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In this paper, authors propose a method of modification the 

classical Fibonacci generator that can be used to generate 

pseudorandom bit sequence. A generalized block diagram of 

the modified Fibonacci generator was developed. It was found 

to improve the statistical characteristics of the sequences 

generated in this generator. Testing of generator was taking 

place using a set of NIST STS tests. 
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I. Вступ 

Сучасна наука широко використовує псевдовипадкові 

числа в різних додатках. При цьому від якості 

використовуваних генераторів псевдовипадкових чисел 

залежить якість отриманих результатів. 

Попит на генератори псевдовипадкових послідовностей 

(ГПВП) із заданим ймовірнісним розподілом, а також на 

самі випадкові послідовності настільки зріс, що з’явились 

науково-виробничі фірми, що займаються їх 
виробництвом і продажом. 

Можливі сфери застосування псевдовипадкових чисел: 

- моделювання (наближають моделі до реальності); 

- числовий аналіз (інтегрування); 

- програмування (джерело тестових даних); 

- криптографія (формування ключів, додаток до 

криптографічних систем); 

- розваги (карти, рулетка). 

Актуальним є питання про визначення якості ГПВП є 

міра його відповідності до ідеалу. Впевненість у 

генераторі ґрунтується на одному з важливих елементів –
статистичних характеристиках. Найбільш рекомендова-

ним з відомих тестів, за допомогою яких можна 

визначити статистичні характеристики є набір NIST, де 

кожен тест орієнтується на пошук певного виду аномалій 

в послідовності. 

Метою роботи є модифікація генератора Фібоначчі, 

розробка його узагальненої схеми і алгоритму. 

II.Основні дослідження 

Генератори Фібоначчі, відомі як пристрої для 

формування псевдовипадкових чисел і бітових 

послідовностей, в основному призначені для програмної 

реалізації [1]. Це пояснюється складністю апаратної 

реалізації алгоритму 

xj+1 =(xj + xj-1) mod m                  (1) 

при умові, що m – просте або будь-яке число, що не 

дорівнює степені двійки. Якщо  m = 2S (s – ціле додатне 

число) статистичні характеристики генератора є 

незадовільними.  
На рис. 1 наведено статистичний портрет класичного 

генератора Фібоначчі (КГФ) з регістрами по 20 біт [2].  
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Рис. 1. Статистичні портрети КГФ при m=20 

Із рис 1. видно, що КГФ не прошов жодного тесту із 

15 тестів набору NIST. При збільшенні розрядності 

регістрів до 30 біт результати будуть такі ж, як на 

рис. 1. Статистичні характеристики є незадовільні, а 

отже, послідовності, які формуються таким генератором є 

невипадковими. Це підтверджує теорію, яка описана у [1]. 

Для вирішення цієї проблеми, авторами було 

запропоновано доповнити схему КГФ логічною 

схемою (ЛС) (рис. 2), на виході якої формується 
двійковий сигнал, що надходить на вхід перенесення 

результуючого комбінаційного суматора (КС).  

Це дозволяє формувати псевдовипадкові числа у 

відповідності до рівняння (1) із забезпеченням 

задовільних статистичних характеристик при умові, що 

m = 2S, де s – кількість двійкових розрядів структурних 

елементів схеми – регістрів і комбінаційних суматорів. 

 
Рис. 2. Узагальнена схема МГФ 
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Для дослідження ефективності використаної 

логічної схеми, у роботі за допомогою імітаційної 

моделі, досліджується МГФ (рис. 2), який складається 

з n=2 регістрів, комбінаційного суматора (КС) і 

логічної схеми (ЛС).  

На виході генератора формуються послідовності 

псевдовипадкових чисел у відповідності до виразу: 

xj+1 =(xj + xj-1 + a) mod m ,              (2) 
Значення змінної а визначається логічним 

рівнянням: 

Z210 axorxoraxoraxoraa ,        (3) 

де z – кількість двійкових розрядів, що подається на 
ЛС з Рn+1, ai (i = 0, 1,…, z) – значення розрядів числа в 

Рn+1. У нашому варіанті z = 15, 20, 23. 

Вихідна псевдовипадкова бітова послідовність 

формується на виході молодшого розряду Рn+1. 

Дослідження статистичних характеристик МГФ 

здійснювалось з використанням набору статистичних 

тестів NIST [3]. Результати тестування подано на 

рис. 3, 4 у вигляді статистичних портретів. По вісі 

абсцис відкладено номер тесту NIST, по вісі ординат 

– імовірність проходження тесту. Тест вважається 

пройденим, у тому випадку, коли імовірність 
проходження тесту потрапить у межі від 0,98 до 

0,998, в іншому випадку – тест не пройдено [3, 4]. Для 

наочності межі довірчого інтервалу позначені 

пунктирними лініями.  

Результати тестування МГФ представлено на рис. 3 

у вигляді статистичних портретів. На рис 3 а подано 

статистичний портрет МГФ з регістрами по 20 біт, де 

z = 15, і 20 на рис. 3 б відповідно. 
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Рис. 3. Статистичниі портрети МГФ: а) при m=20 z=15 
 б) m=20 z=20  

При порівнянні статистичних портретів КГФ 

(рис. 1) і МГФ (рис. 3) статистичні характеристики 

послідовностей сформованих МГФ суттєво 

покращуються. Отже, запропонований авторами 

спосіб модифікації дав позитивний результат. Також 

спостерігається покращення результатів тестування 

послідовностей при збільшення значення z.  

Для подальшого дослідження спробуємо збільшити 

розряди регістів до 30 біт. Результат тестування 
зображено на рис. 4. 
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Рис. 4. Статистичний портрет МГФ при m=30 z=23  

Дослідження показали, що починаючи зі значення 

z = 23 послідовності успішно проходять тестування 

набором NIST.  

Висновок 

Запропонований авторами спосіб модифікації 

генератора Фібоначчі дозволив покращити якість 

генератора Фібоначчі, за рахунок покращення 

статистичних характеристик його вихідних 

послідовностей. Також покращення спостерігалося 

при збільшенні кількості розрядів структурних 

елементів генератора та кількості розрядів, які 

подаються на логічну схему. 
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