Şekil 3.13‟te gösterilen devre kullanılmıştır. Bu 

devredeki toplayıcı bloğu yüksek bant genişlikli işlemsel kuvvetlendirici içeren 

basit toplayıcılar ile gerçeklenmiştir. 

Kaotik 

İşaret AD 844 

CFOA

V Seğirmeli 

osilasyonlar

MAX903

j

 

ġekil 3.13: Ayrık olarak gerçeklenen RSÜ‟de seğirmeli osilasyonları gerçekleyen 

devre.  

Rastgele işaret olarak kullanılacak işaretin merkez kaotik salınım frekansı Şekil 

2.32(c)‟de görüldüğü gibi 7MHz‟dir. Bu durumda RSÜ sisteminin benzetiminden 

elde edilen ve yukarıda da özetlenen sonuçlardan fUD<7MHz olarak seçildiğinde 

f0,kaos/fUD  1 ve TUD/TH 75 tasarım değerlerinden dolayı hızlı osilatör frekansının 

fH>(75)x(7MHZ)=525MHz değerinde alınması gerektiği görülmektedir.  Bu frekans 

değerlerini ayrık bir devre ile gerçeklemek mümkün olmadığından gerçeklenen 

ayrık yapıda tasarım değerleri fUD=2MHz ve fH=150MHz olarak seçilmiştir. Üçgen 

dalganın genliği ayarlanarak seğirmeli osilatörün periyodundaki sapmanın 

ζyavaş/TH>6 olması amaçlanmıştır. 
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RSÜ‟deki seğirmeli osilatör çıkışına ilişkin dalga şekli Şekil 3.14a‟da verilmiştir. 

Bu dalga şeklinin bilgisayar yardımıyla analizi neticesinde elde edilen seğirmeli 

osilasyonların seğirmesinin dağılımı Şekil 3.14b‟de verilmiştir. Bu dağılımdan 

osilasyonların ortalaması 412ns, standart sapması ise yaklaşık 40ns olarak 

hesaplanmıştır. Hızlı osilatörün periyodu 6ns (1/150MHz) olduğundan, seğirmeli 

osilatörün periyodundaki sapmanın standart sapmasının hızlı osilatörün periyoduna 

oranı 6.6 olmakta ve hedeflenen şart gerçeklenmektedir. 

 
(a) 

  
(b) 

ġekil 3.14: (a) Yavaş osilatörün çıkışındaki seğirmeli osilasyon, (b) Deneysel 

olarak elde edilen RSÜ‟nün yavaş osilatörün periyot değerinin 

dağılımı. 

Belirtilen bu değerlerle tasarlanan RSÜ devresinden elde edilen bit dizisi ikili-kodlu 

sayılar standart rastgele sayı testlerine tâbi tutulmuştur. Devrenin çıkışından 80Mbit 

uzunluğunda veri bloğu NI-PCI6541 veri toplama kartı kullanılarak alınmış ve 
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FIPS-140-2, DIEHARD ve NIST-800-22 test kümelerinde yer alan rastgele sayı 

testleri kullanılarak istatistiksel olarak incelenmiştir. 

Alınan bit dizisini FIPS-140-2 test kümesindeki testlerle (denge, poker, akış, uzun 

akış)  değerlendirmek için veri her biri 20,000 bit uzunluklu 4000 bloğa ayrılmış ve 

tüm blokların testlerden geçtiği görülmüştür. 

NIST 800-22 test kümesiyle alınan veriyi değerlendirmek için veri her biri 50,000 

bit uzunluklu 1600 adet bloğa bölümlenmiştir. RSÜ‟den alınan veri bu test 

kümesindeki testlerden geçmiştir ve test sonuçları Çizelge 3.1‟de verilmiştir. Bu 

çizelgede verilen istatistiksel sonuçlara göre ele alınan RSÜ‟nün ürettiği bit 

dizilerinin hiçbiri deterministik davranış göstermemektedir [53].  

Çizelge 3.1: Şekil 3.8‟deki RSÜ‟nün çıkışlarından elde edilen 80Mbitlik veriye 

ilişkin NIST test sonuçları. 

İstatistiksel test p-değerlerinin 

düzgünlüğü 

Başarılı blok 

oranı 

Sıklık 0.516611 0.9962 

Kümelerde sıklık 0. 000866 0.9775 

Doğrusal karmaşıklık 0.176657 0.9862 

Akış 0.754832 0.9862 

FFT 0.023645 0.9894 

Yaklaşık entropi 0.000426 0.9825 

SeriSerial 0.867692/0.441902 0.9875/0.9962 

Biriktirilmiş toplamlar 0.892399/0.807412 0.9962/0.9975 

En uzun akış 0.001439 0.9788 

Mertebe 0.369006 0.9888 

Genel 0.061841 0.9875 

Örtüşen şablon 0.002632 0.9775 

Periyodik olmayan şablon 0.004381 0.9850 

DIEHARD test kümesiyle verinin değerlendirilmesiyle elde edilen p-değerleri 

Çizelge 3.2‟de verilmiştir. Bu test dizisindeki bazı testler birden fazla p-değerini 

çıkış olarak verdiğinden ilgili testin karşısına en kötü p-değeri (0 veya 1‟e en yakın 

olanı) verilmiştir. Bu test ile ilgili bir başarı ölçütüne göre, analiz edilen verinin 

%95‟lik bir güven aralığında gerçek bir RSÜ tarafından üretildiğinin iddia 

edilebilmesi için, tüm p-değerlerinin 0.0001 ve 0.9999 arasında kalması 

gerekmektedir [19]. Çizelge 3.2‟de verilen sonuçlardan bu ölçütün gerçekleştiği, 

test verisinin DIEHARD test dizisini başarıyla geçtiği görülmektedir. 
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Çizelge 3.2: Şekil 3.8‟deki RSÜ‟nün çıkışlarından elde edilen 80Mbitlik veriye 

ilişkin DIEHARD test sonuçları. 

İstatistiksel test p-değerlerinin düzgünlüğü 

Doğum günü sıralaması 0.818585 

Örtüşen 5‟li değişim 0.868594/0.964107 

Matris mertebesi (31x31) 0.673503 

Matris mertebesi (32x32) 0.320884 

Matris mertebesi (6x8) 0.627681 

Bit akış 0.99951 

OPSO- OQSO 0.9944/0.9961 

DNA 0.0081 

Akış için 1‟leri say 0.977077/ 0.072941 

Baytlar için 1‟leri say 0.927564 

Yerleştirme testi 0.914635 

En kısa mesafe 0.060036 

Rastgele küreler 0.447400 

Sıkıştırma 0.603586 

Örtüşen toplamlar 0.897743 

Akış (yukarı doğru) 0.664619/0.128571 

Akış (aşağı doğru) 0.093251/0.756168 

Barbut  0.197896/0.736499 
 

3.3 TümleĢik Rastgele Sayı Üreteci Devresi  

RSÜ devresinin tümleştirilmesinde ilk olarak seğirmeli osilasyonu üretmek için 

kullanılan Şekil 3.13‟teki devre yerine, tümleştirmeye daha uygun olan bir devre 

tasarlanmıştır. Bu amaçla Şekil 3.15a‟da gösterilen çoklu dalga (multivibratör) 

osilatörü devresi temel olarak kullanılmıştır [68]. Bu devrenin çalıştırılmasıyla C 

kapasitesinin uçlarındaki gerilim farkından üçgen dalga işareti ve MOS 

transistörlerin savak uçları arasındaki gerilim farkından kare dalga işareti elde 

edilmektedir. Bu devreden elde edilen dalga şekilleri Şekil 3.15b‟de gösterilmiştir.  

Çoklu dalga osilatöründen elde edilen osilasyonların frekansı kutuplama akımı I0 ile 

değişmektedir. Kutuplama akımını, kaotik devreden elde edilen bir akım ile 

etkileyerek kutuplama akımının değerinin değişiminin sağlanması böylece 

seğirmeli osilasyon işaretinin elde edilmesi amaçlanmaktadır. 
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  (a)                    (b)  

ġekil 3.15: (a) Çoklu dalga osilatörü yapısı [68], (b) çıkış dalga şekilleri. 

Bu amaçla devrede, Şekil 3.16a‟da gösterildiği gibi, C kapasitesinin uçlarına (Ikaos
+
-

Ikaos
–
)  değerinde farksal bir kaotik akım uygulanmıştır. Devrede kesikli çizgilerle 

belirtilmiş bölgedeki çapraz bağlı transistörler ile R dirençlerinden oluşan alt devre 

histerezisli bir karşılaştırıcı yapısını oluşturmaktadır ve bu alt devrenin konum 

değiştirme anları dışında kalan zamanlarda M1 ve M2 transistörleri anahtar gibi 

çalışmaktadır. Sadece M1 transistörünün açık olduğu durumda, vC kapasite 

geriliminin ifadesi  

C

I

C

tI
Itv kaos

t

C  
 0

0

kaoskaos0  )dI-(I)(   (3.9) 

şeklinde yazılabilir. Bu denklemde 




t

kaosI
0

kaoskaos )dI-(I   olarak tanımlanmıştır. 

Histerezisli devrede sadece M2 transistörünün açık konumda olduğu durum için de 

benzer şekilde bir kapasite gerilimi bulunabilir. Bu durumda vC1 gerilimini, I0‟ın  

oluşturduğu üçgen dalga işaret ile Ikaos akımının oluşturduğu değişken gerilimin 

toplamı oluşturmaktadır. Bu yapıdan elde edilen gerilimin değişimine ilişkin tipik 

bir dalga Şekil 3.16b‟de verilmiştir. Bu durumda Şekil 3.13‟te verilmiş olan ve 

histerezisli karşılaştırıcının giriş gerilimi olan VJ gerilimi ile çoklu dalga 

osilatöründeki kapasite gerilimi vC işlev bakımından birbirine denk olmaktadırlar. 

Şekil 3.16a‟daki devre ile vC gerilimi ile oranlı seğirmeli osilasyon işareti MOS 

transistörlerin savak uçlarından alınabilmektedir. 
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      (a)                         (b) 

ġekil 3.16: (a) Kaotik işaretin çoklu dalga osilatör devresine eklenişi. (b) vC 

gerilimine ilişkin tipik bir dalga şekli. 

Önerilen bu çoklu dalga osilatör yapısıyla üçgen dalga işaret ile kaotik işaret akım 

modunda toplanmış olmaktadır. Bu yapının tümdevre gerçeklemesine daha uygun 

olduğu ve tümleşik RSÜ devresinde seğirmeli osilasyonların bu devre aracılığıyla 

gerçeklenmesi düşünülmüştür. Çoklu dalga osilatörünün kaotik devreye bağlandığı 

yapıyı Şekil 3.17‟de görmek mümkündür. 

 

ġekil 3.17: Tümleştirilen RSÜ‟de seğirmeli yavaş osilatörü gerçekleyen devre. 

Tümleşik olarak gerçeklenen RSÜ devresinin blok diyagramı Şekil 3.18‟de 

gösterilmiştir. Tümleşik yapıda biri yavaş osilatörden 100 kat diğeri 125 kat daha 

hızlı çalışan iki adet hızlı osilatör bulunmaktadır. İki osilatör kullanılmasının amacı 

osilatörlerin birinde oluşabilecek hatayı tolere etmek ve osilatör frekansları 

arasındaki oranın değişiminin üretilen verinin kalitesi üzerindeki etkiyi görmektir.  

Ayrıca tasarlanan hızlı osilatörlerin yeterli doğrulukta çalışmaması durumunda 

tümdevreye dışarıdan da bir hızlı osilatör bağlantı girişi yapılmıştır. Bu osilatörler 

devreden anahtarlar ile (Sİ) ayrılmışlardır. Devrede örnekleme işlemleri D-tipi flip-

floplar kullanılarak gerçeklenmiş ve çıkış bitleri 4-bitlik kaydedici ve 1:4 bölücü 
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yapı kullanılarak paralel hale getirilmişlerdir. Bunun amacı yüksek hızlı çıkış 

verisinin düşük hızlarda okunabilmesini ve böylece devrenin ölçümünün daha 

güvenli yapılmasını sağlamaktır. Şekil 3.18‟den görüldüğü gibi devrenin beş çıkışı 

bulunmaktadır. Bunlardan biri zamanlama işaretinin alındığı çıkış, diğerleri ise b0 

ve b3 ile gösterilen dört adet sayısal çıkıştır. RSÜ‟nün ürettiği bitlerin okunması 

zamanlama işaretinin yükselen kenarlarında b0-b3 sayısal çıkışlarının 

örneklenmesiyle gerçekleşmektedir. 

Hızlı osilatör 1 

(200MHz)

Hızlı osilatör 2 

(250MHz)

pad

D-tipi 

flip-flop

Seğirmeli yavaş osilatör

Seğirmeli osilasyonlar

4-bitlik ötelemeli 

kaydedici

Sayısal çıkışlar (b  - b  )

1:4 bölücü

Zamanlama 

işareti

D Q

saat

S1

2S

3S

0 3

 

ġekil 3.18 : Tümdevre üretimi yapılan RSÜ devresine ilişkin sistem diyagramı. 

Şekil 3.16‟da görülen çoklu dalga (multivibratör) osilatörünün serimi Şekil 3.19‟da 

gösterilmiştir.  Serimde görülen Vkaos1 ve Vkaos2 pinleri Şekil 3.17‟de görülen 

MC1 ve MC2 transistörlerin savak uçlarını göstermektedir. Aynı şekilde kaos1 ve 

kaos2 pinleri kaotik işaretin osilatöre bağlandığı pinleri, IK osilatörün kutuplama 

akımını göstermektedir. Kaotik osilatör tamamen Bölüm 2.2.2.4‟te açıklandığı gibi 

çizilmiştir. 

 

ġekil 3.19 : Şekil 3.16‟daki çoklu dalga osilatörünün serimi. 
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Şekil 3.17‟de gösterilen devrenin serim benzetimden elde edilen seğirmeli 

osilasyonlara ilişkin bir görüntü Şekil 3.20a verilmiştir. Serim benzetimiyle elde 

edilen ve yavaş osilatörü oluşturan bu osilasyonların incelenmesi sonucunda 

seğirmeli osilatörün ortalama periyodunun 530ns ve standart sapmasının 170ns 

olduğu hesaplanmıştır. Yavaş osilatörün periyodunun dağılımı Şekil 3.20b‟de 

gösterilmiştir. Yapı bu şekilde tasarlanırsa ve hızlı osilatörün salınım frekansı 

200MHz olarak seçilirse, hızlı osilatör frekansı ile seğirmeli osilatörün frekansının 

ortalama değeri arasındaki oran 106 olmakta, seğirme miktarının standart 

sapmasının hızlı osilatörün periyoduna oranı ise 34 olmaktadır ve Bölüm 3.2.2‟de 

elde edilen optimum tasarım kriterleriyle uyuşmaktadır. 

 
(a) 

 
(b) 

ġekil 3.20: RSÜ devresinin serim sonrası elde edilen (a) seğirmeli yavaş 

osilasyonlar (b) seğirmeli osilatörün periyodunun değişimini gösteren 

dağılım. 

Tümleşik RSÜ devresinde Şekil 3.18‟deki blok yapıda da gösterildiği gibi iki adet 

hızlı osilatör bulunmaktadır ve ring osilatörler kullanılarak gerçeklenmişlerdir. Bu 
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hızlı osilatörlerin serim sonrası benzetimlerinden beklentilere uygun olarak 

çalıştıkları doğrulanmıştır.  

RSÜ‟nün blok yapısında görülen 4-bitlik ötelemeli kaydedici ve 1:4 bölücü 

devrelerin gerçekleme yapısı Şekil 3.21‟de gösterilmiştir. Bu yapıda kullanılan 

elemanlar Cadence kütüphanelerinde bulunan flip-flop serimleri kullanılarak 

gerçeklenmiştir. Bu yapıların serim sonrası benzetimlerinden beklentilere uygun 

şekilde çalıştıkları doğrulanmıştır. 

 

ġekil 3.21: RSÜ çıkışlarını oluşturan saat işareti ve veri çıkışları. 

Şekil 3.18‟de gösterilen her bir bloğun ayrı ayrı benzetimleri yapılmış ve elde 

edilen sonuçların başarımlarının iyi olduğu tespit edilince RSÜ bir bütün olarak 

çalıştırılmıştır. Toplam devrenin serim sonrası benzetimlerinden de tümleşik RSÜ 

devresinin beklentilere uygun olarak çalıştığı doğrulanmıştır.  

Tasarımı yapılan RSÜ devresi AMS 0.35μ CMOS teknolojisi ile tümdevre olarak 

gerçeklenmiş ve üretimden gelen devrenin testleri yapılmıştır. Tümleşik RSÜ 

devresinin kırmık fotoğrafı Şekil 3.22a‟da verilmiştir. Devre kırmık üzerinde 

0.25mm
2
 alan kaplamaktadır. Tümleşik kırmığın fotoğrafı ve kırmığın serimi Ek 

D‟de de gösterilmiştir. 

Tümleştirilmiş RSÜ devresindeki kaotik devrenin parametrelerinin test sırasında 

istenilen değerlere ayarlanabilmesi için baskı devre üzerinde bir test düzeneği 

kurulmuştur. Baskı devrede gerçeklenen test düzeneği Şekil 3.22b‟de gösterilmiştir. 

Test devresi ±1.65 V‟luk besleme gerilimleri ile kutuplanmış, Şekil 2.22 ile verilen 

kaotik devrenin kutuplama akımları ve eleman değerleri IB=250μA, I0=220μA 

L=10μH olarak seçilmiştir. Şekil 2.22‟de görülen VC2–VC1 ve VL (endüktans 
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elemanına ilişkin gerilim) büyüklüklerine ilişkin dalga şekilleri incelenmiştir ve 

belirtilen gerilimlerin oluşturduğu faz portresi Şekil 3.23‟de gösterilmiştir. Ölçülen 

kaotik çekiciye ilişkin merkez kaotik çalışma frekansı, yaklaşık f0,kaos=10MHz 

olarak ölçülmüştür. Bu sonuçlardan RSÜ devresinde kullanılan kaotik devrenin 

beklentilere uygun bir şekilde çalıştığı sonucuna varılmıştır. 

 
 (a) 

 
(b) 

ġekil 3.22: (a) Üretilen RSÜ devresinin kırmık fotoğrafı (devrenin kapladığı 

alan=0.25mm
2
),  (b) Tümleştirilmiş RSÜ devrelerin testi için 

kullanılan baskı devre.  
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ġekil 3.23: Tümleşik olarak üretilen RSÜ devresinde kullanılan kaos üretecinin 

ölçümünden gözlenen kaotik çekici (X-ekseni=500mV/div, Y-

ekseni=200mV/div). 

Devredeki çoklu dalga osilatörünün kutuplama akımı I02=300μA seçildiğinde 

üretilen devreden elde edilen sayısal çıkışlar Şekil 3.24a‟da gösterilmiştir. Bu 

şekilde satır 15‟de seğirmeli osilatör çıkışları, satır 14‟te zamanlama işaretini 

oluşturan 1:4 bölücünün çıkışı ve satır 10-13‟te ise ötelemeli kaydedici bloklarının 

çıkışları görülmektedir. Bu görülen çıkışlardan devrenin çıkış bloklarının doğru 

çalıştığı belirlenmiştir. 

Bölüm 3.2.2‟de belirtildiği gibi sistem parametrelerinden olan kaotik işaretin 

frekansının üçgen dalga işarete oranı f0,kaos/fUD1 şartını sağlaması gerekmektedir. 

Üretilen RSÜ devresinde kaotik işaretin merkez kaotik çalışma frekansı 

f0,kaos=10MHz olduğundan, tümleşik RSÜ için üçgen dalganın frekansının 

fUD≤10MHz olması gerekmektedir. Bu durumda tümleşik RSÜ‟nün ortalama çıkış 

hızının üst sınırının 10Mbit/s olması gerekmektedir. Tümleşik RSÜ devresinin 

ürettiği seğirmeli salınımlar incelenerek, seğirmeli yavaş osilatör işaretinin 

ortalama frekansının 2.3MHz olduğu ölçülmüştür. Bu frekans aynı zamanda çoklu 

dalga osilatörünün ve dolayısıyla üçgen dalga işaretinin salınım frekansı 

olmaktadır. Bu değerler ışığında RSÜ sistem parametresi f0,kaos /fUD =4.3 olarak elde 

edilmekte ve optimum tasarım şartı sağlanmaktadır. Bu durumda tümleşik 

RSÜ‟nün ortalama bit üretme hızı 2.3Mbit/s olmaktadır. Bu kutuplama akımları 

değerleriyle devrenin harcadığı güç 35mW olarak ölçülmüştür. 
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(a) 

 
(b) 

ġekil 3.24: (a) Üretilen RSÜ‟nün sayısal çıkışlarından gözlenen işaretlere ilişkin 

zamanlama diyagramları (10-13: Şekil 4.18‟de b0-b3 çıkışları, 14: 

saat işareti, 15: seğirmeli yavaş osilasyon). (b) Yavaş osilatörün 

çıkışında düşen kenarın üst üste bindirilmesiyle gözlenen seğirmeli 

osilasyonlar (yatay eksen:50ns). 

Tümleşik RSÜ‟de seğirmeli yavaş osilatörün seğirme miktarının görülebilmesi için, 

seğirmeli yavaş osilatörün yarım periyotluk üst üste bindirilmiş dalga şekli Şekil 

3.24b‟de gösterilmiştir. Bu şekilde yatay eksen 50ns/div‟dir ve şekilden de 

görüleceği gibi işarette maksimum 60ns‟lik bir seğirme oluşmaktadır. Yavaş 

osilatöre ilişkin dalga şeklinin bilgisayar yardımıyla incelenmesi sonucunda, 

işaretin periyodundaki değişimin standart sapması ζyavaş=40ns olarak 

hesaplanmıştır. Devrede kullanılan hızlı osilatörden yavaş olan 200MHz‟lik osilatör 

dikkate alındığında tasarım parametresi ζyavaş/TH=8 olmaktadır. Osilatör örnekleme 

yönteminde sistemin başarımını artıran seğirme miktarının sapmasının 

büyüklüğünün sınırı Bölüm 3.2.2‟de belirtildiği gibi ζyavaş/TH >6 olmasıdır. Bu 

durumda tümleşik RSÜ devresinin bu şartı sağladığı görülmektedir. Sonuç olarak, 
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tümleşik RSÜ devresinin ölçüm sonuçlarından devrenin Bölüm 3.2.2‟deki tasarım 

ölçütlerine uygun olarak çalıştığı görülmektedir. 

Tümleşik RSÜ devresinin istatistiksel başarımının değerlendirilmesi için devrenin 

çıkışlarından 20Mbit uzunluklu bit dizisi elde edilmiş ve bu veri her biri 20,000 bit 

uzunluklu birbiriyle örtüşmeyen 1000 adet bloğa bölünmüştür. Bu blokların kalitesi 

FIPS-140-2 test kümesindeki testlerle incelenmiş ve tüm blokların bu test 

kümesindeki testlerden (denge, poker, akış, uzun akış) başarıyla geçtiği 

görülmüştür. Şekil 3.25‟te bu veri için poker testinin sonucu olan Φ ölçütünün 

dağılımı verilmiştir. FIPS-140-2 test kümesinde Φ ölçütünün üst sınır değeri 46.17 

olarak verilmiştir. Tümleşik RSÜ devresinden alınan verinin FIPS-140-2 testinin 

sonuçlarına göre H0 sıfır hipotezinin reddedilemeyeceği söylenebilir. 

 

ġekil 3.25: Tümleşik olarak üretilen RSÜ‟den elde edilen veriye ilişkin Φ 

ölçütünün dağılımı. 
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4. GENLĠKTE MOD ALMA ĠġLEMĠNĠN RSÜ’YE ETKĠSĠ 

Osilatör örnekleme yöntemiyle başarımı yüksek RSÜ gerçeklemenin şartlarından biri 

hızlı osilatör ile yavaş osilatör salınım frekansları oranının 50 değerinden daha büyük 

olmasıdır. Bu oran 100 civarında olduğunda rastgele sayı testleri sonuçları çok iyi 

olan rastgele veri elde edilmektedir. Bölüm 3‟te yapılan analiz sonuçları tasarlanan 

RSÜ için bu oranın sınır değerinin 75 olduğunu göstermiştir. Bu durumda yüksek bit 

üretim hızlarına çıkabilmek için, bit üretim hızı yavaş osilatör salınım frekansına 

denk olduğundan, osilatör örnekleme yöntemi daha yüksek frekanslarda salınım 

yapan ve darbe boşluk oranı eşit olan hızlı osilatör yapısına gerek duymaktadır. 

Frekans yükseldikçe darbe-boşluk oranındaki eşitliği sağlamak zorlaşmaktadır ve 

üretilen bit dizisinde 1-0 dengesinde bir bozulma oluşmaktadır. 

Diğer taraftan yüksek bit üretim hızlarına ulaşmak için yavaş osilatör salınım 

frekansının da artırılması gerekmektedir. Bölüm 3.2.2‟de tasarlanan RSÜ için, 

sayısal analiz sonuçlarından elde edilen f0,kaos/fUD1 sonucuna göre kaotik işaretin 

merkez salınım frekansının da yüksek frekanslarda olması yani kaotik işaretin bant 

genişliğinin daha büyük olması gerekmektedir. 

Bölüm 2‟de tasarlanan ve MOS transistörlerle gerçeklenen iki adet sürekli zamanlı 

kaotik devrenin sayısal analizleri sonucu elde edilen ve Şekil 2.8 ile Şekil 2.26‟da da 

gösterilen parazitik kapasitelerin devre davranışı üzerinde etkin olmaya başladığı 

durumda yani parazitik kapasiteler devrede kullanılan kapasitelerin yanında ihmal 

edilemeyecek seviyelere geldiğinde tasarlanan kaotik sistemlerin kaotik davranış 

gösterdiği parametre aralığı çok daralmaktadır. Diğer taraftan yüksek frekanslarda 

salınım yapan kaotik devreler olmadan yüksek bit üretim hızlarına ulaşmak bu 

yöntemle zor gözükmektedir. 

Bu durumda yüksek bit üretim hızları için, düşük frekanslarda salınım yapan kaotik 

devrelerden elde edilen işaretlerin bant genişliğini artırılması ve kullanılması gereken 

hızlı yavaş osilatör frekans oranının düşürülmesi gerekmekir.  
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Kaotik işaretler gürültü benzeri işaretler olmasının yanında gürültüye nazaran daha 

büyük genliklere sahiptirler. Ayrıca kaotik işaretlerin frekans yelpazelerine 

bakıldığında bant genişliklerinin olduğu da görülür.  

Bu bölümde kaotik işaretlerin genliklerinin büyük olmasından faydanılarak kaotik 

devrenin salınım frekansını değiştirmeden osilatör örnekleme yönteminde hızlı-yavaş 

osilatör salınım frekansları oranının daha düşük değerlerde tutulmasıyla rastgelelik 

test sonuçları iyi çıkış verisi elde etmek için bir yöntem önerilmiştir. Yöntemin 

tanıtılması için daha önce Bölüm 3 içinde bulunan bazı denklem ve şekiller 

anlatımda akıcılık olması için bu bölümde tekrarlanmıştır.        

4.1 Önerilen Yöntem 

Önerilen yöntemde, osilatör örnekleme yöntemindeki seğirmeli yavaş osilatör, kaotik 

işaretin üçgen dalga işaret ile toplanıp karşılaştırıcıdan geçirilmesiyle değil kaotik 

işaretin bir fonksiyondan geçirildikten sonra elde edilen işaretin üçgen dalga işaretle 

toplanması ve karşılaştırıcıdan geçirilmesiyle oluşturulmaktadır. Bu yöntemle 

osilatör örnekleme yöntemindeki hızlı ve yavaş osilatörlerin salınım frekansları 

oranını düşürmek hedeflenmiştir. Tasarlanan yapının blok gösterimi Şekil 4.1‟de 

gösterilmiştir. 

Hızlı Osilatör
Çıkış bitleri

D Q

Saat

Seğirmeli

Kaotik İşaret

Üçgen dalga osilatörü
yavaş osilasyonlar

x(t) x(t)
f(x)

 

ġekil 4.1: Hızlı/yavaş osilatör frekans oranını düşürmek için kullanılan sistemin 

blok gösterimi. 

Osilatör örnekleme yönteminin gerçeklediği sistem Bölüm 3.1.2‟de aşağıdaki 

denklemle ifade edilmişti:  

H

n

j

jn Txt mod)(
0














 



 . (4.1) 

Bu denklemde tn, yavaş osilatörün çıkışındaki işaretin n‟ninci ardışık yükselen 

kenarları arasında zaman farkı, TH hızlı osilatörün periyodunu, xj rastgele işareti ve 

() fonksiyonu ise rastgele işaretten sayısal veri oluşturma fonksiyonunu 
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göstermekteydi. Bölüm 3.1.3‟te ise (4.1) denkleminin (4.2)‟deki gibi yazılabileceği 

gösterilmişti. 

tn=(tn-1+ (xn) ) mod TH . (4.2)   

(4.1) veya (4.2) ile ifade edilen sistem Şekil 4.2‟de gösterilmiştir. Burada görülüyor 

ki osilatör örnekleme işlemi zamanda mod alma işlemini yerine getirmektedir. Yavaş 

osilatörün periyodu üçgen dalga işaretin periyoduna denk olmaktadır ve yavaş 

osilatörün n‟ninci adımdaki periyodu (xn) ile gösterilmektedir. 

 

ġekil 4.2: Yavaş işaretin hızlı işareti örneklemesinin bir gösterimi [23]. 

Yavaş osilatörün periyodunun ortalama değeri yaklaşık olarak üçgen dalganın 

periyoduna eşit olan seğirmeli bir işarettir ve aşağıdaki gibi de ifade edilebilir:  

(xn) = (x(nT))=T0 +kx(nT) (4.3) 

Bu ifadede T0 üçgen dalga işaretin periyodunu, x(nT) n‟ninci adımdaki ortalama 

periyottan olan sapma miktarını göstermektedir ve k=±1 değerini almaktadır. (4.3) 

eşitliği (4.2) denkleminde kullanılırsa bulunan yeni ifadede yavaş osilatörün hızlı 

osilatörü örneklemesi sonucu bulunan çıkış değeri aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

 

    100/modmodmod)(

mod)(

001

01









HHHHnn

Hnn

TTTTTTnTkxtt

TnTkxTtt
 (4.4) 

Benzer şekilde x(t) kaotik işaret bir fonksiyondan geçirilerek yeni yavaş osilatör 

işareti oluşturulursa yeni durumdaki sayısal veri (4.5) ile ifade edilebilir. 

(f(xn)) = (f(x(nT)))=T0 +kf(x(nT)) (4.5) 

Bu yeni sayısal işaret, periyodu HT̂  ile belirtilen yeni hızlı osilatör ile örneklenirse 

oluşan yeni durum için elde edilen örnekleme sonuçları (4.6) ifadesi ile gösterebilir. 

     10ˆ/ˆmodˆmodˆmod)( 001 
 HHHHnn TTTTTTnTxkftt  (4.6) 
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(4.4) ifadesi (4.6) ile karşılaştırıldığında iki denkleminde birbirine denk olduğu 

söylenebilir. Bu durumda bu eşitliği sağlayacak f(.) fonksiyonunu bulmak 

gerekmektedir. 

Zamanda yapılan mod alma işleminin genlikte mod alma işlemiyle aynı anda 

yapılmasının (4.6) ifadesiyle yeterli örneklemeye ulaşılabileceği düşünülmüştür. 

Genlikte mod alma işlemi Şekil 4.3‟te gösterilen grafikle ifade edilebilir. Kaotik 

işaretin genliğinin büyük olmasından dolayı, Şekil 4.3‟te görülen pozitif yöndeki 

testere dişi sayısı 3-4 olacak şekilde rahatlıkla gerçeklenebilir. Bu işlemler sonucu 

elde edilecek mod fonksiyonundan geçirilmiş kaotik işaretin genliği kuvvetlendirici 

kullanılmadan bile RSÜ için yeterli genliğe sahip olacaktır. 

mod

-2a -a a 2a

çıkış

girişx
0

 

ġekil 4.3: Mod alma işleminde çıkış ile girişin genlikleri arasındaki ilişki grafiği. 

Kaotik işarete mod alma işlemi uygulandığında oluşan yeni işaretin görünümü ve 

orijinal kaotik işarete ait bir sayısal analiz sonucu Şekil 4.4‟te gösterilmiştir. Bu 

şekillerden mod alma işlemin sonucunda elde edilen mod fonksiyonundan geçirilmiş 

kaotik işaretin frekans bandının genişlediği öngörülebilir.   

 

ġekil 4.4: (a) Mod alma işlemi uygulamadan ve (b) uygulandıktan sonra kaotik 

işaretin zamanla değişim grafikleri. 

Şekil 4.1‟de yapısı verilen RSÜ, entropi kaynağı olarak Bölüm 2‟de önerilen kaotik 

devreler kullanılarak modellenmiştir. Bölüm 2‟de tanıtılan devrelerden kayıplı 

integrator tabanlı kaotik devre KINT ismiyle ve LC osilatör tabanlı kaotik devre LC 

ismi ile adlandırılmıştır. Bu üreteçlerden elde edilen veri, FIPS 140-2‟de tanımlanış 

poker testine tabi tutulmuştur. Analizlerde ilk olarak hızlı osilatör frekansı sabit 
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tutularak üçgen dalga frekansı değiştirilmiş daha sonra üçgen dalga frekansı sabit 

tutularak hızlı osilatör frekansı değiştirilmiştir. Bu durumlarda elde edilen sonuçlar 

sırasıyla Çizelge 4.1 ve Çizelge 4.2‟de verilmiştir. 

Çizelge 4.1: Hızlı osilatör frekansı sabit tutulup, üçgen dalga frekansı 

değiştirildiğinde mod alma işleminin etkisi.  

  
LC 

 
KINT 

TUD TH 
Mod 
0 

Mod 
2 

Mod 
1 

Mod 
0.5   

Mod 
0 

Mod 
2 

Mod 
1 

Mod 
0.5 

T T/100 10 12 15 17 
 

84 37 35 21 

T/2 T/100 17 13 20 17 
 

129 37 45 20 

T/4 T/100 588 384 305 410 
 

3267 2182 741 142 

T/8 T/100 584 444 74 33   6167 1637 354 249 

Çizelge 4.2: Hızlı osilatör frekansı sabit tutulup, üçgen dalga frekansı 

değiştirildiğinde mod alma işleminin etkisi. 

  
LC 

 
KINT 

TUD TH Mod 0 
Mod 
2 

Mod 
1 

Mod 
0.5   

Mod 
0 

Mod 
2 

Mod 
1 

Mod 
0.5 

T T/100 10 12 15 17 
 

84 37 35 21 

T T/50 66 31 34 16 
 

84 32 39 144 

T T/25 107 34 19 61 
 

608 1174 628 183 

T T/10 606 354 169 357 
 

400 3841 619 1232 

Bu analizlerden fhızlı/fyavaş oranı sabit kaldığında mod alma işleminin test sonuçlarını 

iyileştirdiği sonucuna varılabilir. Ayrıca orijinal sistemde osilatör salınım oranı 

fhızlı/fyavaş=100 olduğunda sistemin rastgelelik kalitesi iyi değilse, mod işleminin 

uygulanması durumunda osilatör salınım oranı düşürülse bile iyileşme 

sağlayabileceği görülmektedir.  

Yapılan sayısal analizlerde ancak sınırlı sayıda veri oluşturulabildiğinden 

sonuçlardan ancak kabaca bir fikir elde edilmektedir.  

4.2 Önerilen Yöntemle RSÜ Gerçeklemesi ve Sonuçları 

Önerilen yöntemin RSÜ başarımı üzerindeki etkilerini görmek için, yöntem fiziksel 

olarak gerçeklenmiş RSÜ‟ye uygulanmıştır. RSÜ‟yü gerçeklemek için Şekil 4.1‟de 

blok şeması verilmiş yapı kullanılmıştır. Kaotik devre olarak [69]‟da verilmiş, geniş 

bir parametre aralığında çift sarmallı kaotik davranış gösteren, gerçeklemesi kolay 
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bir devre kullanılmıştır. Bu devrenin sistem denklemleri (4.7) ile verilmiştir ve devre 

Şekil 4.5‟te gösterilmiştir. Devre ile ayrıntılı bilgi [69]‟da bulunabilir. 
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ġekil 4.5: Önerilen yöntemi denemek için kullanılan kaotik devre [69]. 

Şekil 4.5‟te kaotik devrede CFOA elemanı, akım geri beslemeli işlemsel 

kuvvetlendiricilerdir ve AD844 elemanı kullanılarak gerçeklenmişlerdir. Devrede 

kullanılan karşılaştırıcı elemanı için LM311 kullanılmıştır. Devre ±5V ile 

beslenmiştir. Devrede kullanılan kapasite elemanlarının değeri Ci=1nF, direnç 

değerleri R1=R2=10kΩ, R3=14kΩ ve Ra1=40kΩ olarak alınmıştır. Bu eleman 

değerleri ile entropi kaynağı olarak kullanılacak x3 durum değişkeninin merkez 

kaotik salınım frekansı 15KHz olarak ölçülmüştür.  

Yöntemin sınamasını yapmak için kullanılan x3 parametresine karşı düşen C3 

kapasitesinin üzerine düşen gerilim, üçgen dalga işaretle toplandığında çok büyük bir 

gerilim genliği oluşturduğundan kaotik işaret genliği 1.25V olacak şekilde 

ölçeklenmiştir. Üçgen dalga işaretin genliği 2.5V olarak seçilmiştir. Mod alma 

işlemi için 2V ve 1V mod değerleri olarak belirlenmiştir. Bu durumda 2V‟luk mod 

alma işleminde mod fonksiyonundan geçirilmiş işaret 0-2V arasında salınım 
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yapmakta, 1V‟luk mod alma işleminde ise çıkış işareti 0-1V arasında salınım 

yapmaktadır. Mod 2 için kullanılan devre Şekil 4.6‟da verilmiştir. 

 

Kaotik işaret

5

6

6

Vmod

Vmod/2

LM311
LF351

AD844

1

LF351

7

Mod 2

çıkış

 

ġekil 4.6: Mod 2 işlevini gerçeklemek için kullanılan devre. 

Rastgelelik analizleri için RSÜ‟den 1 milyon bitlik veri alınmış ve her biri 20.000 bit 

uzunluğunda 50 bloğa ayrılarak FIPS 140-2 testleri uygulanmıştır. FIPS 140-2 test 

kümesinde bulunan poker testi sonucu Φ, rastgelelik ölçütü olarak kullanılmıştır. Bu 

test için rastgelelik ölçütü üst sınır değeri Φ=46.17‟dir. Kaotik işaretin merkez 

salınım frekansı 15KHz olduğu için üçgen dalga işaretin frekansı 30KHz ile 

3.75KHz arasında değiştirilmiştir. Bu durumda sistem tasarım parametresi olan 

kaotik işaret ile üçgen dalga işaret frekanslarının oranı 0.5<f0,kaos/fUD <4 arasında 

değişmektedir. TUD/TH=50 için elde edilen en kötü sonuçlar Şekil 4.7‟de verilmiştir. 

Üçgen dalga frekansının fUD15KHz olduğu durumlarda osilatör salınım periyot 

oranı olan TUD/TH >50 olduğu durumlar için RSÜ‟den alınan verilerin FIPS140-2 test 

kümesindeki testlerden başarıyla geçtiği gözlemlenmiştir.  

 

ġekil 4.7: RSÜ‟de kaotik işaret ile üçgen dalga işaret frekanslarının oranıyla 

rastgelelik ölçütünün değişimi.  
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Şekil 4.7 ile verilen sonuç Şekil 3.12 ile tamamen uyum içindedir. Bu durumda gerek 

sayısal analiz sonuçlarından gerek deneysel sonuçlardan, osilatör örnekleme yöntemi 

ile elde edilebilecek en iyi bit üretim hızının merkez kaotik salınım frekansıyla eşit 

olacağı sonucu çıkarılmaktadır. 

Mod alma işlemi RSÜ‟ye katıldığı zaman, mod fonksiyonundan geçirilmiş rastgele 

işaret genliğinin üçgen işaret genliğine oranı mod fonksiyonundan geçirilmeden 

önceki orana getirilerek rastgelelikte genlik etkeni ortadan kaldırılmıştır. Üçgen 

dalga işaretin frekansı (30KHz - 3.75KHz ) arasında değiştirilerek sistem başarımı 

incelenmiş ve her iki mod değeri için fUD30KHz olduğu durumlarda osilatör salınım 

periyotları oranı TUD/TH>20 için RSÜ FIPS140-2 test kümesindeki testlerden 

başarıyla geçtiği gözlemlenmiştir. TUD/TH=20 oranı için f0,kaos/fUD sistem 

parametresinin değişimiyle elde edilen en kötü Φ değeri değişimi Şekil 4.8‟de 

verilmiştir. Üçgen dalga genliğinin Mod 1V değeri ile alınan sonuçlar Mod 2V ile 

alınan sonuçlara göre daha iyi Φ ölçütü değerleri vermektedir. Şekil 4.9‟da üçgen 

işaretin frekansı fUD=10KHz olduğu durumda değişken TUD/TH oranı için en kötü Φ 

ölçütünün değişim grafikleri verilmiştir.  

 

ġekil 4.8: Önerilen yöntem uygulandığında TUD/TH=20 oranı için kaotik işaret ile 

üçgen dalga işaret frekanslarının oranıyla rastgelelik ölçütünün değişimi. 
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ġekil 4.9: fUD=10KHz için önerilen yöntem kullanılmadan ve kullanılarak elde 

edilen poker testi sonuçları. 

Bu yeni durumda “mod 1” durumunda kullanılan üçgen dalga frekansı, yöntem 

uygulamadan (mod 0) kullanılan üçgen dalga frekansının 2 katı iken sistem benzer 

başarımı göstermektedir. Ayrıca “mod 1” durumunda fUD=30KHz ve TUD/TH=20 iken 

bile devreden elde edilen poker testi sonuçları Φ<46.17 değerinin altında 

kalmaktadır.  

Kaotik işarete mod işlemi uygulanmadan ve uygulandıktan sonra elde edilen işaretin 

frekans yelpazesi Şekil 4.10‟da gösterilmiştir. Mod alma işlemi uygulandıktan sonra 

işaretin frekans yelpazesinde periyodik bir işaret var gibi görülmektedir. Mod alma 

işlemi kaotik işaretin merkez kaotik frekansını değiştirmemiştir, fakat merkez kaotik 

frekansındaki işaretin gücü düşerken daha yüksek frekanslardaki bileşenlerin gücü 

artmıştır.  

 
(a)                                    (b) 

ġekil 4.10: (a)Mod alma işlemi uygulanmamış ve (b) uygulanmış kaotik işaretin 

frekans yelpazesi. 



 
82 

Kaotik işarete “mod 1” ve “mod 2” işlemi uygulandığı, TUD/TH 20 ve fUD30KHz 

durumlarında yapılan ölçümlerin her birinde 30 milyon bit veri alınmıştır. Bu veriler 

20 bin bitlik ve 50 bin bitlik bloklar halinde NIST testlerine sokulmuş ve “apen” 

veya “longest run” testleri haricindeki test kümesinde bulunan bütün testlerden 

geçtiği gözlenmiştir. 

Kaotik işaret “mod 1” fonksiyonundan geçirildikten sonra RSÜ parametreleri olan 

üçgen dalga frekansı fUD=5KHz ve osilatör salınım oranı TUD/TH =25 için RSÜ‟den 

35 milyon bit veri alınmıştır. Alınan verinin geçmeyen iki testten de geçmesi için bu 

veri her iki bitten ilk veri alınacak şekilde bir son işlem katından geçirildikten sonra 

her biri 50.000 bitlik 350 alt bloğa ayrılarak NIST testi uygulanmıştır. Test 

sonucunda işlenmiş veri testlerden geçmiştir ve sonuçlar Çizelge 4.3‟te verilmiştir. 

Gözlemler sonucunda mod alma işleminin mod değeri 0.5V ve 0.25V gerilim 

değerlerine kadar rahatça uygulanacağını göstermektedir. Fakat bu ifade edilen mod 

değerleri için mod fonksiyonundan geçirilmiş işaretin frekans yelpazesinde oluşan 

periyodik salınımlar kaotik merkez salınım frekansıyla aynı güç değerlerine 

ulaşmaktadır. Osilatör örnekleme yönteminin, rastgele verinin içinde bulunan aynı 

güç seviyelerine sahip periyodik işaretlerden etkilenmediği bildirilmişse de [23], 

daha küçük mod değerlerinde işarette oluşan periyodikliğin kaotik işaretin 

belirsizliğine baskın olacağı öngörülmektedir. Ayrıca daha küçük mod değerlerinde 

elde edilen verinin genliği çok küçük olacaktır ve kaotik işaretin genliğinin büyük 

olmasının avantajı ortadan kalkacaktır. 

 Çizelge 4.3: Mod fonksiyonundan geçirilmiş kaotik işareti kullanan RSÜ‟den 

alınmış verinin NIST sonuçları. 

İstatistiksel test p-değerlerinin 

düzgünlüğü 

Başarılı blok 

oranı 

Sıklık 0.711017 0.9943 

Kümlerde sıklık 0. 466777 0.9914 

Doğrusal karmaşıklık 0.429400 0.9886 

Akış 0.306232 0.9943 

Yaklaşık entropi 0.011100 0.9829 

Seri 0.800803/ 0.466777 0.9857/ 0.9971 

Biriktirilmiş toplamlar 0.450564/0.336786 0.9943/0.9886 

En uzun akış 0.000439 0.9743 

Mertebe 0.048270 0.9943 

Genel 0.061841 0.9875 

Örtüşen şablon 0.646043 0.9857 

Periyodik olmayan şablon 0.004381 0.9850 
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4.3 Mod Alma ĠĢleminin TümleĢik RSÜ’ye Eklenmesi 

Tümleşik RSÜ‟de kullanılan kaotik işaret -0.35V ile 1.35V gerilimleri arasında 

salınmaktadır. Bu işarete “mod 1” fonksiyonunun uygulanması amaçlanmıştır. Bunu 

gerçeklemek için kaotik işaretin genliğinin 0 değerinden aşağı değerlerinde ve 1V 

değerinden yukarı değerlerinde 1V genlikli darbeler oluşturulması ve bu darbelerin 

uygun fazlarda kaotik işaretle toplanarak mod fonksiyonundan geçirilmiş kaotik 

işaretin elde edilmesi düşünülmüştür. Kaotik işaretin genliğinin üçgen dalga 

genliğine oranı rastgelelik ölçütü üzerinde etkili olduğundan mod fonksiyonundan 

geçirilmiş kaotik işaretin genliği kaotik işaretle aynı seviyeye getirilmiştir.  

4.3.1 Genlikte mod alma devresi 

Genlikte mod 1 alma işlemini gerçeklemek için kaotik işaretin 0 ve 1V genlik 

seviyelerinde sırasıyla altındaki ve üstündeki değerlerde 1V‟luk darbeler üretilmesi 

için Şekil 4.11‟de verilen devre tasarlanmıştır.   

m0

Vdd=1.65V

Vss=-1.65V

Vdd 

Vss 

Vdd1=1V

m0
kaos

m1 kaos

Ry
My

Mo

cks

m1

Vdd2=2V

Vss=-1.65V

Vss 
Vdd2

Vss1=-1

kaos

Vss 

Vdd Vdd 

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M0 Mk

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

M17

(a) (b)

(c)

 

ġekil 4.11: Mod 1 alma işlemini gerçeklemek için tasarlanan kaotik işaretin (a) 0 

değerinden aşağı genlik değerlerde, (b)1V değerinden yukarı genlik 

değerlerinde 1V‟luk darbeler üreten, (c) darbelerin uygun fazlarında 

kaotik işaretle toplayan ve giriş genlik seviyesine çeken devreler. 
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Şekil 4.11‟de verilen devrede My ve Mo transistörlerinin kanal uzunluğu 1µm, diğer 

transistörlerin kanal uzunlukları 0.5µm olarak seçilmiştir. Şekil 4.11‟deki 

transistörlerin kanal genişlikleri Çizelge 4.4‟te verilmiştir.  Bu devrelerde Vdd1=1V, 

Vdd=+1.65V, Vdd2=2V, Vss=-1.65V, Vss1=-1V ve Ry=9K değerlerindedir. 

Çizelge 4.4: Şekil 4.11‟ de verilen devredeki taranzistorların boyutları(µm). 

“m0” çıkışlı devre  “m1” çıkışlı devre  “cks” çıkışlı devre 

 W L   W L   W L 

M2 8 0.5  M10 22 0.5  M0 1.4µm 0.5 

M3 3 0.5  M11 0.5 0.5  M1 2.6µm 0.5 

M4 15 0.5  M12 31 0.5  Mk 1.6µm 0.5 

M5 3 0.5  M13 0.5 0.5  My 13µm 1µm 

M6 7 0.5  M14 4 0.5  Mo 9µm 1µm 

M7 2 0.5  M15 2 0.5     

M8 10 0.5  M16 6 0.5     

M9 4 0.5  M17 2 0.5     

Şekil 4.11a ve Şekil 4.11b‟de 0V ve 1V eşik gerilimlerini belirlemek için [69]‟da 

verilen Schmitt tetikleme devresi kullanılmıştır. Schmitt tetikleme devresinde 

histerizis miktarı 0 değerine çekilmeye çalışılmıştır. Schmitt tetikleme devresi giriş 

işaretinin iki adet eviriciden geçirilerek elde edilen çıkışların, savak uçları birbirine 

bağlanmış PMOS ve NMOS transistörlerin geçitlerine bağlanmasıyla 

gerçeklenmektedir. Bu devrelerin çıkışında bulunan eviriciler mod darbelerinin 

uygun fazlarda olmasını sağlamaktadır. Şekil 4.11c‟de gösterilen devre ile kaotik 

işaret ve üretilen darbeler akım modunda toplanarak gerilime çevrilmektedir. 

Toplanan işaretin genlik seviyesi kaotik işaret genliğinden küçük olduğundan Mo 

transistörü ile savak çıkışlı tek katlı bir kuvvetlendirici ile mod devresinin girişindeki 

kaotik işaretin genlik seviyelerine getirilmektedir. Bu devrenin gerçeklediği mod 

fonksiyonu Şekil 4.12‟de gösterilmiştir. Kaotik işaret geniş bir salınım frekans 

aralığına sahip olduğundan histerizis miktarı 100-200mV arasında değişme 

göstermektedir. 
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ġekil 4.12: Mod alıcının gerçeklediği fonksiyon (X-ekseni, kaotik giriş işareti, Y-

ekseni çıkış işareti). 

Genlikte mod alma işleminin rastgele işaretin frekans yelpazesine etkisi Şekil 4.13‟te 

gösterilmiştir. Şekil 4.13a‟da kaotik işaretin merkez salınım frekansının 15MHz 

olduğu, -40dB güç seviyesi için işaretin 40MHz seviyelerine kadar salınım yaptığı 

görülmektedir. Mod fonksiyonundan geçirilmiş işaretin frekans yelpazesi Şekil 

4.13b‟de verilmiştir. Genlikte mod alma işlemi işaretin merkez salınım frekansındaki 

gücünü azaltırken salınım frekansı merkezi 30MHz değerlerine çıkmaktadır. Ayrıca  

-40dB güç seviyesi için işaretin 130MHz seviyelerine kadar salınım yaptığı 

görülmektedir. Genlikte Mod alma devresi beklendiği gibi işaretin frekans 

yelpazesini genişletmiştir. 

 

(a)                   (b) 

ġekil 4.13: (a) Genlikte mod alma işlemi uygulanmamış ve (b) uygulanmış kaotik 

işaretin frekans yelpazesi.  

Şekil 4.11‟de verilen devrenin serimi Şekil 4.14‟te verilmiştir. Şekil 4.14‟teki devre 

Şekil 2.22‟de verilen kaotik devre ile birlikte çalıştırılmış ve devrenin serim 

benzetiminden elde edilen mod alma fonksiyonu ve devrenin giriş-çıkış işaretlerinin 

frekans yelpazeleri sırası ile Şekil 4.15 ve Şekil 4.16‟da verilmiştir. Şekil 4.15‟e 

bakıldığında devrenin serim benzetimine çok yakın bir çalışma gösterdigi 

görülmektedir.  
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ġekil 4.14: Genlikte mod alma devresin olarak tasarlanan Şekil 4.11‟deki devrenin 

serimi.  

 

ġekil 4.15: Mod alıcının devrenin serim benzetiminden elde edilen giriş-çıkış 

fonksiyonu (X-ekseni, kaotik giriş işareti, Y-ekseni çıkış işareti).  

Şekil 4.16‟da verilen serim analizi sonuçlarından kaotik işarete mod işlemi 

uygulanmadığında kaotik işaretin merkez salınım frekansının 13MHz olduğu 

görülmektedir ve şematik benzetime göre yakın sayılabilecek bir sonuçtur. Ayrıca     

-40dB güç seviyesi için kaotik işaretin 24MHz seviyelerine kadar salınım yaptığı 

görülmektedir. Kaotik işarete mod fonksiyonu uygulandığında -40dB güç seviyesi 

için çıkış işaretinin şematik benzetime uygun olarak 130MHz seviyelerine kadar 

salınım yaptığı görülmektedir. 
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(a)                                                                 (b) 

ġekil 4.16: (a) Genlikte mod alma işlemi uygulanmamış ve (b) uygulanmış kaotik 

işaretin frekans yelpazesi. 

Serim benzetimiyle elde edilen çıkış işaretinin merkez salınım frekansının 

değişmediği ve işaret üzerinde ayrık elemanlarla elde eldilen sonuç kadar açık 

olmasa da az bir periyodikliğin olduğundan söz edilebilir. Devrenin serim benzetim 

sonuçlarından elde edilen çıkış işaretinin frekans yelpazesinin ayrık elemanlarla 

gerçeklenen devredekine benzer bir sonuç göstermesi devrenin tümdevre 

gerçeklemesi ile de ayrık elemanlarla elde edilen iyileştirmenin sağlanacağını 

düşündürmektedir.  

4.4 Sonuç 

Rastgele işarete genlikte mod alma işleminin uygulanması rastgele işaretin merkez 

salınım frekansını değiştirmezken merkez salınım frekansından büyük frekanslardaki 

salınım bileşenlerinin gücünü artırmaktadır. Aynı zamanda frekans yelpazesinde 

gücü azalarak devam eden bir periyodikleşme oluştuğu görülmektedir.  

Mod alma işlemiyle frekans yelpazesinde gözlenen bu değişimlerin rastgelelik ölçütü 

üzerinde olumlu etkileri gözlemlenmektedir. Bunların başında yöntemin uygulama 

amacı olan iyi bir rastgelelik ölçüt değeri için kullanılan hızlı ve yavaş osilatör 

salınım frekansı oranı TUD/TH>75 değerinden TUD/TH=20 değerine inmektedir. Bu 

oranın düşürülmesi iyi bir rastgelelik ölçüt değeri için gerekli olan hızlı osilatör 

frekansının daha aşağıya çekilmesini sağlayarak yüksek bit hızlarında gerekli olan 

çok yüksek frekanslı saat işareti gereksinimi yaklaşık 1/4 oranında düşürmektedir. 

Bunun yanında kaotik işaretin merkez salınım frekansının 2 katı değerinde kullanılan 

üçgen dalga işaretinde de rastgelelik ölçütü sınır değerleri arasında kalmaktadır. Bu 

da yöntemin uygulanmasıyla kaotik devre salınım frekansını değiştirmeden bit 

üretim hızının 2 kat artırılması demektir.  
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5. SONUÇLAR VE GELECEK ÇALIġMALAR 

Bu çalışmada bugüne kadar ayrık zamanlı kaotik devrelerle veya ısıl gürültü ile 

tümleşik olarak gerçeklenmiş yüksek rastgelelik kalitesine ve bit üretim hızlarına 

sahip rastgele sayı üreteçleri sürekli zamanlı kaotik devreler kullanılarak da 

gerçeklenmiştir. Ayrıca bu tezde, RSÜ‟ye tümleştirmeden gelen parazitik etkilerin 

sonuçları ve rastgele sayı üretme yönteminin yüksek frekanslarda kullanılması 

durumunda karşılaşılabilecek sorunları azaltabilmek için yeni bir yöntem 

önerilmiştir. 

5.1 Sonuçlar 

Bu çalışmada ilk olarak RSÜ‟de entropi kaynağı olarak kullanmak amacıyla yeni üç 

adet tümleştirmeye uygun kaotik devre tasarlanmıştır. Bunlardan birini gerçeklemek 

için teknik yazında bulunan yüksek frekanslarda salınım yapan negatif-gm sinüs 

osilatör devresi kullanılmıştır. Tasarlanan devre tek endüktans elemanı 

bulundurmaktadır ve teknik yazında bulunan çift endüktansla gerçeklenen kaotik 

devre ile benzer davranış göstermektedir. Böylece entropi kaynağı olarak kullanılan 

kaotik devrenin tek endüktans elemanı kullanılarak gerçeklenmesiyle tümleştirmeye 

daha uygun bir yapı oluşturulmuştur. Tasarlanan devrede çapraz bağlı sinüs 

osilatörün ana yapısı bozulmayarak devrenin ortak işareti bastırmasının ve gürültü 

bağışıklığının iyi olması sağlanmıştır. 

Tasarlanan diğer bir kaotik devre, kayıplı integral alıcı devresinin değişik şekillerde 

kullanılmasıyla tasarlanmış ve MOS transistörlerle gerçeklenmiştir. Devre tamamen 

tümleştirilebilir özelliktedir ve Cadence benzetim programıyla yapılan benzetimlerde 

devrenin 50MHz frekanslarına kadar kaotik salınım yaptığı belirlenmiştir.  

MOS transistörler kullanılarak tasarlanan bu iki kaotik devre tek bir kırmık içinde 

gerçeklenerek tümleşik devrelerin benzetimlere uygun olarak çalıştığı gözlenmiştir. 

Böylece sürekli zamanlı kaotik devrelerin yüksek frekanslarda kararlı olarak 

çalışabilecekleri gösterilmiştir.  
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Tümleşik devrelerden negatif-gm tabanlı devre entropi kaynağı olarak kullanılarak 

ayrık elemanlarla gerçeklenen RSÜ‟de yapılan incelemeler sonucunda bit üretim hızı 

merkez kaotik salınım frekansıyla aynı değerde olacak şekilde seçilmesinin optimum 

sonuç olduğu belirlenmiştir. Tümleşik devrelerin merkez kaotik salınım frekansının 

negatif-gm tabanlı devrede 7MHz, kayıplı integratör tabanlı devrede 15MHz olduğu 

ölçülmüştür. Bu durumda sürekli zamanlı kaotik devreler kullanılarak tümleştirilen 

yapılarda 15MBit/s bit üretim hızlarının elde edilebileceği söylenebilir. Böylece bu 

tezde ayrık zamanlı kaotik devre veya ısıl gürültü tabanlı RSÜ ile gerçeklenen birkaç 

on mega bit veri üretim hızına sürekli zamanlı kaotik devrelerle de 

gerçeklenebileceği gösterilmiş olmaktadır.    

Ayrıca tümleşik RSÜ uygulamasında veya tümleşik kaotik devre kullanılarak 

gerçeklenen ayrık RSÜ uygulamasıyla 2Mbit/s bit üretim hızlarında alınan veri 

rastgele sayı testlerinden başarıyla geçmektedir. Bu durumda bu çalışmada sürekli 

zamanlı kaotik devrelerin kullanılmasıyla megabitler seviyesinde bit üretim hızlarına 

ulaşılabildiği gösterilmiştir.  

Bu tezde, kullanılan osilatör örnekleme yönteminin yüksek frekanslarda uygulanması 

durumunda gerekli olan çok yüksek frekanslı osilatör işaretinin frekansını düşürmek 

için yeni bir yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntem osilatör örnekleme yöntemiyle 

sadece zamanda mod alma işlemi uygulamak yerine, örnekleme işleminden önce 

kaotik işarete genlikte mod alma işlemine dayanmaktadır. Önerilen yöntemin ayrık 

elemanlarla gerçeklenmiş RSÜ uygulanması sonucunda üretecin rastgele sayı 

testlerinden geçen veri üretebilmesi için gerekli olan hızlı ve yavaş osilatör salınım 

frekansı oranı TUD/TH>75 değerinden TUD/TH=20 değerine indirilmektedir. Böylece 

çok yüksek frekanslı saat işareti gereksinimi yaklaşık 1/4 oranında düşürülmektedir.  

Bu tezde, gerçeklenen kaotik devrelerin yüksek frekanslarda çalıştırılması 

durumunda devredeki parazitik kapasitelerin asli kapasiteler yanında ihmal 

edilemeyecek boyutlara gelmesiyle devrelerin kaotik çalışma bölgesinin daraldığı 

veya başka bir bölgeye kaydığı belirlenmiştir. Ayrıca parazitik kapasiteler devrenin 

beklenen çalışma frekansından daha düşük frekanslarda çalışmasına neden 

olmaktadır. Önerilen yöntemle kaotik devrelerin daha yüksek frekanslarda 

çalışmadan bant genişliğinin artması sağlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda 

genlikte mod alma işlemi kaotik devrenin merkez salınım frekansını değiştirmemekle 

birlikte frekans bandında merkez salınım frekansının 2-3 katında da salınım olmasını 
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sağlamaktadır.  Frekans bandında oluşturulan bu değişiklik sonucunda merkez kaotik 

salınım frekansının 2 katı değerinde rastgele sayı testlerinden geçen veri 

üretilebilmektedir.  

Böylece parazitik etkilerin kaotik işaret üzerine etkisini azaltmak için çalışma 

frekansının düşürülmesiyle kaybedilen yüksek frekanslı çalışma önerilen yöntemle 

kompanze edilmektedir.  

5.2 Gelecek ÇalıĢmalar 

Önerilen yöntemin test devresinden daha hızlı çalışan ve tümleşik olarak 

gerçeklenmiş devrede kullanılması, yöntemin uygulanabilirliğine daha çok ışık 

tutacaktır. Bundan dolayı genlikte mod alma işlemi tümleştirilmiş RSÜ yapısına 

eklenmesi ve bu tasarımın gerçeklenmesi hedeflenmektedir. 
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EK A 

Burada FIPS 140-2 [52] test kümesinde bulunan 4 test kısaca açıklanmaktadır. Bu 

küme, dört ayrı testten oluşur. 20000 bit içeren veri bloğu dört teste birden tabi 

tutulur ve diziye  rastgeledir denilebilmesi için tüm testlerden geçmesi gerekir.  

1. Denge (monobit) testi: Bu testin amacı, bit dizisindeki 0 ve 1 sayılarının 

dengesine bakmaktır. Bit dizisinin testten başarıyla geçebilmesi için 20000 bitlik 

bir dizideki „1‟ bitinin sayısının 9725 < X < 10275 aralığında olması gerekir.  

2. Poker testi: Bu testte n-bitlik bit dizisi üst üste çakışmayan aldışıl m-bitlik „k‟ 

adet bit bloğuna ayrılır. f(i), ondalık tabanda karşılığı „i‟ olan (0 ≤ i ≤2m-1) m-

bitlik blokların dizi içinde gerçekleşme sayısıdır. Bu test m-bitlik blokların 

dizideki dağılımını belirlemektedir. (A.1) formülüyle hesaplanan  Φ  değerinin, 

k=20000 ve m=4 için, 2.16 < Φ < 46.17 aralığında olması gerekir.  

  kif
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3. Akış (runs) testi: Bir “koşu” bir dizi içinde ard arda gelen „1‟ ve „0‟ lardan oluşan 

blokların uzunluğunu ifade etmektedir. Bit dizisinde oluşan „0‟ veya „1‟ bütün 

koşuların uzunlukları (≥1)  ve bunların gerçekleşme sayıları belirlenir. Bit 

dizisinin bu testten başarıyla geçmesi için, koşu uzunluğu 6 bitten daha uzun 

bloklar 6 bitlik koşu kabul edilmek üzere gerçekleşen 12 farklı koşunun 

gerçekleşme sayıları Çizelge A.1‟de verilen aralıklarda olması gerekir. 

4. Uzun akış (long runs) testi: Uzun koşu, koşu uzunluğunun 26 ve daha fazla 

olduğu koşulardır. Bit dizisinin bu testten geçebilmesi için dizi içinde uzun 

koşuların olmaması gerekir.  

Çizelge A.1 : Akış testi koşulları. 

Blok uzunluğu Blok sayısı aralığı 

1 2315 – 2685 

2 1114 – 1386 

3 527 – 723 

4 240 – 384 

5 103 – 209 

6+ 103 – 209 
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EK B 

Burada NIST 800-22 [53] test kümesini oluşturan 16 test açıklanmaktadır. Her bir 

test n uzunluklu aynı bit dizisine uygulanır. NIST, testin uygulanacağı bit dizisinin 

uzunluğunu n=10
6
 olarak önermiştir. Her testin sonucunda testi geçen blok sayısı 

verilir ve test sonucunun p-değeri hesaplanır. NIST 800-22 testinde, teste tabi 

tutulacak blok uzunluğu ve blok sayısı kullanıcı tarafından belirlenir. Teste tabi 

tutulan bit dizisinin başarılı olabilmesi için tüm testleri başarıyla geçmesi 

gerekmektedir. Bu testlerde sıfır ortalamalı dizilerle çalışmanın kolaylığından dolayı 

i={0, 1} bit kümesi yerine Xi=2i -1 dönüşümüyle Xi={-1, 1} kümesi ile çalışılır.  

NIST 800-22 testleri için eşik değeri, p-değeri ve anlamlılık ölçütü olmak üzere 

temel olarak üç kıstas vardır. Eşik değeri test verisinin rastgele kabulünün sınırını 

belirler. İlgili teste kabul edilen dağılıma ve incelenen özelliğe göre bir eşik değer 

belirlenir ve test verisinden elde edilen test sonucunun bu eşik değerle 

karşılaştırılmasıyla bir sonuca varılır. Eşik değerin geçilmesi durumunda rastgelelik 

kabulü ret edilir.  

NIST testlerinde p-değeri, mükemmel bir RSÜ‟nün test verisinden daha düşük 

rastgelelikte veri üretme olasılığıdır. Bir test sonucunda hesaplanan p-değeri, 1‟e eşit 

olduğunda dizinin mükemmel rastgelelik gösterdiği sonucuna varılır. P-değeri, 0‟a 

eşit olması durumunda dizinin kesinlikle rastgele olmadığı söylenir. Bunun yanında 

testin anlamlılık ölçütü tabir edilen ve  (α) ile gösterilen değer, testin hangi 

doğrulukla sonuç ürettiğini gösterir. Anlamlılık ölçütü, gerçekten rastgele olan 

dizinin test sonucunda rastgele olmadığının belirlenmesi olasılığıdır. Eğer test 

sonucunda hesaplanan p-değeri ≥ α olursa, sıfır hipotezi kabul edilir ve dizinin 

rastgele gözüktüğü söylenir. Anlamlılık ölçütü α, [0.001, 0.01] aralığında seçilir. 

Anlamlılık ölçütü 0.01 seçilmesi durumunda testin uygulandığı 100 testen 1 tanesinin 

testen kalabileceği, p-değeri ≥ (α = 0.01) olması ise teste tabi dizinin %99 olasılıkla 

ratgele olduğu kabülüdür.  NIST testlerinde α’nın ön tanımlı değeri 0.01 olarak 

belirlenmiştir. NIST testi sonucunda blokların testleri geçme oranı ve p-değeri çıktı 

olarak verilir. Bu testlerin açıklamaları aşağıda verilmiştir.  

1. Sıklık (frequency) testi: Bu test bütün dizideki sıfır ve birlerin oranıyla ilgilenir. 

Bu oran, gerçek rastgele dizide olması gereken şekilde eşit olmalıdır.  

2. Kümelerde sıklık (block frequency) testi: Test verisi olan n bitlik veri 

birbirleriyle örtüşmeyen ardışık M bitlik blokçuklara ayrılır ve bu 

blokçuklardaki 0 ve 1 dengesini incelenir. Rastgelelik için 0 veya 1 sayısının 

M/2 civarında olması gerekmektedir. Blokçuk uzunluğu M=1 olduğunda 

“frequency” testi ile aynı işlevi görür.  

3. Akış testi: Bit dizisindeki ardışıl 0 ve 1 koşularının uzunlukları sayılır. Dizideki 

koşuların uzunluklarının değişimi bit dizisinin uzunluğuna göre incelenir.  

4. Küme içindeki en uzun 1 akışı (longest-run-of-ones in a block) testi: Test verisi 

olan n bitlik veri birbirleriyle örtüşmeyen ardışıl M bitlik blokçuklara ayrılır ve 

bu blokçuklardaki ardışıl „1‟ koşularının uzunlukları sayılır. M blokçuk boyutu, 

n ana veri sayısına göre 3 ayrı değere sahiptir. Blokçuklar içindeki koşuların test 

dizisi içindeki koşulara uygunluğuna bakılır. 

5. İkili matris mertebesi (binary matrix rank) testi: Sabit uzunluklu bit blokları 

kullanılarak, her biri bir satırı belirtecek şekilde, dizi alt matrislere bölünür ve 
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matrisin rankı hesaplanarak bloklar arasındaki lineer bağımlılık incelenir. Rank 

bir matristeki birbirinden lineer bağımsız satır veya sütun sayısıdır. Bu test 

Diehard test kümesinde de mevcuttur. 

6. Ayrık Fourier dönüşümü veya yelpaze (discrete Fourier transform veya spectral) 

testi: Mevcut bit dizisinin Ayrık Fourier Dönüşümünü alınır ve periyodikliği 

incelenir. Yelpazedeki tepelerin yükseklikleri bulunur ve hesaplanan T eşik 

değeri ile karşılaştırılır.  

7. Örtüşmeyen şablon eşleme (non-overlapping template matching) testi: Önceden 

tanımlanmış m bitlik bir blokçuğun dizi içinde tekrarı incelenir. Tanımlanmış 

blokçuğun tekrarlanmaması halinde, imge bir bit kaydırılarak blokçuğun varlığı 

incelenir. Blokçuğun tekrar edilmesi halinde, imge tekrar edilen bloğun sonuna 

taşınarak işleme devam edilir. 

8. Örtüşen şablon eşleme (overlapping template matching) testi: Önceden 

tanımlanmış m bitlik bir blokçuğun dizi içinde tekrarı incelenir. Tanımlanmış 

blokçuğun tekrarlanmaması halinde, imge bir bit kaydırılarak blokçuğun varlığı 

incelenir. Blokçuğun tekrar edilmesi halinde de imge bir bit kaydırılarak işleme 

devam edilir. 

“Örtüşmeyen şablon eşleme” ve “örtüşen şablon eşleme” testlerinde belirtilen m 

bitlik bir blokçuk aperiyodiktir ve NIST tarafından tanımlanmıştır. Örneğin m=9 

için NIST tarafından 148 adet tanımlanmış blokçuk vardır.  

9. Genel (universal) test: Dizinin veri kaybı olmadan ne kadar sıkıştırılabileceğini 

inceler. Önemli ölçüde sıkıştırılabilen veri rastgelelik özelliği göstermez. 

10. Doğrusal karmaşıklık (linear complexity) testi: Bit dizisinin doğrusal geri 

beslemeli kaydırma kütükleri (LFRS) uzunluğuna bakarak rastgele kabul 

edilecek kadar karmaşıklığın (kompleksliğini) varlığı incelenir. Rastgele diziler 

uzun LFRS ile modellenir.  

11. Seri (serial) test: Test edilen bit dizisindeki m bitlik örneklerin oluşma sıklığını 

belirlemeyi amaçlar. Testin hedefinde m bitlik dizinin oluşma olasılığı ile 

gerçekleşme sıklığının karşılaştırılmasıyla dizinin rastgeleliği hakkında fikir 

vermektir. Rastgele bit dizisinde m bitlik bütün bit dizileri eşit olasılıkla 

gerçekleşmeleri beklenir.  

12. Yaklaşık entropi (approximate entropy) testi: Bu teste ardışıl uzunluktaki (m ve 

m+1 bitlik) örneklerin gerçekleşme sıklıklarını, gerçekleşme olasılıklarını da göz 

önünde tutarak karşılaştırır.  

13. Biriktirilmiş toplamlar (cumulative sums)  testi: Teste tabi tutulan n bitlik veri 1 

≤ k ≤n olmak üzere k bitlik bloklara ayrılarak her bloktaki bitler toplanır. 

Toplam sonuçlarının sıfır etrafındaki değişimine göre rastgelelik belirlenir. Test 

dizisinin Xi=2i-1 dönüşümüyle Xi={-1,1} kümesinden oluşmaktadır. 

14. Rastgele gezinti (random excursion) testi: Test dizisindekii={0,1} bitleri 

Xi=2i-1 dönüşümüyle Xi={-1,1} kümesinden oluşmuş dizi haline getirilince, 

dizideki sayılar toplanarak hedeflenen toplam değere ulaşılıncaya kadar toplanan 

(rastgele yürüme) K bitin adım sayısını bulur ve K adım sayısının rastgele bir 

dizi için uygunluğuna bakar. Hedeflenen kümülatif toplam değerler -4, -3, -2, -1 

ve +1, +2, +3, +4 dir.  
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15. Rastgele farklı gezinti (random excursion variant) testi: Rastgele yürüyüşlerle 

bit değerlerinin birikmeli (kümülatif) toplamlarının idealde o toplam değerin 

gerçekleşme olasılıklarıyla karşılaştırılır. Bu testte 18 değer kullanılır. Bunlar -9, 

-8, …, -1 ve +1, +2, …,+9 dur.  



 

 
104 

EK C 

Burada Diehard test kümesi [51] hakkında kısaca bilgi verilecektir. Bu küme, Florida 

Eyalet Üniversitesinde matematikçi ve bilgisayar bilimci George Marsaglia 

tarafından geliştirilmiş rastgelelik rastgelelik testlerini bulunduran test kümesidir. 

Diehard testleri matematiksel, istatiksel ve paradoksal temellere dayanmaktadır. Bu 

test dizisindeki bazı testler birden fazla p-değerini çıkış olarak vermektedir.  Bu 

durumda testin aldığı en kötü p-değeri (0 veya 1‟e en yakın olanı) dikkate alınır. Bu 

test ile ilgili [19]‟de belirtilen başarı ölçütüne göre, analiz edilen verinin %95‟lik bir 

güven aralığında gerçek bir RSÜ tarafından üretildiğinin iddia edilebilmesi için, tüm 

p-değerlerinin 0.0001 ve 0.9999 arasında kalması gerekmektedir. Bu kümede 

bulunan testler aşağıda açıklanmıştır. 

1. Doğum günü sıralaması (birthday spacings) testi: “n” günlük bir yıldan “m” adet 

doğum günü seçilir. Birden fazla gerçekleşen doğumgünü sayısı “j” olursa, “j”, 

asimtotik olarak ortalaması m
3/(4n)

 olan Poisson dağılımına sahiptir. Seçilecek n 

sayısı n≥218 olmalıdır. Bu teste n=2
24

 ve m=2
9
 olarak seçilmiştir. Bu test doğum 

günü paradoksuna dayanmaktadır. 

2. Örtüşen 5‟li değişim (overlapping permutations) testi: 32-bitlik sayıların 

oluşturduğu bir milyon bitlik rastgele sayı test dizisi olarak alınır. Beş ardışıl 

rastgele sayının gerçekleşme sıklığını inceler. Bu beş sayının gerçekleşme 

durum sayısı 5! yani 120 adettir. Bu durumların gerçekleşme olasılığı istatiksel 

olarak eşittir.  

3. Matris mertebeleri (ranks of matrices) testleri : 31x31‟lik matrisler oluşturularak 

matrislerin rankları belirlenir. Rankı 28 den küçük olanların sayısı az 

olacağından bunların rankı 28 olarak kabul edilir. Bu şekilde oluşturulmuş 

40.000 matrisin rankları belirlenir ve dağılımına bakılır.  

Aynı işlem 32x32lik matrisler kullanılarak ve rankı 29 dan küçük olanların rankı 

29 kabul edilerek rankların dağılımı incelenir.  

Benzer işlem 100.000 adet 6x8 lik matrisler gerçeklenerek yapılır. Rankı 4 ün 

altında olanlar 4 kabül edilerek rankların dağılımına bakılır.  

4. Bit akış veya maymun (bitstream or monkey) testi: 20 bitlik kelimeler alınır ve 

sürekli bir bit kaydırılarak test dizisi içinde gerçekleşen 20 bitlik kelimeler 

belirlenir. 221+19 bitlik rastgele dizide gerçekleşmeyen 20 bitlik sayının 

dağılımı ortalaması ve standart sapması belirli normal dağılıma sahip olmalıdır.  

5. OPSO  (Overlapping-Pairs-Sparse-Occupancy) testi: 32-bitlik sayıdan seçilen 10 

bitlik harfler belirlenir ve 2 harften oluşan kelimeler, “bitstream” testindeki gibi 

birer bit kaydırılarak test dizisinde aranır. Test dizisinde gerçekleşmeyen 

kelimelerin dağılım ortalaması ve standart sapması belirli normal dağılıma sahip 

olmalıdır.  

6. OQSO (Overlapping-Quadruples-Sparse-Occupancy) testi: OPSO testi gibi 32-

bitlik sayıdan seçilen ardışıl 5 bitlik harfler belirlenir ve 4 harften oluşan 

kelimeler, “bitstream” testindeki gibi birer bit kaydırılarak test dizisinde aranır. 

Test dizisinde gerçekleşmeyen kelimelerin dağılım ortalaması ve standart 

sapması belirli normal dağılıma sahip olmalıdır. 
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7. DNA testi: C,G,A,T gibi harflerin oluşturduğu 4 harflik bir alfabe oluşturulur. 

Her harf  10 bitten oluşmak üzere 2 harflik kelimelerin OPSO ve OQSO 

testindekine benzer şekilde incelemesi yapılır.    

8. Akış için 1‟leri say (count-the-1's on a stream of byte) testi: Bir bayt içinde 1 

bulunma sayısı 0-8 arasında değişir. Bu baytlardan içinde bulunan 1 sayısı 0,1,2 

olanlara A harfi, 3 olanlara B, …, 6,7,8 olanlara E harfi karşı getirilip 5 harflik 

muhtemel kelimelerin oluşma oranlarına bakılır. Bakma işlemi çakışan 256.000 

tane 5 harflik dizilerde yapılır.  

9. Baytlar için 1‟leri say (count-the-1's for specific bytes) testi: 32-bitlik sayıları 

oluşturan 4 baytlık yapıdan belirli bir baytı seçilerek bu bayt içindeki 1 sayısı 

belirlenerek “Count-the-1's on a stream of byte” testi ile benzer işlem yapılır. 

10. Yerleştirme (parking lot) testi: 100x100 lük karenin içine birim çemberler 

rastgele yerleştirilir. Eğer çemberler çakışırsa işlem tekrarlanır. 12.000 

denemeden sonra başarılı olarak gerçeklenen yerleştirmelerin sayısı, ortalaması 

ve standart sapması belirlenmiş normal dağılım gösterir.  

11. En kısa mesafe (minimum distance) testi: 10,000 x 10,000‟lik kareye 8000 nokta 

rastgele 100 kere yerleştirilir. Yerleştirilen noktalara en yakın noktanın mesafesi 

belirlenir. Bu mesafenin karesi, ortalaması belirlenmiş üstel dağılım 

gösterecektir.   

12. Rastgele küreler (random spheres) testi: Bir kenarı 1000 birim olan bir küpün 

içinde 4000 nokta seç. Her noktaya, bu noktaya en yakın noktaya olan mesafeyi 

yarıçap kabul eden küre yerleştirilir. Bu en küçük kürelerin hacimleri belirli 

ortalamalı üstel dağılım gösterecektir.  

13. Sıkıştırma (the squeeze) testi: 231 sayısından başlanarak belirli bir iterasyonla 

başlanğıç sayısı 1‟e indirgenir. Bu indirgemeyi gerçeklemek için kullanılan 

iterasyon sayısı „j‟ belirlenir. Bu işlem 100.000 kere tekrarlanarak oluşan 

iterasyon sayılarının dağılımına bakılır.  

14. Örtüşen toplamlar (overlapping sums) testi: Kayan nokta ile 100 adet tamsayı 

belirlenir ve toplanır. Bu şekilde belirlenen toplamların dağılımı, ortalaması ve 

standart sapması belirli normal dağılım gösterir.  

15. Akış testi: [0,1) aralığında bulunan 32 bitlik sayılar kayan nokta ile belirlenir. 

Belirtilen yöntemle aşağı ve yukarıya doğru koşular belirlenir. Bu işlem 10.000 

uzunluklu dizilere 10 kez uygulanır.  

16. Barbut (the craps) testi: 200.000 adet barbut oyunu oynanır. Her oyunu 

sonlandırmak için gerekli atış sayısı ve kazanma sayısı bulunur. Kazanma sayısı, 

ortalaması ve standart sapması belirli bir normal dağılım gösterecektir.   
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EK D 

Bu ekte Bölüm 2 ve Bölüm 3‟te tümleştirilen kaotik devrelerin ve RSÜ‟nün serimleri 

ve kırmık fotoğrafları verilmiştir. 

 

ġekil D.1:  Tümleştirilen kaotik devrelerin kırmık serimi. 
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ġekil D.2: Tümleşik kaotik devrelerin kırmık fotoğrafı. 



 

 
108 

 

ġekil D.3: Tümleşik RSÜ‟nün kırmık serimi. 
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ġekil D.4: Tümleşik RSÜ‟nün kırmık fotoğrafı. 
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