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Abstract: Chaotic systems have been investigated in several areas of engineering. In control
theory, such systems have instigated the emergence of new techniques as well, have been used as
a source of noise generation. The application of chaotic systems as pseudo-random numbers has
also been widely employed in cryptography. One of the central aspects of these applications in
high performance situations, such as those involving a large amount of data (Big Data), is the
response of these systems in a short period of time. Despite the great advances in the design of
chaotic systems in analog circuits, it is perceived less attention in the optimized design of these
systems in the digital domain. In this work, the polarized fixed point representation is applied
to reduce the number of digital elements. Using this approach, it was possible to significantly
reduce the number of logic gates in the subtraction operation. When compared to other works
in the literature, it has been viable to reduce by 50 % the number of elements per bit of the
digital representation of the tent map. The chaoticity was evidenced with the calculation of the
Lyapunov exponent. Histogram, entropy and autocorrelation tests were used satisfactorily to
evaluate the randomness of the represented system.
Resumo: Sistemas caóticos têm sido investigados em diversas áreas da engenharia. Na teoria
de controle, tais sistemas têm instigado o surgimento de novas técnicas, bem como, têm sido
utilizados como fonte de geração de ruı́do. A aplicação de sistemas caóticos como números
pseudo-aleatórios também tem sido largamente empregada em criptografia. Um dos aspectos
centrais nessas aplicações em situações que exigem alto desempenho, como as que envolvem um
grande volume de dados (Big Data), é a resposta desses sistemas em um curto intervalo de tempo.
Apesar de grandes avanços na concepção de sistemas caóticos em circuitos analógicos, percebese uma menor atenção no projeto otimizado desses sistemas no domı́nio digital. Neste trabalho,
aplica-se a representação de ponto fixo polarizado para reduzir o número de componentes
lógicos. Com tal emprego, foi possı́vel reduzir significativamente o número de portas lógicas
na operação de subtração. Quando comparado com outros trabalhos na literatura, foi possı́vel
reduzir em 50% o número de componentes por bit da representação digital do mapa tenda.
A caoticidade foi evidenciada com o cálculo do expoente de Lyapunov. Histograma, entropia
e teste de autocorrelação foram empregados satisfatoriamente para avaliar a aleatoriedade do
sistema representado.
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1. INTRODUÇÃO

autocorrelação foram empregados satisfatoriamente para
avaliar a aleatoriedade do sistema representado.

Grande parte das técnicas avançadas de controle industriais são baseadas na identificação e modelagem de processos. Um ponto chave para identificação é a seleção de um
sinal de excitação bem projetado, que permite obter dados
úteis para o desenvolvimento de modelos precisos (Li Yao
et al., 2006). Um dos sinais de perturbação mais utilizados
são as sequências binárias pseudo-aleatórias (PRBS). Estas são interessantes pois possuem um espectro de frequência relativamente largo e sua covariância se aproxima ao
ruı́do branco (Tan, 2013).

O restante deste trabalho está organizado da seguinte
forma. Na Seção 2 os conceitos fundamentais são apresentados. Em seguida, na Seção 3, a metodologia deste
trabalho é descrita. Os resultados são apresentados na
Seção 4, enquanto as considerações finais estão na Seção
5.

Na literatura existem diversas metodologias para gerar um
sinal PRBS, como o uso de portas XOR e registradores
de deslocamento (Khani e Ahmadi, 2013; Pesoshin et al.,
2016). Para garantir que o processo dinâmico é constantemente excitado pelo sinal de entrada, estas metodologias
devem assegurar que o perı́odo do sinal PRBS é maior
que o tempo de acomodação do sistema a ser identificado (Aguirre, 2015). Por isso, nas últimas décadas, o uso
de PRBS baseados em mapas discretos caóticos ganhou
grande interesse. Estes sistemas, mesmo que a precisão
finita acarrete eventualmente uma dinâmica periódica,
conseguem preservar a dinâmica caótica dentro de um
longo perı́odo (Sreenath e Narayanan, 2018).
Apesar de grandes avanços nos sistemas caóticos em circuitos analógicos (Sprott, 2011, 2000), percebe-se uma
menor atenção no projeto otimizado desses sistemas no
domı́nio digital (Nepomuceno et al., 2019). Muitas vezes a digitalização dos mapas caóticos e as técnicas de
degradação do caos podem consumir um grande volume
de componentes, diminuindo sua eficiência energética e
desempenho. Um aspecto relevante para PRBS aplicados
em controle de processos industriais, é a implementação
de algoritmos em hardware de forma a otimizar a relação
de custo, desempenho e energia. Com isto, este trabalho
apresenta a digitalização do mapa tenda usando uma representação numérica alternativa, baseada na polarização
do formato padrão de ponto fixo (Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE), 2008). Ao polarizar, ou
seja, tornar a representação afim por parte, foi possı́vel
reduzir significativamente o número de portas lógicas na
operação de subtração.
A contribuição deste trabalho é evidenciada pela representação em ponto fixo polarizado com sua consequente
redução do número de elementos lógicos por bit. Na comparação com outros trabalhos da literatura (Sreenath e
Narayanan, 2018; Khani e Ahmadi, 2013), foi possı́vel
reduzir em 50% o número de elementos digitais por bit.
Com essa redução, abre-se espaço para implementação em
linguagem de descrição de hardware (VHDL, por exemplo)
como já tem sido feito em outros trabalhos (Silva et al.,
2017; Muthuswamy e Banerjee, 2015; Ismail et al., 2017).
É apresentado também uma metodologia de perturbação
de sistema muito simples, baseada na alteração do bit
menos significativo do sistema, capaz de diminuir a degradação do caos. A caoticidade foi evidenciada com o cálculo
do expoente de Lyapunov (Mendes e Nepomuceno, 2016;
Rosenstein et al., 1993). Histograma, entropia e teste de

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Mapa tenda
O mapa tenda é descrito por uma função recursiva que,
para uma condição inicial x0 , fornece uma saı́da de acordo
com a Equação (1). Para manter a propriedade caótica, o
parâmetro de controle é µ ≈ 2.

1

 µxn ,
xn <
2
xn+1 =
(1)
1

 µ(1 − xn ), ≤ xn
2
O mapa tenda é relativamente simples e ainda sim apresenta um comportamento caótico sensı́vel às condições
iniciais. Como apresentado em Crampin e Heal (1994), a
análise do mapa tenda é muito simplificada para representação binária, tornando seu uso vantajoso para aplicações
em circuitos digitais.
2.2 Expoente de Lyapunov
O expoente de Lyapunov é um número utilizado para
indicar a dinâmica caótica de um sistema, analisando sua
sensibilidade às condições iniciais. Para sistemas discretos,
o expoente de Lyapunov é dado pela Equação (2) (Mendes
e Nepomuceno, 2016; Nepomuceno, 2014; Nepomuceno
et al., 2017),
m−1
dF (xn )
1 X
log2
(2)
Λ = lim
m→∞ N
dxn
n=1
em que m é o número de iterações, F (xn ) = xn+1 , N é
a quantidade de elementos calculados para a série F (xn )
e n = 1,2,3... é a dimensão do sistema. Expoentes de
Lyapunov positivos indicam divergência na trajetória e
comportamento caótico.
2.3 Gerador de números pseudo aleatórios (PRNGs)
Para garantir o comportamento aparentemente aleatório
de um PRNG, a sequência gerada deve ser uniformemente distribuı́da e apresentar um perı́odo extremamente
longo(Wang et al., 2014).
Uma forma de avaliar a caracterı́stica aleatória é a medida
de entropia, que pode ser descrita como a medida de quão
imprevisı́vel é uma sequência e é definida por:
n
X
H(x) = −
pi log pi ,
(3)
i=1

onde n é o tamanho da sequência, x é a sequência e pi sua
distribuição de probabilidade (de la Fraga et al., 2017).

Figura 1. Circuito com 8 bits implementado no Logisim. O circuito XOR a esquerda é composto por 7 portas XOR
que operam entre b0 e b1 , b0 e b2 , ..., b0 e b7 e são responsáveis por verificar se xn ≥ 21 e, se necessário, fazer o
complemento; O registrador de deslocamento realiza uma operação equivalente a multiplicação por 2; A porta XOR
na parte inferior é responsável pela perturbação e o multiplexador aplica a condição inicial ao sistema.
Quando H(x) = 1, a distribuição da sequência é uniforme,
sendo impossı́vel prevê-la a partir dos dados anteriores. Se
H(x) = 0 a sequência é totalmente previsı́vel.
O último teste a ser empregado para avaliar a pseudoaleatoriedade do sistema é autocorrelação, que é uma
medida estatı́stica que mostra o grau de associação entre
valores anteriores e posteriores de um conjunto de dados
(Khani e Ahmadi, 2013; Sreenath e Narayanan, 2018),
sendo uma ferramenta matemática útil para identificar
a presença de perı́odos em um sistema. Um PRNG deve
apresentar autocorrelação muito próxima a zero para indicar a falta de padrões repetitivos.
3. METODOLOGIA
Como a Eq. (1) somente apresenta o resultado desejado
para xn ∈ [0,1], buscou-se simplificar a forma que um
circuito lógico compreende números fracionários. Para
tanto, foi adotado o padrão de ponto fixo fracionário
descrito na Eq. (4),
x10 ≈ x2 = 0,b0 b1 b2 . . . bk ,
(4)
em que x10 é o número real a ser representado da base
dez; x2 é o número binário aproximado no sistema digital;
b representa o bit, ou valor lógico 0 e 1 e k representa
o número de bits. Cumpre destacar que, como qualquer
representação digital, o sı́mbolo aproximado ≈ pode dar
lugar a igualdade para casos de ponto fixo, ou seja,
números em que a conversão entre as bases é exata. Neste
trabalho, foram investigadas representações com k ≥ 8.
Sabe-se que o bk equivale a resolução, ou valor na última
casa ulp, com valor indicado como 2−k . A representação
numérica de ponto fixo polarizado na base 2, indicada por
2∗ pode ser definida da seguinte forma:
x2∗ = x2 − ulp = x2 − 2−k .
(5)

Como consequência, a representação do número 110 em seu
formato ponto fixo polarizado é descrita como
110 = 0,111...112∗ ,
(6)
e a subtração (1 − xn ) equivale a
(7)
12∗ − xn = xn
Esta representação permite a simplificação da operação
aritmética de subtração, como mostrado na Eq. (7). A
fim de satisfazer a condição xn ≥ 21 na Eq. (1), utilizase uma porta XOR entre xn = 0,b0 b1 b2 ...bk e o bit b0 ,
permitindo verificar a condição e fazer o complemento do
número se ela for verdadeira. Ainda buscando reduzir o
circuito digital, na Eq. (1) utilizou-se µ = 2 que, sendo
potência de 2, permite realizar a multiplicação aritmética
mediante apenas um registrador de deslocamento. Assim,
digitalmente, o mapa tenda é representado como:

2xn se b0 = 0,
xn+1 =
(8)
2xn se b0 = 1.
Como visto na seção 2.1, o mapa tenda apresenta comportamento caótico para µ ≈ 2. No entanto, quando µ = 2,
há uma degradação do caos e os resultados se tornam
periódicos. Neste trabalho, para garantir as propriedades
caóticas do sistema e diminuir este fenômeno de degradação causado principalmente pela representação numérica
finita (Li et al., 2005; Cao et al., 2015), utilizou-se uma
porta XOR entre os últimos bits, de tal forma que
bk = bk ⊕ bk−1
(9)
é suficiente para causar uma perturbação. O circuito
projetado foi montado no software Logisim, em que é
possı́vel salvar em um arquivo .txt os valores que foram
registrados na notação binária. Com o auxı́lio do Matlab,
as representações binárias foram decodificadas para os
valores decimais aproximados. Para verificar se o sistema
digital caótico representou adequadamente o mapa tenda,

foram feitas duas análises: o mapa de primeiro retorno
e o cálculo do maior expoente de Lyapunov, conforme
descrito em (Mendes e Nepomuceno, 2016). Para verificar
a viabilidade do circuito como gerador pseudo aleatório,
foram realizados os testes de entropia e autocorrelação
descritos na Seção 2, além da avaliação do histograma.

Tabela 2. Expoente de Lyapunov λ calculado para séries de diferentes precisões de bits
seguindo a metodologia proposta por Kantz
(1994) e Rosenstein et al. (1993). O valor da
literatura é 0.693, mostrando que os resultados
obtidos estão com boa aproximação do valor
esperado. Como todos os valores são positivos,
a representação digital do mapa tenda pode ser
considerada caótica.

4. RESULTADOS
O circuito projetado foi implementado no software Logisim. A implementação para 8 bits é mostrada na Figura
1. Para esta implementação a quantidade de elementos
lógicos é mostrada na Tabela 1. Os dados da tabela foram
obtidos a partir da ferramenta de estatı́sticas do circuito
no Logisim 2.7.1.
Tabela 1. Lista de componentes utilizados na
representação digital do mapa tenda com 8
bits. Utiliza-se o conceito de elementos lógicos,
envolvendo portas lógicas, multiplexadores e
flip-flops.

λ
0,6541
0,6833
0,6636

a quantidade de 0 é muito próxima da quantidade de 1.
Isso indica a elevada entropia, que tem o valor igual a
H(x) = 0,9998.
1000
800

Quantidade
8
1
8
17

p(x)

Componente
Porta XOR
Multiplexador (8 bits)
Flip-flop D
Total

bits
8
16
32

600
400
200

A quantidade de portas XOR e Flip-flops D é igual
a quantidade de bits do sistema. Logo um sistema de
n bits terá 2n + 1 componentes, onde 2n representa a
quantidade de portas XOR e Flip-flops D e a soma de
1 representa o multiplexador com entrada de n bits.
Comparado com trabalhos que descrevem circuitos digitais
caóticos, como (Silva et al., 2017), o circuito apresentado é
significativamente mais simples, afirmando a eficiência da
representação numérica por ponto fixo polarizado.
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Figura 3. Histograma simulado no Matlab de uma série de
16 bits com 216 elementos. Percebe-se claramente a
uniformidade deste histograma, indicando boas propriedades aleatórias para a representação digital do
sistema.

Os dados gerados foram convertidos para seu valor decimal
utilizando o Matlab. Através do cálculo do Expoente de
Lyapunov, mostrado na Tabela 2, e do mapa de primeiro
retorno na Figura 2, comprovou-se que o sistema proposto
é capaz de representar o mapa tenda, mantendo seu
comportamento caótico.

X(n+1)

1

0.5

0

0.5
X(n)

1

Figura 2. O mapa de primeiro retorno relaciona o valor
atual X(n) com o valor posterior X(n + 1) da série.
A forma triangular é caracterı́stica do mapa tenda.
O desempenho do circuito como PRNG foi avaliado através do histograma na Figura 3 e da autocorrelação na
Figura 4. O histograma mostra uma distribuição bem
uniforme da série gerada e a análise da saı́da binária
mostra um grau de desbalanceamento muito baixo, ou seja,

Figura 4. Autocorrelação de uma série de 16 bits com 216
elementos, onde k é o atraso e r(k) é a correlação com
a série atrasada. A correlação elevada somente com
k = 0 indica aperiodicidade, fator importante para
um PRNG.
A Tabela 3 faz uma comparação da quantidade de elementos digitais do circuito proposto com outros PRNGs,
baseados no mapa tenda, encontrados na literatura. Todos
os trabalhos apresentados passaram no teste de autocorrelação. A quarta coluna mostra a razão entre o número
de componentes e a quantidade de bits. Essa razão mostra
que este trabalho apresenta maior eficiência comparado
aos outros, conseguindo reduzir com sucesso a quantidade
de componentes em mais de 50%.

Tabela 3. Comparação da quantidade de elementos digitais de um PRNG em diferentes
trabalhos. Na quarta coluna apresenta-se a razão entre o número de elementos utilizados e
a quantidade de bits. Fica evidente que o número de componentes utilizados neste trabalho é
significativamente inferior a outros trabalhos da literatura.
Trabalho
Este trabalho
Khani e Ahmadi(2013)
Este trabalho
Sreenath e Narayanan (2018)
Sreenath e Narayanan (2018)

5. CONCLUSÃO
Este trabalho investigou a representação digital do mapa
tenda. Procurou-se nesta representação reduzir o número
de componentes e evitar a degradação das propriedades
caóticas deste sistema. A representação por ponto fixo
polarizado permitiu uma grande redução na quantidade de
elementos digitais do mapa tenda, a partir da simplificação
das operações aritméticas. O sistema apresentou comportamento caótico, sendo viável para geração de números
pseudo aleatórios e, portanto, para diversas aplicações.
Logo a sı́ntese de um sistema caótico PRNG mais simplificado e eficiente foi alcançada.
O próximo passo será a implementação desse projeto em
FPGA, plataforma flexı́vel para montagem de circuitos
digitais, e a aplicação do circuito projetado na criptografia
e controle, tal como feito por Nepomuceno et al. (2019).
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