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(57) Пристрій канального кодування, який містить
генератор синхроімпульсів, перший, другий та тре-
тій лічильники імпульсів, інвертор, елемент І, схе-
му 2І-НІ, формувач імпульсів, перший та другий
лічильні тригери, перший та другий регістри зсуву,
дешифратор, паралельний регістр, перший, дру-
гий, третій та четвертий блоки пам'яті, блок запи-
су, цифровий компаратор, шину опорного коду та
вхідну шину, причому вхідна шина під'єднана до
інформаційного входу першого регістра зсуву, вхід
синхронізації якого з'єднаний зі входом синхроні-
зації третього лічильника імпульсів третім виходом
другого лічильника імпульсів, вихід генератора
синхроімпульсів під'єднано до входів синхронізації
першого та другого лічильника імпульсів, вхід ін-
вертора з'єднано з входом синхронізації парале-
льного регістра, а вихід першого інвертора під'єд-
нано до входу синхронізації першого лічильного
тригера, вихід якого під'єднано до входу встанов-
лення режиму роботи другого регістра зсуву, а вхід
встановлення нуля зв'язано з виходом формувача
імпульсів, перший-десятий входи паралельного
регістра під'єднано до першого-десятого виходів
першого регістра зсуву, а перший-десятий виходи
паралельного регістра з'єднано з першим-десятим
входами цифрового компаратора, входи якого та-
кож з'єднано з шиною опорного коду, перший-

восьмий виходи паралельного регістра з'єднано з
першим-восьмим входами першого та другого
блока пам'яті, перші-десяті виходи першого та
другого блока пам'яті під'єднано до першого-
десятого інформаційного входу другого регістра
зсуву, вихід цифрового компаратора під'єднано до
одинадцятого входу третього регістра, вихід якого
з'єднано з входом синхронізації другого тригера,
прямий вихід якого під'єднано до блока запису, а
інверсний - до свого інформаційного входу, пер-
ший-другий вихід третього лічильника імпульсів
під'єднано до першого-другого входу схеми 2І-НІ,
виходи якої з'єднано з входом синхронізації пара-
лельного регістра та формувача імпульсів, вихід
першого лічильника імпульсів під'єднано до входу
інвертора, перший-третій виходи другого лічиль-
ника імпульсів під'єднано до першого-третього
входів елемента І відповідно, вихід якого з'єднано
з входом встановлення в одиницю другого лічиль-
ника імпульсів, дев'ятий-десятий виходи другого
регістра під'єднано відповідно до першого-другого
входів дешифратора, перший-четвертий виходи
якого під'єднано до входів управління режимами
першого, другого, третього та четвертого блоків
пам'яті, дешифратор, до першого-третього входів
якого під'єднані дев'ятий-одинадцятий виходи па-
ралельного регістра, який відрізняється тим, що
в пристрій канального кодування введено п'ятий,
шостий, сьомий та восьмий блоки пам'яті, перший-
восьмий виходи дешифратора під'єднано до вхо-
дів управління режимами першого, другого, тре-
тього та четвертого, п'ятого, шостого, сьомого,
восьмого блоків пам'яті, причому в даній схемі
використовується трирозрядний дешифратор.
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Корисна модель відноситься до обчислюваль-
ної техніки, а саме до пристроїв формування сиг-
налів для високощільного запису цифрової інфор-
мації на магнітний носій.

Відомий пристрій канального кодування [па-
тент України № 36869 м. кл., G11B 5/09,
16.04.2001, бюл. №3-2001], який розрахований на

збільшення щільності магнітного запису за рахунок
перекодування інформації в канальний код Каутса-
Фібоначчі з параметрами n=9, m=10, d=0, k=3.

Даний пристрій складається з генератора, під'-
єднаного виходом до лічильного входу першого і
другого лічильника імпульсів. Вихід першого лічи-
льника з'єднаний з синхровходом другого регістра
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зсуву і через інвертор з синхровходом другого три-
гера, під'єднаного виходом до керуючого входу
регістра зсуву, вихід якого з'єднаний з лічильним
входом першого тригера, інверсний вихід якого
з'єднано з інформаційним входом цього тригера, а
прямим виходом - до блоку запису, який з'єднуєть-
ся з магнітною головкою. Виходи лічильника імпу-
льсів зв'язані через елемент І з його входом ски-
дання в нуль. При цьому один з виходів другого
лічильника поєднується через третій лічильник
імпульсів, другий інвертор і формувач до входу
встановлення в одиницю другого тригера, а також
до синхровходу першого регістра зсуву, що зв'яза-
ний через паралельний регістр і перший та другий
блоки пам'яті з відповідними входами регістра зсу-
ву. До інформаційного входу Д першого регістра
зсуву підключена вхідна шина. Відповідні виходи
паралельного регістра з'єднані через цифровий
компаратор 18 з одним із входів регістру зсуву,
при цьому інші входи цифрового компаратора під-
ключені до шини опорного сигналу.

Недоліком пристрою є невисока щільність за-
пису внаслідок малого значення вікна детектуван-
ня.

За найближчий аналог обрано пристрій кана-
льного кодування [патент України № 36869А м. кл.
G11B5/09, 16.04.2001, бюл. № 3], який збільшує
вікно детектування при збереженні умови самоси-
нхронізації. Перетворення двійкового коду в кана-
льний код КФ здійснюється із застосуванням гене-
ратора синхроімпульсів, першого, другого та
третього лічильників імпульсів, інвертора, схеми І,
схеми 2І-НІ, другого інвертора, формувача імпуль-
сів, першого та другого лічильного тригера, першо-
го та другого регістрів зсуву, дешифратора, пара-
лельного регістра, першого, другого, третього та
четвертого блоків пам'яті, блоку запису, цифрово-
го компаратора, шини опорного коду та вхідної
шини, причому вхідна шина під'єднана до інфор-
маційного входу першого регістра зсуву, вхід син-
хронізації якого з'єднаний зі входом синхронізації
третього лічильника імпульсів третім виходом дру-
гого лічильника імпульсів, вихід генератора син-
хроімпульсів під'єднано до входів синхронізації
першого та другого лічильника імпульсів, вхід ін-
вертора з'єднано з входом синхронізації парале-
льного регістра, а вихід першого інвертора під'єд-
нано до входу синхронізації першого лічильного
тригера, вихід якого під'єднано до входу встанов-
лення режиму роботи другого регістра зсуву, а вхід
встановлення нуля зв'язано з виходом формувача
імпульсів, перший-десятий входи паралельного
регістру під'єднано до першого-десятого виходів
першого регістра зсуву, а перший-десятий виходи
паралельного регістра з'єднано з першим-десятим
входами цифрового компаратора, входи якого та-
кож з'єднано з шиною опорного коду, перший-
восьмий виходи паралельного регістра з'єднано з
першим-восьмим входами першого та другого
блока пам'яті, перші-десяті виходи першого та
другого блока пам'яті під'єднано до першого-
десятого інформаційного входу другого регістра
зсуву, вихід цифрового компаратора під'єднано до
одинадцятого входу третього регістра, вихід якого
з'єднано з входом синхронізації другого тригера,

прямий вихід якого під'єднано до блока запису, а
інверсний до свого інформаційного входу, перший-
другий вихід третього лічильника імпульсів під'єд-
нано до першого-другого входу схеми 2І-НІ, вихо-
ди якої з'єднано з входом синхронізації паралель-
ного регістра та формувача імпульсів, а перший та
другий входи першого елемента "І" з'єднано з пе-
ршим та другим виходами першого лічильника
імпульсів, вихід першого елемента "І" під'єднано
до входу інвертора, перший-третій виходи другого
лічильника імпульсів під'єднано до першого-
третього входів другого елемента "І" відповідно,
вихід якого з'єднано з входом встановлення в оди-
ницю другого лічильника імпульсів, дев'ятий-
десятий виходи другого регістра під'єднано відпо-
відно до першого-другого входів дешифратора,
перший-четвертий виходи якого під'єднано до
входів управління режимами першого, другого,
третього та четвертого блоків пам'яті.

Недолік пристрою - недостатня щільність за-
пису цифрової інформації на магнітний носій.

В основу винаходу поставлено задачу розроб-
ки пристрою канального кодування, в якому за
рахунок введення нових блоків та зв'язків між ними
досягається збільшення щільності запису інфор-
мації на магнітний носій при збереженні умов са-
мосинхронізації, що дозволяє збільшити кількість
інформації, яка записується на звичайну магнітну
стрічку при використанні перекодування в код Кау-
тса-Фібоначчі з параметрами n=11, m=12, d=0,
k=3.

Поставлена задача досягається тим, що в
пристрій канального кодування, який містить гене-
ратор синхроімпульсів, перший, другий та третій
лічильники імпульсів, інвертор, схему І, схему 2І-
НІ, другий інвертор, формувач імпульсів, перший
та другий лічильні тригери, перший та другий регі-
стри зсуву, дешифратор, паралельний регістр,
перший, другий, третій та четвертий блоки пам'яті,
блок запису, цифровий компаратор, шину опорно-
го коду та вхідну шину, причому вхідна шина під'-
єднана до інформаційного входу першого регістра
зсуву, вхід синхронізації якого з'єднаний зі входом
синхронізації третього лічильника імпульсів третім
виходом другого лічильника імпульсів, вихід гене-
ратора синхроімпульсів під'єднано до входів син-
хронізації першого та другого лічильника імпуль-
сів, вхід інвертора з'єднано з входом синхронізації
паралельного регістра, а вихід першого інвертора
під'єднано до входу синхронізації першого лічиль-
ного тригера, вихід якого під'єднано до входу
встановлення режиму роботи другого регістра зсу-
ву, а вхід встановлення нуля зв'язано з виходом
формувача імпульсів, перший-десятий входи па-
ралельного регістру під'єднано до першого-
десятого виходів першого регістра зсуву, а пер-
ший-десятий виходи паралельного регістра з'єд-
нано з першим-десятим входами цифрового ком-
паратора, входи якого також з'єднано з шиною
опорного коду, перший-восьмий виходи паралель-
ного регістра з'єднано з першим-восьмим входами
першого та другого блока пам'яті, перші-десяті
виходи першого та другого блока пам'яті під'єдна-
но до першого-десятого інформаційного входу
другого регістра зсуву, вихід цифрового компара-
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тора під'єднано до одинадцятого входу третього
регістра, вихід якого з'єднано з входом синхроні-
зації другого тригера, прямий вихід якого під'єдна-
но до блока запису, а інверсний до свого інформа-
ційного входу, перший-другий вихід третього
лічильника імпульсів під'єднано до першого-
другого входу схеми 2І-НІ виходи якої з'єднано з
входом синхронізації паралельного регістра та
формувача імпульсів, а перший та другий входи
першого елемента "І" з'єднано з першим та другим
виходами першого лічильника імпульсів, вихід
першого елемента "І" під'єднано до входу інверто-
ра, перший-третій виходи другого лічильника імпу-
льсів під'єднано до першого-третього входів друго-
го елемента "І" ВІДПОВІДНО, вихід якого з'єднано з
входом встановлення в одиницю другого лічиль-
ника імпульсів, дев'ятий-десятий виходи другого
регістра під'єднано ВІДПОВІДНО ДО першого-другого
входів дешифратора, перший-четвертий виходи
якого під'єднано до входів управління режимами
першого, другого, третього та четвертого блоків
пам'яті введено дешифратор більшої розрядності
та п'ятий, шостий, сьомий та восьмий блоки пам'я-
ті, причому дев'ятий-одинадцятий виходи другого
регістра під'єднано ВІДПОВІДНО ДО першого-
третього входів дешифратора, перший-восьмий
виходи якого під'єднано до входів управління ре-
жимами першого, другого, третього та четвертого,
п'ятого, шостого, сьомого, восьмого блоків пам'яті

На Фіг 1 представлено функціональну схему
пристрою канального кодування На Фіг 2 предста-
влені часові діаграми роботи пристрою канального
кодування

Пристрій складається з генератора 1, під'єд-
наного виходом до лічильного входу першого 2 і
другого 3 лічильника імпульсів Вихід першого лі-
чильника 2 з'єднаний з входом інвертора 8 та син-
хровходом другого регістра зсуву 22, вихід інвер-
тора 8 з єднаний з синхровходом першого тригера
12, вихід якого під'єднаного до керуючого входу
другого регістра зсуву 22, вихід якого з'єднаний з
лічильним входом другого тригера 23, інверсний
вихід якого з'єднано з інформаційним входом цьо-
го тригера, а прямий вихід з'єднано з входом блоку
запису 24 Вихід блоку запису 24 з'єднується з ма-
гнітною головкою (не показаний) Виходи другого
лічильника імпульсів 3 зв'язані через елемент "І" 9
з його входом скидання в нуль При цьому один з
виходів другого лічильника 3 під'єднаний до син-
хровходу третього лічильника імпульсів 4 та син-
хровходу першого регістру 5 Виходи третього лі-
чильника імпульсів 4 під'єднані до входу схеми 2І-
НІ 10, вихід якої з'єднано з формувачем імпульсів
11 та синхровходом паралельного регістру 7 Ви-
хід формувача імпульсів 11 з'єднано з входом
встановлення в одиницю першого тригера 12 До
інформаційного входу D першого регістру 5 під-
ключена вхідна шина 25, перший-одинадцятий
інформаційні виходи першого регістру 5 під'єднані
до першого-одинадцятого інформаційних входів
паралельного регістру 7 Перший-одинадцятий
виходи паралельного регістру 7 з'єднані з першим-
одинадцятим А входами компаратора 13, а входи
(В) цифрового компаратора 13 під єднані до шини
опорного сигналу 26, вихід цифрового компарато-

ра 13 з'єднаний з інформаційним входом D12 дру-
гого регістра зсуву 22 Перший-восьмий виходи
паралельного регістру 7 під'єднані до першого-
восьмого адресних входів (А1-А8) першого 14,
другого 15, третього 16, четвертого 17, п'ятого 18,
шостого 19, сьомого 20 та восьмого 21 блоків па-
м'яті, виходи яких під єднані до першого-
одинадцятого інформаційних входів другого регіс-
тра зсуву 22 Дев'ятий, десятий та одинадцятий
виходи паралельного регістра 7 під'єднані до вхо-
дів дешифратора 6, виходи якого з'єднані з входа-
ми установки режиму роботи Е ВІДПОВІДНО ДО пер-
шого 14, другого 15, третього 16, четвертого 17,
п'ятого 18, шостого 19, сьомого 20 та восьмого 21
блоків пам'яті

В запропонованому пристрої кодування двій-
кового одинадцятирозрядного коду в дванадцяти-
розрядний код Каутса-Фібоначі інформаційне оди-
надцятирозрядне слово розвертається за
допомогою першого регістра 5 з послідовної двій-
кової форми в паралельну В подальшому за до-
помогою елементів 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 це
слово перетворюється в дванадцятирозрядне ко-
дове слово Каутса-Фібоначі За допомогою третьо-
го регістра 22 паралельне кодове дванадцятироз-
рядне слово Каутса-Фібоначі також переводиться
в послідовну форму і подається на блок залису 22
для подальшої реєстрації на магнітний носій (стрі-
чка, диск)

Пристрій працює таким чином Вхідний двійко-
вий код розділяють на рівномірні часові ПОСЛІДОВ-
НОСТІ по одинадцять бітових інтервалів, перетво-
рюють за допомогою канальних кодів Каутса-
Фібоначі в дванадцятисимвольні ПОСЛІДОВНОСТІ І В
подальшому в струм запису Сигнал тактової час-
тоти (Фіг 2а), сформований генератором 1 ділить-
ся на 11 за допомогою першого лічильника імпу-
льсів 2 (Фіг 26) та на дванадцять за допомогою
другого лічильника імпульсів 3 (Фіг2в) Інформа-
ційні сигнали в двійковому коді з виходу першого
регістра 5 записуються в другий регістр 7 в момент
позитивного перепаду сигналу, який надходить з
виходу схеми 2І-НІ 10 (Фіг 2г) ВИХІДНІ імпульси
формувача імпульсів 12 (Фіг2д) надходять на вхід
встановлення в одиницю першого тригера 12, ви-
хідний сигнал (Фіг2е) якого подасться на вхід
установки режиму роботи Е третього регістра зсу-
ву 22 і встановлює режим паралельного чи послі-
довного зсуву В блоках пам'яті 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21 виконується перекодування інформації з
одинадцятирозрядного двійкового коду в двана-
дцятирозрядний код Каутса-Фібоначчі Третій ре-
гістр зсуву 22 перетворює паралельний запис цьо-
го коду в послідовний зсув кодової інформації, яка
після перетворення надходить в блок запису 24
для формування сигналів запису на магнітний но-
сій

В загальному випадку канального кодування
інформаційні комбінації з п - символів двійкового
вхідного коду замішується групою з m - символів
канального коду При цьому відношення числа
символів п до m визначає параметр, який назива-
ють кодовою швидкістю

Vk = n/m
Параметр кодової швидкості характеризує
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