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Анотація. Викладені теоретичні основи безнадлишкового кодування даних 
на основі рекурентних GK-кодів, проведено аналіз та порівняння існуючих 
методів кодування та їх протоколів з запропонованим методом, обґрунтовано 
принцип утворення GK-кодів на основі кодової послідовності Галуа та передачі 
кодованих безнадлишкових даних. Запропоновані теоретичні основи та 
принципи формування сигнальних кодів, що використовуються для маніпуляції 
біт-орієнтованих потоків даних в інформаційних каналх комп’ютерних систем 
з врахуванням ступеня використання сигнальних просторів та форми сигналів, 
швидкості передавання повідомлень та ступеня захисту від помилок. 

РССК забезпечує ефективне симетричне кодування у вигляді кодів Галуа 
послідовності нулів і одиниць блоку даних з однозначним визначенням їх числа 
яке може бути використане для виявлення та виправлення помилок після 
передавання даних в комп’ютерних системах. 

Особливістю структури даного спецпроцесора є симетричне формування 
Галуа ознак бітів даних. Причому стартування генератора Галуа відбувається 
згідно появи першого біта нуля або одиниці в потоці даних. 

Запропоновано нові методи безнадлишкового сигнального кодування біт-
орієнтованих інформаційних потоків з використанням кодів поля Галуа, які 
забезпечують можливість, без введення надлишкової інформації потоків даних, 
що передаються в оптичному каналі, виявити та коректувати однократні 
помилки. 

Виконана формалізація функціональних структур модулів процесорів фор-
мування безнадлишвих кодів, а також розроблені структури спецпроцесорів та 
їх компонентів, які виконують формування сигнальних коректуючих кодів Галуа 
та реалізовано їх алгоритмічне моделювання. 

Ключові слова: безнадлишкове кодування, спецпроцесор, коректуючий код, 
програмний модуль, алгоритм. 
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Abstract. The theoretical basics of data-free encoding of data based on recurrent 
GK-codes are presented, analysis and comparison of existing coding methods and their 
protocols with the proposed method, the principle of GK-codes formation based on 
Galois code sequence and transmission of coded data-free data are substantiated. The 
theoretical foundations and principles of signaling codes used to manipulate bit-
oriented data streams in computer system information channels are proposed, taking 
into account the extent of signal space utilization and signal shape, the rate of message 
transmission and the degree of error protection. 

The RSSC provides effective symmetric coding in the form of Galois codes of 
sequences of zeros and units of a data block, with unambiguous determination of their 
number that can be used to detect and correct errors after data transmission on 
computer systems. 

A special feature of the structure of this special processor is the symmetrical 
formation of Galois data bit signs. Moreover, the start of the Galois generator occurs 
according to the appearance of the first bit of zero or one in the data stream. 

New methods of signal-free bit encoding of bit-oriented information flows using 
Galois field codes have been proposed, which enable the detection and correction of one-
time errors without inputting excess data streams transmitted in an optical channel. 

Formalization of functional structures of modules of processors of formation of 
hopeless codes has been formalized, as well as structures of special processors and 
their components have been developed, which perform the formation of Galois signal 
corrective codes and implement their algorithmic modeling. 

Keywords: superfluous coding, special processor, correction code, software 
module, algorithm. 

 
Вступ 
Поняття безнадлишкового сигнального кодування базується на принципі 

створення кодів з можливістю виявлення та виправлення помилок, які не при-
зводять до збільшення числа сигналів при передаванні біт-орієнтованих потоків 
даних [5–7]. 

Суть методів безнадлишкового сигнального кодування з можливістю вияв-
лення та виправлення помилок полягає в тому, що при формуванні такого класу 
кодів використовується до п’яти сигнальних ознак наступного типу: фронт нарос-
тання __¯¯(); фронт спаду ¯¯__ (); додатній потенціал |▬▬|(+); від’ємний 
потенціал |▬▬|(–); нульовий потенціал |▬|(S). 

 
Формулювання задачі 
Запропоновано чотири можливих способи формування такого класу кодів 

[2,3]: позиційно-сигнальний код (ПСК); несиметричний рекурентний сигнальний 
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код (НРСК); рекурентний симетричний сигнальний код (РССК); квазі-символьний 
сигнальний код (КССК) [8]. 

Метод формування позиційно-сигнального коду (ПСК) полягає в наступному 
представленні сигнальних та кодових послідовностей: 

G0
1  «+»; G0

0  «–» ; G1
1  «» ; G1

0  «».  
Біт «нуль», який на сигнальному рівні кодується в Галуа одиницею, пред-

ставляється сигналом +1 і відповідним символ ом «+» в кодовому вигляді. Біт 
«нуль», який кодується в Галуа нулем, на сигнальному рівні, представлено 
потенціалом –1, а в кодовому вигляді відповідним символом «–». Біт «одиниця», 
яка кодується в Галуа одиницею, представляється фронтом наростання на 
сигнальному рівні або символом . Біт «одинииця», яка кодується в Галуа сим-
волом нуль, представляється фронтом спаду на сигнальному рівні або символом 
 в кодовому вигляді. 

На рис.1 представлена символіка розрядно-позиційного сигнального коду 
Галуа для півбайтових потоків даних, що відповідає потоку цифр. 

 
1     1     1     1                     0      0     0     0 

G1  G1  G0   G0                 G1   G1  G0   G0 

                                 +1   +1    -1    -1 

                                 +     +      –     – 
 

Рис.1. Представлення кодів ПСК на сигнальному рівні 
 

Позитивною характеристикою ПСК є можливість виявлення та в окремих 
випадках виправлення помилок типу «стирання» та «вставок» бітів, які можуть 
виникати під впливом мультиплікативних завад (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Коректуючі властивості ПСК 
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Функціональним обмеженням є відсутність можливості визначення числа 
нулів та одиниць в блоці даних. 

Принцип формування НРСК полягає в тому, що послідовність нулів, які 
передаються в пакеті даних, нумерується рекурентним кодом Галуа G2

k. Причому 
біт Галуа «1» передається фронтом спаду, тобто маніпуляційним сигналом «10», 
а нулі бітів Галуа передаються сигналом «00». Для передавання одиниць 
використовується фронт наростання. В результаті такого способу формування 
сигналів виникає можливість виявлення помилок при передаванні даних (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Реалізація методу сигнального кодування даних методом НРСК 
де Д — дані, які передаються; SК — сигнальний код каналу зв’язку (Манчестерський 
код); SК1–сигнальний код передавання «1» в каналах зв’язку; G(0) — код Галуа, який 
нумерує нулі; SК01 — сигнальний код нулів, коли біт-Галуа «1» передає кодом «11», 
а біт-Галуа «0» передає кодом «00»; SК02 — сигнальний код нулів, коли біт-Галуа «1» 
передає «10», а »0» —> «00»; GK01 — сигнальні коди маніпуляції, в яких нулі 
нумеруються кодом Галуа; GK02 — сигнальні коди маніпуляції, в яких нулі 
нумеруються кодом Галуа по фронту спаду.  

 
Сигнальний код GK02, внаслідок використання сигналів фронту спаду для 

одиничних бітів коду Галуа, забезпечує кращу бітову синхронізацію по відношен-
ню до сигнального коду GK01, в якому використовуються тільки потенціальні 
сигнали.  

Функціональним обмеженням такого коду є відсутність можливості визначен-
ня загального числа нулів в блоці даних, оскільки модуляційний код Галуа повто-
рюється багато разів. Крім того, викладений принцип сигнального кодування 
даних в базисі Галуа і характеризується функціональним обмеженням, який 
полягає в тому, що при повторенні нулів і їх кодуванні в базисі Галуа потен-
ціальними сигналами «-1» відсутня бітова синхронізація.  
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Модифікацією НРСК є використання коду Галуа для одночасного симетрич-
ного сигнального формування нулів і одиниць потоку даних, при чому об’єм коду 
Галуа відповідає об’єму даних, що передаються (РССК). На рис.4 показані при-
клади формування сигналів даної модифікації РССК, при G2

4, де сигнали +1 та  
–1 нульових позицій коду Галуа формуються згідно нульових позицій коду Галуа. 

З рис. 4 видно, що в блоці даних об’ємом N=24 завершення послідовності 
нулів відповідає коду Галуа 1010 і завершується символами + +, тобто N = 7, 
згідно G2

4. А завершення послідовності одиниць в коді Галуа відповідає символам 
–  , тобто коду Галуа 1011, N=9.  

 
 

Рис. 4. Формування сигналів модифікованим РССК, при G24,  
де SK і СК — відповідно сигнальні і символьні коди 

 
Таким чином, РССК забезпечує ефективне симетричне кодування у вигляді 

кодів Галуа послідовності нулів і одиниць блоку даних з однозначним визначен-
ням їх числа N0 +N1 =N, яке може бути використане для виявлення та виправлення 
помилок після передавання даних в комп’ютерних системах. 

 
Cтруктура спецпроцесорів сигнальних кодів 
В загальному випадку функціональна структура спецпроцесора формування 

потоку даних та організація сигнальних коректуючих кодів описується конвеєрним 
функціоналом: SX = F(ОІ, СП, ОВ), де ОІ — оптичний інтерфейс, який формує три 
біт-орієнтовані потоки інформації у вигляді сигналів: синхронізації (SX); «start»; 
дані стандартного фрейму комп’ютерної мережі «D»; СП — спецпроцесор; ОВ — 
оптичний випромінювач. 
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Функціонал, який характеризує формування ПСК (позиційного сигнального 
коду), описується виразом: SX = F(ОІ, G, M, МП), де G — генератор коду поля 
Галуа, який формує послідовність 2n-бітів для маніпуляції бітів даних та 
формування ПСК (див. рис. 5). 

Функціонал, згідно якого формується НРСК має вигляд: SX = F(ОІ, ЛМ, G0, МП), 
де ЛМ — логічний модуль; G0 — генератор Галуа сигнальної маніпуляції нульових 
бітів даних. 

Функціональна структура спецпроцесора формування НРСК показана на 
рис. 6. 

 
Рис. 5. Функціональна структура модулятора ПСК: Ф-формувач відповідного 

маніпульованого сигналу, МП — мультиплексор 
 

 
Рис. 6. Функціональна структура спецпроцесораформування НРСК:  

ЛМ-логічний модуль 
 
В даному спецпроцесорі логічний модуль виконує функції синхронізації 

стартового запуску генератора Галуа, згідно бітів нулів в потоці даних «D». При 
цьому одиничні біти потоку даних без додаткового опрацювання через 
мультиплексор поступають на вихід спецпроцесора, а біти нулів додатково 
маніпулюються бітами генератора Галуа. 

Функціонал, згідно якого реалізується формування конвеєрним способом 
РССК має вигляд: SX = F(ОІ, G0, G1, ЛМ,МП), де G0, G1 — відповідно генератори 
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Галуа маніпульованих даних «0» та «1». Функціональна структура спецпроцесора 
показана на рис. 7. 

 
Рис. 7. Функціональна структура спецпроцесора формування РССК 

 
Особливістю структури даного спецпроцесора є симетричне формування 

Галуа ознак бітів даних. Причому стартування генератора Галуа G0 та G1 відбу-
вається згідно появи першого біта нуля або одиниці в потоці даних. 

 
Висновки 
Запропоновано нові методи безнадлишкового сигнального кодування біт-орі-

єнтованих інформаційних потоків з використанням кодів поля Галуа, які забез-
печують можливість, без введення надлишкової інформації потоків даних, що 
передаються в оптичному каналі, виявити та коректувати однократні помилки. 

Виконана формалізація функціональних структур модулів процесорів фор-
мування безнадлишвих кодів, а також розроблені структури спецпроцесорів та їх 
компонентів, які виконують формування сигнальних коректуючих кодів Галуа та 
реалізовано їх алгоритмічне моделювання. 
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