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МЕТОД СИНТЕЗУ ДЕШИФРАТОРА ДВІЙКОВОГО КОДУ 
 

Вступ 

Оброблення і передавання інформації, яка поступає від багатьох рухомих і нерухомих об’єктів, рознесених 

у просторі, потребує виконання попередніх процедур, таких як приймання сигналів, їх демодуляцію та аналого-

цифрового перетворення. Якщо система, яка сприймає інформацію, ще й до того керуюча, то для передавання 

керуючого сигналу потрібно за результами цифрового оброблення та прийнятого рішення провести відтворення 

керуючого сигналу, яке включає цифро-аналогове перетворення та модуляцію. 

Якщо інформативними параметрами, які характеризують стан об’єкта, виступають радіочастотні або 

частотно-імпульсні сигнали, що має місце, наприклад, в нелінійних радіолокаційних системах, де як зондувальні 

використовуються багаточастотні сигнали, і це дає можливість отримати виграш в дальності виявлення цілі без 

підвищення сумарної потужності радіолокатора [ ]2,1 , то доцільно проводити оброблення інформаціїйних сигналів 

та відтворення керуючих безпосередньо на носійній частоті. Це дозволить значно підвищити  завадостійкість 

систем передавання і оброблення інформації, використовувати однакові значно менші рівні напруг, які 

відповідають логічному “0” та “1” у порівнянні з дискретним представленням інформації імпульсно-

потенціальними сигналами, що спріяє зменшенню потужності споживання та дає можливість усунути один із 

головних недоліків дискретного представлення інформації імпульсно-потенціальними сигналами – необхідність 

безпосереднього передавання сигналів з низькочастотними складовими частотних спектрів. 

Застосування дискретного представлення інформації частотно-імпульсними сигналами відкриває широкі 

можливості щодо використання недвійкових структурних алфавітів, оскількі він характеризується високою 

завадастійкістю. 

У зв’язку з цим метою цієї праці є розробка методу синтезу одного з поширеніших елементів цифрової 

автоматики – дешифратора, який перетворює вхідний код у вихідний код при частотно-імпульсному представленні 

інформації. 

 

Синтез радіочастотного дешифратора двійкового коду. 

Розглянемо синтез дешифратора двійкового коду при частотному представленні інформації, коли 

логічному нулю відповідає радіоімпульс з частотою заповнення 0ϖ , а логічній одиниці – радіоімпульс з частотою 

заповнення 1ϖ . 

Відомо [ ]3 , що функціонування повного дешифратора n - розрядного двійкового коду, який має 

nm 2=  виходів описується системою логічних рівнянь, що мають вигляд: 

1210 ... xxxxy nn −=  

                                                                          1211 ... xxxxy nn −=                                                                     (1) 

                 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

                1211 ... xxxxy nnm −− = , 



де nxx ...1  - вхідні двійкові змінні, 0y , 1y ,…, 1−ny  - вихідні логічні функції, які будемо називати частотно-

логічними функціями.    

 Для синтезу такого дешифратора необхідно розглядати окремо реалізацію кожної із функцій (1). 

Використовуючи рівняння (1) запишемо таблицю істинності для дворозрядного дешифратора двійкового 

коду при частотному представленні інформації та доповнемо ії значеннями певних проміжних результатів (ПР) 

[ ]4 . 

                                                                                                                        Таблиця 1 

1x  2x  Z 0y  1y  2y  3y  

0ω  0ω  2 0ω  1ω  0ω  0ω  1ω  

0ω  1ω  0ω + 1ω  0ω  1ω  0ω  0ω  

1ω  0ω  0ω + 1ω  0ω  0ω  1ω  0ω  

1ω  1ω  2 1ω  0ω  0ω  0ω  1ω  

 

Кожну із функцій Y можна записати у вигляді операторного рівняння виду                      

                                                                          PXY =                                                                                         (2) 

 Це рівняння пов’язує дві інформаційні множини X  та Y  і одну операторну послідовність P . Виходячи 

із (2) задача синтезу полягає у наступному. Для заданих множин X  і Y  необхідно знайти операторну 

послідовність P , що задовільняє рівнянню (2), або інакше кажучи, необхідно синтезувати дешифратор, що 

описується операторною послідовністю P  і здійснює перетворення множини вхідних сигналів X у множину 

вихідних сигналів Y . 

Оскільки операторні послідовності для кожної із функцій - елементів на 2. 

 

Висновки. 

Проведено синтез радіочастотного дешифратора двійкового коду з застосуванням як базису фізичних 

схем, що дає можливість спростити структурну схему  в порівнянні з таким же дешифратором, синтезованим за 

традиційним методом із застосуванням як базису радіочастотних логічних елементів.  
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