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Генератори псевдовипадкових послідовностей, які виконані на регіст-

рах зсуву з зворотними зв'язками, використовуються в всіх системах крипто-

графії, технічного контролю та діагностики, в імітаційному моделюванні і в 

інших системах. 

Недоліком схем з лінійністю зворотних зв'язків є короткий період гене-

рування послідовностей, а в разі застосування таких пристроїв при діагносту-

вання складних цифрових систем, це і не можливість розпізнавання станів бі-

льше двох. Такі стани характерні для контролерів шин, шинних формувачів, 

мікросхем пам'яті. 

Метою доповіді є дослідження матриць зв’язків та станів для розробки 

генератора псевдовипадкових послідовностей без використання регістра 

зсуву. 

В доповіді наведено, що при розробці основних положень нелінійного ге-

нератора  опір зроблено на математичному апараті класичного генератора з 

лінійними зворотними зв’язками.  

Розглянуті матриці зв’язків для поліномів різних ступенів з різними віль-

ними членами поліномів P(X) різних ступенів. Для всіх degP(X) = 4-10 вияв-

лені всі періоди генерування.  Виявлено, що вільний член полінома P(X) не 

знаходиться в матриці зв’язків першого ступеня. Однак - це початковий (пер-

ший) стан матриці станів, який ніколи не входить в матрицю зв’язків першого 

ступеня. 

Наведені матриці вихідних станів та зроблено висновок, що для реальних 

схем генераторів потрібно використовувати поліноми, які мають максималь-

ний період генерації. Показані математичні відносини матриць зв’язків, на ос-

нові яких наведено формулу генерування, яка дозволяє не використовувати ре-

гістр зсуву. 
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