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інформації, оскільки кодові слова містять інформацію як 
про самі  стани обґєктів, так і про ранги відстаней між 
ними.  Було наведено теоретичні основи даного методу 
кодування, де показано, що застосування таких кодів для 
передачі інформації про стани систем по каналах зв’язку 
має обмеження, пов’язані  із різким  збільшенням 
розрядності DRP-кодів за умов збільшення кількості станів 
систем, та з особливостями застосування оперцій 
кодування і декодування рангових конфігурацій систем.

Для усунення згаданих обмежень і підвищення 
пропускної здатності каналу передачі в роботі 
розглядається метод передачі інформації, що використовує 
додаткові властивості запропонованих кодів. Ці 
властивості випливають з того факту, що за своєю 
природою потенціальні коди є перестановочними кодами з 
постійною вагою. Тому запропонований метод передбачає 
визначення порядкового номера перестановки, що 
відповідає заданій конфігурації, кодування цього номеру 
одним із відомих завадостійких кодів, передачу кодового 
слова по каналу передачі інформації, генерацію рангової 
конфігурації за отриманим  номером і її  декодування за 
допомогою комбінації логічних операцій “AND” і “XOR” в 
приймачі інформації. Коефіцієнт підвищення пропускної 
здатності каналу різко збільшується із збільшенням 
кількості станів системи, про які передається інформація 
(це може бути, наприклад, інформація про просторову 
конфігурацію цілей противника, про розміщення 
мобільних абонентів в бездротовій мережі, про стан 
нейронної мережі та багато інш.). Наприклад, для системи 
з 4 станами пропускна здатність каналу підвищується 
порівняно з відомими методами передачі  в 10 раз, для 
системи з 10 станами – в 55 раз.
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У зв’язку з тим, що сучасні мікропроцесори ефек-
тивніше здійснюють арифметичні операції над числами, 
для здійснення ущільнення запропоновано ряд методів, 
заснованих на представленні вхідних даних у вигляді 
послідовності цілих чисел, а ущільнені дані складаються з 
сукупності відхилень, отриманих певним чином. Серед цих 
методів такі, як: обчислення відхилень від сусіднього еле-
менту вхідної послідовності, від констант, обраних певним 
чином; обчислення відхилень від центрів або середніх 
значень піддіапазонів, на які можна розбити діапазон 
представлення чисел заданої розрядності; обчислення 
відхилень від мінімальних, максимальних або середніх 
значень у групах, утворених при розділенні певним чином 
чисел вхідної послідовності на групи. 

Звичайно, при використанні вказаних методів кожне 
з чисел ущільненої послідовності саме по собі буде мати 
меншу розрядність, аніж числа вхідної послідовності. Але 
для того, щоб можна було без втрат відновити інформацію 
після проведення ущільнення, необхідно зберігати ще й 
деяку додаткову інформацію: знаки відхилень, кількості 
відкинутих розрядів, ознаки констант, номери піддіапа-
зонів, мінімальні, максимальні або середні значення тощо, 
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а залежно від того, який з методів використано в тому або 
іншому випадку. 

У доповіді розглядаються результати проведених 
досліджень, для яких було відібрано ряд файлів різних 
форматів і різного обсягу. Для аналізу файли з вхідними 
повідомленнями представлялися у вигляді послідовностей 
чисел різної розрядності (від 8 до 2048). Для ущільнення 
методами, основою яких було розбиття на групи або 
піддіапазони,  їх кількість варіювалася у досить широкому 
діапазоні  для кожної з вибраних розмінностей. Результати 
аналізу показали, що обсяг ущільненої послідовності 
значною мірою залежить і від формату файлів вхідних 
повідомлень, і від розрядності чисел вхідної послідовності, 
і від кількості констант, груп або піддіапазонів, які 
приймали участь в обчисленні. 

У роботі наведено теоретичні умови можливості 
ущільнення і показано, що для запропонованих методів 
найбільший коефіцієнт ущільнення досягається, коли 
значення чисел вхідної послідовності розподілені за 
нормальним законом. Але реальні послідовності можуть 
відповідати і іншим законам розподілу значень. Тому для 
досягнення найбільшого коефіцієнта ущільнення потрібно 
відповідним чином здійснювати перетворення вхідної 
послідовності чисел.
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Існуючі методи кодування інформації 
застосовуються для розробки кодів, що реалізують 
розрізнювання даних і підвищують ефективність та 
завадостійкість передачі інформації в каналах зв’язку 
(наприклад, коди Ріда-Соломона, рангові коди та інш.). В 
попередніх роботах авторами було доведено достатність 
інформації про рангові конфігурації станів системи в 
параметричному просторі для прийняття рішень з 
управління нею, а також запропоновано метод 
представлення інформації про стани систем DRP-кодами 
(distance rank preserving codes - кодами, що зберігають 
ранги відстаней). Дані коди були названі потенціальними з 
огляду на аналогію з потенціалами точок електричного 
поля. У вказаних роботах  на прикладах розв’язання 
практичних задач (ідентифікація станів систем, 
розпізнавання образів) було показано, що використання  
запропонованих кодів дозволяє уніфікувати алгоритми 
прийняття рішень в системах управління з різними 
методами опису вхідних даних - детерміністичним, 
імовірнісним, нечітким, наближеним, можливісним та інш. 
З іншого боку, вказані коди дозволяють значно підвищити 
пропускну здатність каналу передачі при такому поданні 
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