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повышения точности модели могут производиться различные аппроксимации 

зависимостей емкостей переходов от приложенного напряжения. В модели 

могут использоваться также усредненные постоянные значения емкостей. 

Модель справедлива в широком диапазоне амплитуд сигнала. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТСК ТА ПРИНЦИПУ ПРИЙОМУ ЗА НАДІЙНИМИ 

СИМВОЛАМИ ДЛЯ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ОДНОКРАТНИХ ТА ДВОКРАТНИХ 

ПОМИЛОК У КОДІ СЛЕПЯНА 

 

Анотація. Проведено аналіз розподілу спотворених елементів у корегувальних кодах 

Слепяна, визначені місця розміщення однократних і t-кратних помилок у межах сигнальної 

конструкції, запропонований алгоритм виявлення ненадійних символів за рахунок 

використання таймерних сигнальних конструкцій. 

 

Підвищення достовірності передавання інформації завжди є актуальною 

проблемою у галузі зв’язку. Одним з способів досягнення цього є використання 

завадостійких кодів. За останні десятиліття було запропоновано досить багато 

як нових, так і модернізованих завадостійких кодів та їх алгоритмів 

декодування [1…3]. Серед найбільш простих (як з точки зору побудови кодеків, 

так і логіки декодування) можна виділити блочні коди із синдромним методом 

декодування. Недоліком синдромного методу декодування є те, що одному і 

тому самому синдрому можуть відповідати як однократні помилки, так і 

помилки більшої кратності. Це в кінцевому рахунку може призводити до 

невірного декодування прийнятої кодової комбінації. Звичайно в багатьох 

системах замість виправлення помилки використовують повторне передавання 

даних. Але постає питання, чи можна визначити ознаки різної кратності 

помилок, використовуючи, наприклад, принцип прийому за надійними 

символами. Аналіз статей за останні роки показав відсутність робіт у даному 

напрямку. Здебільшого статті були орієнтовані на прийом кодових конструкцій 

з використанням непрямих методів визначення помилок [4, 5]. Тому 

пропонується метод, який би дозволив, використовуючи коректувальний код, 

ТСК та принцип прийому за надійними символами, розділити однократні та, 

принаймні, деякі двократні помилки, що дозволило б підвищити достовірність 

передавання інформації та ефективність використання каналу. 

У коді Слепяна (9, 5) кодова комбінація складається із п’яти 

інформаційних та чотирьох перевірочних символів. Процес декодування 

включає такі дії: 1) обчислення синдрому прийнятого кодового слова; 2) 
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дешифрування його; 3) виправлення помилки, що відбувається завжди при 

виконанні умови 12 вп0 td  (для коду Слепяна (9, 5) 30d ). 

У табл. 1 наведені синдроми для всіх однократних та двократних 

помилок. 

З табл. видно, що одному і тому самому синдрому відповідають як 

однократні помилки, так і помилки більшої кратності. За рахунок синдромного 

методу декодування визначити, в якому випадку була однократна помилка, а в 

якому – багатократна, неможливо.  

Використання ТСК та принципу прийому за надійними елементами 

дозволяє визначити місцезнаходження помилки, а відповідно і її кратність. 

 

Таблиця 1 – Таблиця синдромів коду Слепяна (9, 5) для всіх однократних та 

двократних помилок 

№ 

з/п 

Синдром 

4321 ,,, ssss  

Номер позиції 

однократної 

помилки 

Номери позицій двократних помилок 

1 0001 9 1,5 

2 0010 8 1,4 

3 0011  — 2,7 3,6 4,5 8,9 

4 0100 7 1,3 

5 0101  — 2,8 3,5 4,6 7,9 

6 0110  — 2,9 3,4 5,6 7,8 

7 0111 2 1,6 

8 1000 6 1,2 

9 1001  — 2,5 3,8 4,7 6,9 

10 1010  — 2,4 3,9 5,7 6,8 

11 1011 3 1,7 

12 1100  — 2,3 4,9 5,8 6,7 

13 1101 4 1,8 

14 1110 5 1,9 

15 1111 1 2,6 3,7 4,8 5,9 

 

Сформулюємо вимоги до таймерної сигнальної конструкції й алгоритму 

передавання в канал, послідовності перетворення ТСК в РЦК на прийомі, за 

якої в КС завжди існує контрольований параметр спотворення сигналу: 

1. Сигнальна конструкція ТСК повинна забезпечувати виявлення помилок 

на прийманні не всього n -елементного надлишкового коду, а нести інформацію 

відносно частини елементів кодового слова, що зменшить множення помилок. 

Для коду Слепяна (9, 5) можливо однією конструкцією ТСК передавати одну з 

512 комбінацій, а можливо на інтервалі 0c 9tT  реалізувати трьома послідовно 

розміщеними конструкціями ТСК, які дозволять передати ті самі 512 символів 

(в кожній конструкції по 3 біти, загальне число кодових слів 

5122222 9333
зN ). 
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Надалі сигнальні конструкції, що несуть інформацію про частину 

двійкових одиниць, називатимемо «малими» ТСК ( МТСК ), а складену загальну 

сигнальну конструкцію назвемо «великою» ТСК  ( ВТСК ). 

2. Поставимо умову до МТСК : вона повинна передавати інформацію не 

тільки про три двійкові одиниці, але й створювати умови оцінки якості їх 

приймання. Цю процедуру можна забезпечити за рахунок збільшення мірності 

простору розв’язань (квантування прийнятого сигналу) при декодуванні малої 

сигнальної конструкції МТСК . 

3. З метою зменшення впливу множення помилок за рахунок 

кодоперетворення МТСК  – РЦК доцільно ввести матричне перемежування 

символів кодових слів. 

На рис. 2, а наведена ВТСК , синтезована з трьома ЗММ на інтервалі 

0c 5,7 tT  при 10S , а на рис. 2, б в збільшеному вигляді подано МТСК -1. На 

рис. 2, в не заштрихованими показані зони, в яких можуть розміщуватись ЗМВ 

за синхронного приймання і відсутності спотворень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Таймерна конструкція, синтезована з трьома ЗММ 

на інтервалі 0c 5,7 tT  при 10S  

 

З рис. виходить, що при прийманні МТСК повинні виконуватися умови: 

а) наявність тільки одного ЗММ відповідного виду (або 10 , або 01 ); 

б) ЗМВ не можуть знаходитися в заштрихованих зонах. 

Розрахунки показують, що за умови реєстрації тільки в заштрихованих 

зонах при 10S , ймовірність помилкового прийому буде не більшою, ніж при 

7S  з реєстрацією у кожній зоні. Поява ЗМВ у заштрихованих зонах дає 

можливість зафіксувати ненадійне приймання інформаційного ЗМВ. Реєстрація 

ЗМВ в не заштрихованій зоні («не своїй») призводить до невиявленої помилки. 
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З метою зменшення множення помилок при переході від ТСК М  до РЦК, що 

складається з трьох бітів, вбачається доцільним використання коду Грея. 

Треба відзначити, що поява двох помилок в одному початковому 

кодовому слові, можлива, коли дві конструкції ТСК, передані підряд (ТСК )(іВ  та 

ТСК )1(іВ ) за рахунок невірного приймання однойменних блоків ТСК М . 

Результат оброблення даних статистичних вимірювань показують, що 

ймовірність появи двох підряд спотворених ТСК дорівнює p (ТСК )(іВ / 

ТСК )1(іВ ) 4106,1 . При цьому спотворюється кінець однієї ТСК )(іВ  і початок 

іншої ТСК )1(іВ . Спотворення однойменних двійкових цифр у три бітових 

словах після перетворення ТСК М  – РЦК за умови збігу номерів ТСК М  більш 

ніж на 2 порядки менше ймовірностей спотворення однойменних ТСК М . 

Таким чином, використання ТСК спільно з кодом Слепяна (9, 5) дозволяє 

підвищити достовірність передавання інформації за рахунок розділення 

однократних та двократних помилок, позиції яких знаходяться поруч. 
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ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕДАВАННЯ  КАБЕЛЮ ТИПУ КСПП-1Х4Х1,2 ЗА 

РІЗНОГО ЗАПОВНЕННЯ ЙОГО ОСЕРДЯ ВОДОЮ  

 

Анотація. Розглядається залежність параметрів передавання кабелю типу КСПП – 

1Х4Х1,2 для різного заповнення його осердя водою. 
 

Параметри передавання в період експлуатації кабелів місцевого зв'язку 

(ТПП, КСПП) значною мірою залежать від середовища, в якому знаходяться 

жили кабелів і, головним чином, від його діелектричних характеристик, які 

впливають, в першу чергу, на робочу ємність кабелю. Однією з таких 

характеристик є еквівалентна діелектрична проникність ізоляції жил ( E ). Її 

величина, яка залежить від розподілу вологи в осерді «замоклого» кабелю, є 


