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Yunancada bir şeyi doğurmak üzere esneyip yarılmak 
açılmak olan “khasko” fiilinden türemiştir. Sözcük genel 

anlamıyla günümüzde evrenin düzenden önceki 
karmaşık, şekilsiz, ayrışmamış, anlaşılmayan ve kontrol 

edilemeyen hâli olarak anlaşılıyor.

Kaos teorisi borsadan meteorolojiye, iletişimden tıbba, 
kimyadan mekaniğe kadar uzanan çok farklı dallarda 

önemli kullanım alanları bulunmaktadır.



CHUA devreleri basit bir devre yapısına sahip olması ve
kaotik davranış sergilemesinden dolayı, kaos ve kaotik

işaret uygulamalarında model devrelerden biri olarak kabul
edilmektedir.

Kaotik devreler genel itibariyle güvenli haberleşmede
kullanılmıştır ve bir çok metodu bulunmaktadır.



Konu, güvenli ve gizli haberleşme olunca da, 

dinamik yapıları çok iyi bilinen,üzerinde çok

fazla çalışılmış sistemlerin bu amaçla

kullanılması güvenlik açısından dezavantaj

oluşturabilecektir.

Güvenli haberleşmede alternatif olarak

kullanılabilecek olan yeni kaotik sistemlerin

bulunması çalışmaları son yirmi yılda

popülerliğini hiç kaybetmemiştir.

Bu projede anlatılan Kaotik Chua devresinin

kaşifi Leon Chua’dır.



Şekil de gösterilen Wien köprü-tabanlı RC yapıdır.Chua
devresinin indüktörsüz gerçekleştiriminde kullanılmıştır.

VOA İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN WIEN KÖPRÜ-

TABANLI CHUA

DEVRESİ



Son yıllarda CFOA, özellikle yüksek frekanslarda çalışmak için VOA-
tabanlı devrelere göre daha fazla tercih edilmektedir. Şekil de 
verilen devrenin, yüksek frekanslara cevap vermesi için devrede
kullanılan Chua diyodu ve Wien köprü-tabanlı yapı AD844 tipi 
CFOA’lar ile gerçekleştirilmiştir.

CFOA İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN WIEN KÖPRÜ-TABANLI 

CHUA DEVRESİ





Kaos 1 devresi

Devre de kullanılan elemanların değerleri ;  R = 1k (pot.) , R1 = 220 Ω , R2 = 220 Ω, 
R3 = 2.2k , R4 = 22k , R5 = 22k , R6 = 3.3k ,  R7 = 100 Ω , R8 = 100 Ω , R9 = 100 Ω  , 
R10 = 200 Ω , C1 = 33pF ,  C3 = 47nF ,  C4 = 47nF ve 3 adet Opamp AD712 
kullanılmıştır.Bu opamplardan 2 tanesi chua diyodunu oluşturmak amacıyla
kullanılmıştır.



Kaos 1 devresi VC1(t)



Kaos 1 devresi VC3(t)



Kaos 1 devresi VC1 (t) – VC3(t)



Çift çeker yapısı (VC1 –VC3)



Kaos 2 devresi

Devre de sadece R pot. direnç değeri 2k ohm yapıldı.



Kaos 2 devresi çift çeker yapısı (VC1 – VC3 )



Kaos 3 devresi

Aynı devre yapısına sahip olmasına karşın sadece R pot. direncini 1631 Ω yaparak ve devrede ki
kapasitör değerlerini C1 = 2.2nF ,  C3 = 220nF ,  C4 = 220nF olarak değiştirdiğimizde devre
dinamikleri belirgin olarak değişmekte ve çift çeker yapısı daha iyi bir performansla karşımıza
çıkmaktadır.



Kaos 3 devresi VC1 (t)



Kaos 3 devresi VC3 (t)



Kaos 3 devresi VC1 (t) – VC3 (t) 



Kaos 3 devresi Çift çeker yapısı VC1  – VC3




