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ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, ДУДНИК ОЛЕ-
КСАНДР ВІКТОРОВИЧ, РОСОЩУК АНАСТАСІЯ 
ВОЛОДИМИРІВНА 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Обчислювальний перетворювач "робочий код 

- цифровий еквівалент", який містить n-розрядний 
регістр, двійковий суматор, причому вхід n-

розрядного регістра є входом перетворювача, а 
вихід двійкового суматора є виходом перетворю-
вача, який відрізняється тим, що введено блок 

керування, блок оперативної пам'яті, цифровий 
комутатор, причому вхід цифрового комутатора 
з'єднано з виходами оперативної пам'яті та блока 
керування, вихід цифрового комутатора з'єднано з 
першим входом двійкового суматора, другий вхід 
двійкового суматора з'єднано з виходом n-
розрядного регістра, вихід двійкового суматора 
з'єднано з входами n-розрядного регістра, а його 
вихід є виходом обчислювального перетворювача 
"робочий код - цифровий еквівалент". 

 
 

 
 

Корисна модель належить до обчислювальної 
техніки і може бути використана для перетворення 
кодів в системі числення з ваговою надлишковістю 
у двійкові коди. 

Відомо пристрій для перетворення десяткових 
чисел у двійкові [Авторське свідоцтво СРСР 
№439801, бюл. №30, 1974р.], що містить суматор, 
схеми запам'ятовування десяткового числа, роз-
поділювач, причому виходи розподілювача з'єдна-
ні з входами схеми запам'ятовування десяткового 
числа, і блок формування двійкових еквівалентів, 
входи якого з'єднані з виходами схеми запам'ято-
вування десяткового числа, а виходи з'єднані з 
входами суматора. 

Основним недоліком аналога є значний час 
перетворення р-коду Фібоначчі у двійковий код. 

За прототип вибрано перетворювач р-кода Фі-
боначчі у двійковий код [Авторське свідоцтво 
СРСР №662932, бюл. №18,1979р.], який містить n-
розрядний регістр, розподілювач імпульсів, двій-
ковий суматор, причому вхід n-розрядного регістра 
є входом перетворювача, а вихід двійкового сума-
тора є виходом перетворювача, l комутаторів гру-
пи розрядів, причому перший інформаційний вихід 
кожного комутатора групи розрядів з'єднано з від-
повідним входом двійкового суматора, другий ін-
формаційний вихід кожного комутатора групи роз-
рядів, крім комутатора молодшої групи розрядів, 
з'єднано з (р+2) входом сусіднього комутатора 

групи більш молодших розрядів, (р+1) входи кож-
ного комутатора групи розрядів з'єднано з відпові-
дними одиничними виходами n-розрядного регіст-
ра, управляючі входи кожного комутатора групи 
розрядів з'єднано з відповідними виходами розпо-
ділювача імпульсів. 

Недоліком прототипу є вузькі функціональні 
можливості, що обмежують галузь застосування 
пристрою. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення обчислювального перетворювача "ро-
бочий код - цифровий еквівалент", в якому за ра-
хунок введення нових елементів та зв'язків між 
ними, поєднуються процедури самокалібрування 
та визначення цифрових еквівалентів поточного 
базису, це розширює галузь використання корис-
ної моделі у різноманітних пристроях імпульсної та 
обчислювальної техніки, автоматики тощо. 

Поставлена задача вирішується тим, що в об-
числювальний перетворювач "робочий код - циф-
ровий еквівалент", який містить n-розрядний ре-
гістр, двійковий суматор, причому вхід n-
розрядного регістра є входом перетворювача, а 
вихід двійкового суматора є виходом перетворю-
вача, введено блок керування, блок оперативної 
пам'яті, цифровий комутатор, причому вхід циф-
рового комутатора з'єднано з виходами оператив-
ної пам'яті та блока керування, вихід цифрового 
комутатора з'єднано з першим входом двійкового 
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суматора, другий вхід двійкового суматора з'єдна-
но з виходом n-розрядного регістра, вихід двійко-
вого суматора з'єднано з входами n-розрядного 
регістра, а його вихід є виходом обчислювального 
перетворювача "робочий код - цифровий еквіва-
лент". 

На кресленні представлено структурну схему 
обчислювального перетворювача "робочий код - 
цифровий еквівалент". 

Пристрій містить оперативну пам'ять 1, блок 
керування 2, цифровий комутатор 3, двійковий 
суматор 4, n-розрядний регістр 5, причому вхід 
цифрового комутатора 3 з'єднано з виходами бло-
ка оперативної пам'яті 1 та блока керування 2, 
вихід цифрового комутатора 3 з'єднано з першим 
входом двійкового суматора 4, другий вхід двійко-
вого суматора 4 з'єднано з виходом n-розрядного 
регістра 5, вихід двійкового суматора 4 з'єднано з 
входами n-розрядного регістра 5, вихід n-
розрядного регістра 5 являється виходом обчис-
лювального перетворювача "робочий код - цифро-
вий еквівалент". 

Пристрій працює таким чином. 
У процесі основного перетворення врівнова-

ження вхідного аналогового сигналу ВХA  компен-

суючим KA  здійснюється за допомогою схеми 

порівняння, регістру послідовного наближення і 
власне цифроаналогового перетворювача з ваго-
вою надлишковістю. У РПН за результатами спра-

цювання СП формується код PN  і послідовно 

подається у цифровий обчислювальний пристрій. 
По команді блока керування 2 за допомогою 

цифрового комутатора 3 із блока оперативної па-

м'яті 1 вибираються ваги розрядів  iQK , якщо 

11a  , то по команді блока керування 2 у двійко-

вий суматор 4 переписується  iQK . Нуль у розря-

ді PN  не змінює значення у двійковому суматорі 

4. На n-розрядний регістр 5 подається цифровий 
еквівалент вхідного аналогового сигналу, що зна-
ходиться згідно виразу: 
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де  iQK  - цифровий еквівалент двійкового 

коду реальної ваги i-го розряду перетворювача 
форми інформації. 
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