Hardvérový generátor náhody
Su dve druhy generátorov náhodných £ísel: pseudonáhodné a pravé. Tie pseudonáhodné su tvorené algoritmom. Teda pokia© poznám algoritmus a jeho po£iato£ný stav, teoreticky som schopný vypo£íta´ kaºdé £íslo,
ktoré takýto algoritmus náhodne vygeneruje. Pravý generátor náhodných £ísel generuje £ísla, ktoré nie je
moºné predoveda´. Takéto pravé generátory zva£²a pouºívajú nejaký fyzikálny fenomém ako zdroj náhody.
Tento obvod pouºíva na generovanie náhodného signálu lavínový ²um vznikajúci pri prieraze diódy. Tento
²um je ¤alej zosilený a spracovaný na digitálny signál.

Takto obvod môºe slúºi´ ako zdroj náhody.

Na

digitalizovanie signálu na výstupe sme pouºili programovate©ný modul Arduino.

Obvod

Figure 1: Schéma obvodu.

Obvod je napájaný z 12V externého zdroja cez vstup

V in

a signál je privedený na A-D prevodník

A0

na

doske Arduin-a. Tranzistory T1 a T2 majú spojené bázy a spolu umoºnia generovanie lavínového ²umu v
záverne polarizovanom PN prechode. Tento ²um je potom ¤alej zosílený tranzistorom T3 a privedený cez
rozde©ova£ napätia na A-D prevodník A0.

Spracovanie nahodného signálu
Nahodný signál z prevodníka A0 je spracovaný programom beºiacim na Arduine a to nasledovne:
1. Kalibrácia: prvých 10 sekúnd je signál nahrávaný a ur£í sa jeho stredná hodnota.
2. Vzorkovanie: po kaºdom ¤al²om od£ítaní údaju sa tento udáj porovná so strednou hodnotou. Ak je
va£²í ako stredná hodnota, výstup je 1. Inak je výstup 0.
Takto nám poskytuje tento obvod sekvenciu náhodne za sebou idúcich núl a jednotiek.
Tento výstup je e²te moºné v rámci programu ltrova´ napríklad von Neumannovým ltrom. Takýto lter
zoberie zo vstupu dve posledné £ísla. Pokia© sú obe rovnaké, napr. 11 alebo 00 tak ich zahodí. V prípade
poradia 01 je výstup 1 a v prípade poradia 10 je výstup 0.
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Hotové zariadenie

Figure 2: Fotograa uº hotového zariadenia.

Zoznam sú£iastok
Sú£iastka

Po£et

Sú£iastka

Po£et

Arduino

1

1, 5M Rezistor

1

2N3904 Tranzistor

3

0, 1µF Kondezátor

1

4, 7k Rezistor

2

10

10k Rezistor

1

µF

Kondenzátor

12V DC Adaptér

Table 1: Menný zoznam sú£iastiek.
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