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МЕТОД ВИДІЛЕННЯ ЦІЛОЇ І ДРОБОВОЇ ЧАСТИН ЧИСЕЛ У КОДАХ
ЗОЛОТОЇ ПРОПОРЦІЇ

Можливість самосинхронізації і порозрядного оброблення послідовних кодів, почина
ючи зі старших розрядів, а також можливість прискорення під час перетворень форми 
інформації дозволяють використовувати коди золотої пропорції для ефективного розв’я
зання задач цифрового оброблення сигналів [1—4]. Однією з важливих операцій цифро
вого оброблення сигналів є виділення цілої і дробової частини чисел.

Метою статті є аналіз особливостей виділення цілої і дробової частини чисел на основі 
їх кодового зображення в системах числення з нецілою основою і розроблення методу ви
ділення цілої і дробової частини в кодах золотої пропорції.

У кодах золотої пропорції будь-яке число можна зобразити у вигляді суми
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— основа системи числення; п — кількість розрядів з додатними покажчиде
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ками степеня; k — кількість розрядів з від’ємними покажчиками степеня; а, є {0,1} — 
двійкова г-та цифра коду.

Оскільки основа даної системи числення не є цілим числом, виділення цілої і дробової 
частин коду не може виконуватись так само просто, як у класичних системах числення з 
цілою основою. Позначимо цілу частину числа I (An,k) , а дробову — F(An,k).  Тоді для 

довільної системи числення з нецілою основою можна записати:

де ; ω -  основа системи числення.

Очевидно, що F(F(An) + F(Ak)) і F(Ak) можуть містити w тільки з від’ємними пока
зниками степеня. У надлишкових системах числення з нецілою основою від’ємними сте
пенями ω можуть бути зображені також числа більші від одиниці. Коди золотої пропор
ції дозволяють виділяти з такого коду дробову частину шляхом приведення її до міні
мальної форми, відкидаючи при цьому одиниці переповнення.

Особливість виділення цілої і дробової частини в кодах золотої пропорції полягає в 
обчисленні F(A„) і в  приведенні до мінімальної форми коду, отриманого відкиданням 
додатних степенів а  від виразу F(F(An)  + F(Ak)) . У немінімальному коді золотої про
порції можлива лише одна одиниця переповнення. Тому мінімізація приведе до відніман
ня а 0 = 1, тобто віднімання цілого числа, що не спотворить значення дробової частини.

Для обчислення F(A„) необхідно визначити значення, на яке відрізняється від цілого 
числа будь-який степінь а. Можна показати, що

Даний вираз може бути також отриманий на основі аналізу зв ’язку між золотою про
порцією та числами Фібоначчі і Люка, описаному в [1]. Відхилення δi і-ї ваги від цілого 
числа дорівнює

( 1)

де І -  ціле число.
З двох останніх виразів, використовуючи I  + I = I , можна отримати:

і так далі. Таким чином, для довільного і

Подамо An у вигляді

Тоді відхилення Δn числа Аn від цілого складе

де код, утворений з відхилень непарних розрядів;
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Звідси

— код, утворений з відхилень парних розрядів.

У випадку, коли ∆п > 0 , розряди коду з від’ємними степенями можуть містити число, 
більше від одиниці. Однак, в результаті приведення до мінімальної форми і відкидання 
одиниці переповнення в цих розрядах залишиться число, менше від одиниці.

Таким чином, для визначення дробової частини числа в кодах золотої пропорції необ
хідно виконати такий алгоритм:

1. Виділити А„ ;
2. Утворити коди Δn0 та Δn1 з відхилень δi парних і непарних розрядів;
3. Відняти Δn0 від Δn1+1 і отримати F(An) ;
4. Додати до F(Ak) значення F(An) і отримати F(An,k);

5. Привести код F(An,k) до мінімальної форми.
Для визначення цілої частини числа необхідно від числа відняти його дробову частину 

і результат привести до мінімальної форми.
На основі запропонованого алгоритму розроблено пристрій для виділення цілої і дро

бової частин паралельних кодів золотої пропорції [5]. Структурна схема пристрою 
зображена на рисунку.

Структурна схема пристрою для виділення цілої і дробової частин 
паралельних кодів золотої пропорції

Пристрій містить віднімачі В1 і В2 та суматор С, що виконують віднімання і додаван
ня паралельних кодів золотої пропорції. Результат на виході С і В2 повинен приводитись 
до мінімальної формі. Дробова частина F(An) обчислюється на віднімачі В1, на котрому 
віднімаються коди, утворені дробовими значеннями парних і непарних розрядів. Потім на 
суматорі С код F(An) додається до коду F(Ak), отриманому простою комутацією. Приве
дений до мінімальної форми код на виході суматора є дробовою частиною числа F(A). 
Ціла частина числа I (A)  обчислюється на віднімачі В2 відніманням дробової частини 
F(A)  від усього числа А з подальшим приведенням результату до мінімальної форми.

Слід зазначити, що коди золотої пропорції є єдиною відомою системою числення з 
нецілою основою, що дозволяє відносно просто визначати цілу і дробову частини чисел за
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Запобігти операції визначення знаку А можна, якщо в (1) замість F(An) записати 
1 + F(An) , оскільки
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їх кодами. В будь-якій іншій системі числення з нецілою основою δ, не може бути 
записаним у вигляді одного розряду, а являє собою в загальному випадку код.

Висновок

Використовуючи запропонований метод, можна в кодах золотої пропорції спростити 
визначення цілої і дробової частини чисел у порівнянні з будь-якою іншою відомою 
системою числення з нецілою основою.
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