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Резюме: В настоящата работа се разглежда метод за определяне на фазата 

на хаотичния сигнал на базата на непрекъснато уейвлет преобразуване. Основната 
идея на метода е илюстрирана на примера на   система с хаотично превключване, в 
която хаотичните генератори  са на базата на схема  за фазова автоматична 
донастройка на честотата (ФАДЧ).  
 

1. Въведение в проблема 
Хаотичната  синхронизация  е едно от фундаменталните явления в съвременната 

теория на нелинейната динамика и се наблюдава в редица биологични, физиологични и 
физични системи [1]. В радиокомуникационната техника  интересът към този въпрос 
основно е свързан с проблема за защита на предаваната информация. 
 В литературата   са известни различни методи за конфиденциално предаване на 
информация на основата на хаотична   синхронизация [1,2,3]. Болшинството от тях са 
свързани с пълна синхронизация на хаотичните генератори в предавателя и приемника. 
Принципен недостатък на тези схеми е необходимостта от идентичност както на 
хаотичните системи, така и на началните условия, от които те стартират, което на 
практика е трудно реализуемо. Освен това е доказано [3],  че  в тези случаи 
устойчивостта срещу смущения в канала за връзка е много ниска. 

При проектиране на комуникационни системи с динамичен хаос  изборът на  
генераторната схема на хаотични сигнали се определя от възможността  за генериране 
на слабо корелирани хаотични колебания, чийто характеристики да се управляват чрез 
въздействие върху параметрите на системата. От друга страна, от  гледна точка на 
устойчивостта срещу смущения, в качеството на модулиран параметър е добре да се 
използва неенергиен параметър на сигнала, какъвто например е неговата фаза. Тези 
съображения определят добре известните системи  за фазова  автоматична донастройка 
на честотата (ФАДЧ) [4] като подходящи за генераторни схеми на хаотични сигнали в 
комуникационните системи с динамичен хаос [5]. Разположени в предавателя и 
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приемника, в качеството на  „управляваща” и „подчинена” хаотични системи  [10],  
ФАДЧ системите трябва да се синхронизират, за да е възможно отделянето на 
информационния сигнал. Това става чрез изравняване („захващане”) на фазите на 
хаотичните сигнали, т.е. реализиране на фазова хаотична синхронизация [6].   

Установяването на момента на фазова синхронизация между ФАДЧ системите в 
предавателя и приемника  е свързано с определяне на моментните фази   на 
синхронизираните сигнали. Фазата на хаотичния сигнал  може да се търси по различни  
начини.  Един от методите е [2] тя да се  определи като променлива, съответстваща на  
нулевия показател на Ляпунов  за хаотичната система. Но този метод е трудно 
приложим  за динамични системи от по-висок ред. Друг метод използва сечението на 
Пуанкаре [3], като предполага, че между две последователни пресичания на фазовата 
траектория със сечението на Пуанкаре фазата на сигнала се изменя линейно [3]. Но 
този метод е приложим за хаотични системи с по-проста топология на атрактора. 

Фазата на хаотичния сигнал  може да се определи чрез непрекъснатото уейвлет 
преобразуване  [7,9]. Този метод е приложим  за по-широк кръг хаотични системи, в 
това число и за режими с почти неизвестна фаза на сигнала.  

В настоящата работа се изследва синхронизацията между свързани системи за 
ФАДЧ, използвани като хаотични генератори в комуникационна система за предаване 
на дискретни сигнали. Моментните фази   на хаотичните сигнали са определени като е 
приложено  непрекъснато уейвлет преобразуване  с двупараметрична базисна  
комплексна функция. 
  

2. Определяне фазата на хаотичен сигнал  чрез непрекъснато уейвлет 
преобразуване 

Същността на метода за определяне фазата на хаотичния  сигнал  чрез 
непрекъснато уейвлет преобразуване  се базира на конволюция на изследваната 
функция с двупараметрична базисна уейвлет функция. Подходяща за тази операция е 
базисната   комплексна функция на Морлет [7], която представя сигнала в двумерно 
уейвлет пространство с координати „ време- честота (мащаб) : 
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 От базисна функция (1) може да се получи уейвлет функция [7]: 
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 Времевият мащаб s  определя ширината на уейвлета,  а  0t   - отместването във 
времето. 
  Чрез въвеждането на (3) става възможно анализирането на хаотичния сигнал 
чрез разлагане по базисни функции, получени от прототип (1) чрез операциите свиване 
(разтягане) и преместване. Така се обхваща цялото сигнално пространство и всеки 
сигнал ( )tx  мо же да се р азло жи в  р ед по  изпо лзваната базисна функция (1 ),  като  се 
определят уейвлет-коефициентите: 

(4)       ( ) ( ) ( )dtttxtsC ts
*
,0 0

, ψ∫
∞

∞−

=  ,  

където 
*

0,tsψ  е спрегнатия  комплекс на функция  (3). 
Коефициенти  (4) са комплексни от вида: 

(5)    ( ) ( ) ( )000 ,, tj setsCtsC ϑ= ,    
където 
(6)    ( ) ( ){ }00 ,, tsCmodtsC =   
е амплитудата  и характеризира присъствието на съответния времеви  мащаб  в момента 

0t , а 
(7)     ( ) ( ){ }00 , tsCargts =θ  , 
е фазата, с която  е свързан  всеки  времеви  мащаб. 

Така динамиката на всяка хаотична система може да се илюстрира в тримерното 
пространство чрез повърхнините на амплитудата (6) и на фазата (7). Т.е. уейвлет-
коефициентите (4) характеризират поведението  на хаотичната система във всеки 
времеви  мащаб s  и за всяко 0t .  

 
3. Изследване на снхронизацията на свързани системи за ФАДЧ . 

 Синхронизация на базата на времевите мащаби е изследвана за свързани системи 
за ФАДЧ, използвани като хаотични генератори в система с хаотично превключване за 
предаване на дискретни сигнали, фиг.1, [5]. 
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 За най-простия случай на нискочестотен  филтър (НЧФ)  - RC  филтър от първи 
ред и дискриминационна  характеристика  на фазовия  дискриминатор (ФД ) от вида  

( )tϕcos  , процесите в схемата от фиг.1 се описват с уравненията [5] : 
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където: 
1ϕ  и 2ϕ  са разлики във фазите на сигналите, генерирани  от  опорния  и 

управляемия генератори (съответно ОГ и УГ) в предавателя и приемника, 
0f  - начална разстройка на  честотата, от която зависи и корекцията 1yf∆ , 

осъществявана от   управляващия  елемент (УЕ), 
τ  - времеконстанта на  НЧФ, 

 mU  - максималната   стойност на изходното напрежение от ФД, 

 yS  - стръмност на характеристиката на УЕ, 

 δ  - параметър на връзката, 

 ( )tn  - адитивен бял шум 

Чрез  изменение на началната честотна разстройка между две стойности 01f  и 

02f в управляващата хаотична система  могат да се реализират две хаотични колебания 
с различни атрактори [8]. Едното съответства на предаване на символ 0 на дискретния 
информационен сигнал, а другото - на символ 1.  Така управляващата хаотична система 
ще се превключва между двата  атрактора в зависимост от двоичния информационен 
сигнал.   

Съответният  параметър 0f  на подчинената хаотична  система през времето на 
предаване е с големина 01f , а всички останали параметри на двете хаотични системи са 
идентични. Стойността 02f  се подбира така, че за нея двете хаотични системи да не 
могат да се синхронизират. Така синхронизация между управляващата и подчинената 
системи настъпва само за периодите на подаване на 0, когато има пълно съвпадане 
между параметрите им.   

Синхронизацията между управляващата и подчинената системи от фиг.1 е 
свързана с изравняване на моментните фази 1θ  и  2θ  на  сигналите 1u  и 2u . Тъй като 
това е много трудно установимо, то се счита за достатъчно [3] разликата на фазите да е 
ограничена по време, т.е.  
(9)      ( ) ( ) Mttlim

t
≤−

∞→
21 θθ ,   

където М  е положителна константа.   
Установяването на условие (9) може да се реализира като се използва 

непрекъснато уейвлет преобразуване с базисна функция  (1) на сигнали 1u  и 2u . Това 
става по следния начин. 

След  конволюция   на всеки от сигналите от вида:  
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се определят моментните фази: 
(11)     ( ) ( ){ }00 , tsCargt isi =θ   ,  2,1=i .   
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От разпределението на енергията на уeйвлет-спектъра: 

(12)     ( ) ( )∫=
s

ii dttsCtE 2,    ,   2,1=i    

се разграничават тези времеви мащаби  [ ]ba sss ,∈ , за които енергията е различна от 
нула 
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и  за които  е  изпълнено  условието:   
(14)     ( ) ( ) consttt sss ≤−=∆ 21 θθθ  .   

Времеви  мащаби [ ]ba sss ,∈ , за които са изпълнени условия (13) и (14), са 
синхронизирани  и  за тях  двете хаотични системи са в синхронизация.   
  По описания алгоритъм, чрез пакет Wavelet Toolbox на програма Matlab, е 
проследена динамиката на управляващата и подчинената хаотични системи от фиг.1 за 
времеви мащаби 11 =s , 52 =s , 103 =s , при 1== cw ff , const== 1,0δ и без смущения 
в канала.  Получените зависимости са дадени на фиг.2. 
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Фиг.2 
 Вижда се, че фазите на хаотичните колебания 1u  и 2u  се изравняват за 103 =s , 
т.е тогава хаотичните системи в предавателя и приемника от фиг.1 са синхронизирани. 
 

4. Изводи 
Чрез предложения в работата алгоритъм за  определяне на моментните фази   на 

хаотичните сигнали и тяхната динамика чрез  непрекъснато уейвлет преобразуване  с 
двупараметрична базисна  комплексна функция е получено семейство фази sθ , 
съответстващо на различни времеви мащаби на хаотичния процес. Чрез направените 
изчисления е установено, че най-напред се синхронизират тези времеви мащаби, за 
които  частта от енергията на уeйвлетния спектър е най-голяма. 
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