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 Abstract: 

In this paper, the shunted nonlinear resistive - capacitive - inductance  junction (RCLSJ) mode of 
Josephson Junction is considered due to potential high-frequency applications. This junction 
shows the chaotic behaviors under some  parameter conditions. Because the chaotic motion is 
undesirable, the chaos control in Josephson Junction is discussed in this paper. In order to 
remove chaotic behaviors in the RCLSJ model of  Josephson Junction, a nonlinear controller 
based on feedback linearization method is developed. With the abilities of exact cancellation of 
nonlinear terms, the developed controller can not only eliminate the  chaotic oscillations in 
Josephson Junction but also generates the stable voltage which may be desirable for future 
applications regardless of the chaotic region of the junction’s parameters. The numerical 
simulations are carried out to verify the validity of the proposed control approach and the 
obtained results demonstrate the perfect performance of the developed controller.   
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Tóm tắt: 

Trong bài báo này, mô hình phân dòng phi tuyến trở - dung - cảm của mối nối Josephson được 
nghiên cứu do tiềm năng ứng dụng ở dãy tần số cao. Mối nối này sinh ra dao động hỗn loạn khi 
tham số của nó rơi vào một số điều kiện. Do dao động hỗn loạn có tác động tiêu cực nên điều 
khiển hỗn loạn trong mối nối Josephson là bài toán cần giải quyết trong nghiên cứu này. Để loại  
trừ những hoạt động hỗn loạn, một bộ điều khiển phi tuyến được xây dựng dựa trên phương pháp 
hồi tiếp tuyến tính hóa. Với khả năng bù chính xác thành phần phi tuyến của hệ thống, bộ điều 
khiển không chỉ có thể khử các dao động phi tuyến một cách hiệu quả mà còn làm cho mối nối 
Josephson sinh ra điện áp ổn định bất chấp tham số của mối nối rơi vào vùng hỗn loạn. Mô 
phỏng số được thực hiện để xác minh tính đúng đắn của giải pháp điều khiển đề xuất và kết quả 
mô phỏng cho thấy khả năng vận hành tốt của bộ điều khiển đã được phát triển.  
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