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Досліджено методи структурного синтезу число-імпульсних функціональних 

перетворювачів (ЧІФП) із змінною розрядністю, що працюють у двійково-десятковому 
коді. Наведено рекомендації щодо використання критеріїв метрологічної доцільності в 
теорії структурного синтезу ЧІФП. 

 
The methods of structure synthesis of number-pulse functional converters (NPFC) with 

bits variability, witch work in binary-decimal code, are investigated. Recommendations are 
also resulted in relation to the use of metrology expedience criterions in NPFC structure 
synthesis theory. 
 
Вступ. Перетворення число-імпульсного коду (ЧІК) може здійснюватись різними засобами, 

основними з яких є: табличні і таблично-алгоритмічні; на основі цифрових інтеграторів (ЦІ) та інших 
апаратних засобів (окрім табличних і таблично-алгоритмічних); програмні з використанням мікро-
процесорів і мікроконтролерів. До ЧІФП, як правило, зараховують другу з вищеперелічених груп.  

Конкурентна спроможність ЧІФП, порівняно з табличними і таблично-алгоритмічними прист-
роями, полягає у тому, що їхні структури простіші у перерахунку на кількість елементарних логічних 
комірок (вентилів), що використовуються для забезпечення заданих точності і діапазону перетворень 
ЧІК. Основною перевагою ЧІФП порівняно з програмними засобами є вища швидкодія. 

Покращанню характеристик ЧІФП істотно сприяла поява ЧІФП з імпульсними зворотними 
зв’язками (ІЗЗ) [1] і ЧІФП з ІЗЗ і змінною розрядністю [2, 3]. Останні дають змогу ефективно 
розширювати діапазон перетворення ЧІК без істотних втрат у точності і швидкодії. Методика 
синтезу ЧІФП з ІЗЗ в достатньо повному обсязі розглянута в роботах [1, 4–6]. У роботі [7] 
висвітлена методика синтезу ЧІФП з ІЗЗ і змінною розрядністю, що працюють у двійковому коді. 
Однак залишаються невирішеними питання синтезу аналогічних пристроїв при їх роботі у 
двійково-десятковій системі числення. 

Метою роботи є розвиток теорії синтезу ЧІФП на базі ЦІ, а саме: 
– розвиток теорії синтезу структур перетворювачів із змінною розрядністю, як таких, що 

забезпечують найефективніше розширення динамічного діапазону за вхідним ЧІК; 
– розроблення методики синтезу структур із змінною розрядністю, що працюють і 

формують результат у двійково-десятковому коді; 
– введення в теорію синтезу ЧІФП критеріїв метрологічної і технологічної доцільності. 
Методика синтезу ЧІФП, що працюють у двійково-десятковому коді. Функціонування 

розроблених двійково-десяткових ЧІФП із змінною розрядністю ґрунтується на використанні таких 
принципів: 

– основні структурні елементи перетворювачів працюють у двійково-десятковому коді; 
– у кожному із піддіапазонів вхідного ЧІК в роботі перетворювача може бути задіяна певна 

кількість повних декад і певна кількість розрядів старшої декади основних структурних елементів; 
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– результат формується у двійково-десятковому коді за рахунок введення в перетворення 
коректуючих коефіцієнтів. 

В результаті виконаних досліджень була запропонована така послідовність синтезу пере-
творювачів, що працюють у двійково-десятковому коді: 

– синтез двійкового ЧІФП з фіксованою розрядністю; 
– синтез двійково-десяткового ЧІФП з фіксованою розрядністю, який можна розділити на 

такі кроки: 
– визначення піддіапазонів ЧІК, що відповідають фіксованим значенням кількості розрядів 

ЧІФП; 
– визначення кількості розрядів і ємності основних структурних елементів; 
– побудова блока формування результату перетворення для пристрою із фіксованою 

розрядністю; 
– визначення для кожного з піддіапазонів ЧІК початкових станів структурних елементів, за 

яких забезпечується найбільша точність перетворення; 
– оцінка ЧІФП на відповідність певним критеріям стосовно зовнішнього технічного 

середовища; 
– побудова блока керування розрядністю для пристрою із змінною розрядністю; 
– визначення і побудова структурних елементів ЧІФП, що повинні під час роботи 

змінювати кількість задіяних розрядів; 
– побудова блока формування результату для пристрою із змінною розрядністю; 
– побудова структури ЧІФП загалом; 
– оцінка швидкодії і технологічної доцільності пристрою. 
Результати використання наведеної методики на прикладі ЧІФП для реалізації обернено 

пропорційної функції подано в роботі [8]. 
Методика синтезу ЧІФП, що працюють у двох системах числення. Принципи, покладені в 

основу синтезу структур із змінною розрядністю, що працюють у двійково-десятковому коді, дають 
змогу на цій основі створювати перетворювачі, що можуть функціонувати в двох системах чис-
лення – двійковій і двійково-десятковій, перемикаючись з одного режиму на інший за допомогою 
нескладних структурних змін. Це досягається завдяки певній універсальності таких пристроїв, які 
поєднують в собі переваги ЧІФП на ЦІ і перетворювачів на основі запам’ятовуючих елементів. 

Методика синтезу таких ЧІФП практично повторює методику синтезу двійково-десяткових 
пристроїв, з урахуванням таких відмінностей і обставин: 

– основні структурні елементи пристроїв, до яких передовсім належать лічильники і 
комбінаційні суматори, повинні працювати в двох режимах – двійковому і двійково-десятковому; 

– зміна кількості розрядів в обох системах числення відбувається однаково на рівні 
двійкових розрядів; 

– пристрій керування розрядністю має незмінну структуру для обох систем числення; 
– для кожної із систем числення необхідно формувати свої значення коректуючих кодів. 
Робота структурних елементів в двох системах числення може бути забезпечена за 

допомогою різних схемотехнічних рішень. Зокрема, в роботі [9] нами запропонована відповідна 
схема комбінаційного суматора. 

ЧІФП для реалізації обернено пропорційної функції, що працює у двох системах 
числення. Принцип роботи перетворювача і відповідні розрахунки наведемо для обернено 
пропорційного ЧІФП, структурна схема якого зображена на рис. 1. 

До його складу входять віднімаючий лічильник Лч1, підсумовуючий лічильник Лч2, 
комбінаційні суматори КС1 – КС3, комбінаційна схема віднімання КСВ, регістри Рг1 – Рг3, 
перетворювач кодів ПК, схема додавання імпульсних потоків СД, логічні елементи І1 і І2, а також 
постійні запам’ятовуючі пристрої ПЗП1 і ПЗП2. 
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В обох системах числення робота перетворювача описується рівняннями [7, 8]: 
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де n – значення вхідного ЧІК; 1Y  – число, що формується в Лч1; sN  – число, що записується в Лч1 

на початку кожного піддіапазону значень n (ємність основних задіяних у роботі структурних 

елементів ЧІФП); minn  – початкові значення n, що відповідають цьому піддіапазону; x – кількість 

імпульсів, що надійшли на входи Лч1 і Рг3; VNp  – число, що формується на виході 

нагромаджувального суматора, побудованого на КС3 і Рг3; E і CNp  – числа на виходах ПЗП1 і 

ПЗП2 відповідно; рN  – результат перетворення, що формується на виходах КСВ. 
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Рис. 1. ЧІФП для реалізації обернено пропорційної функції, 
що працює у двох системах числення 
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З урахуванням принципу перемикання піддіапазонів ЧІФП із змінною розрядністю [7, 8] і 
рівнянь (1)–(4) можна зробити висновок, що пристрій забезпечує реалізацію функції 

n

1
Np =                                                                            (5) 

в діапазоні 

12n1 2m −≤≤ ,                                                                     (6) 

під час роботи у двійковій системі числення (де 2m  – максимальна кількість задіяних двійкових 

розрядів структурних елементів ЧІФП), і в діапазоні 

110n1 10m −≤≤ ,                                                                     (7) 

під час роботи в двійково-десятковій системі (де 10m  – максимальна кількість задіяних декад). 

Значення чисел Е і CNp  в обох системах числення для кожного із піддіапазонів вхідного ЧІК 

n визначаються рівняннями (4). Відмінність полягає у тому, що для двійково-десяткової системи 

значення sN  і minn  визначаються виразом 

st
s 102N ⋅= ,                                                                      (8) 

де s – кількість задіяних повних декад основних структурних елементів ( 10m,...,2,1,0s = ); а t – 

кількість задіяних двійкових розрядів старшої декади ( 3,2,1,0t = ), і межами піддіапазонів n, 

наведеними в табл. 1, а для двійкової – рівняннями 
s

s 2N = ,  1s
min 2n −= ,                                                                (9) 

Із (4) і (9) випливає, що для двійкової системи числення: 
)1s2(2E −−= , )1s(

p 2CN −−= .                                                        (10) 

Перемикання ЧІФП з однієї системи числення на іншу реалізується за допомогою керуючого 
сигналу V (рис. 1), який подається на входи лічильників Лч1 і Лч2, комбінаційних суматорів КС1 – 
КС3 і комбінаційної схеми віднімання КСВ переводить їх у відповідний режим роботи. Цей сигнал 
надходить також на входи запам’ятовуючих пристроїв ПЗП1 і ПЗП2, формуючи на їх виходах 

потрібні значення чисел E і CNp . 

У табл. 3.4 наведено значення піддіапазонів n і чисел E і CNp  для двох систем числення. 

Таблиця 3.4 

Робота ЧІФП в двох системах числення 

Двійкова система числення Двійково-десяткова система числення 
n E NpC kм(n) n E NpC kм(n) 
1 – – – 1 – – – 

2...3 2--3 2-1 0.25000000 2...3 125 · 10-3 5 · 10-1 0.25000000 
4...7 2--5 2-2 0.75000000 4...7 3125 · 10-5 25 · 10-2 0.75000000 

8…15 2--7 2-3 0.76562500 8...9 125 · 10-4 125 · 10-3 0.10000000 
16…31 2--9 2-4 1.05468750 10...19 5 · 10-3 1 · 10-1 1.04000000 
31…63 2—11 2-5 1.50488281 20...39 125 · 10-5 5 · 10-2 1.27500000 

64…127 2--13 2-6 1.63403320 40...79 3125 · 10-7 25 · 10-3 1.47250000 
128…255 2--15 2-7 1.82373047 80...99 125 · 10-6 125 · 10-4 1.90000000 
256…511 2--17 2-8 1.88624573 100...199 5 · 10-5 1 · 10-2 1.56640000 

512…1023 2--19 2-9 1.81262970 200...399 125 · 10-7 5 · 10-3 1.67000000 
1024…2047 2--21 2-10 1.77740765 400...799 3125 · 10-9 25 · 10-4 1.83015625 
2048…4095 2—23 2-11 1.85555315 800...999 125 · 10-8 125 · 10-5 1.83996000 
4096…8191 2--25 2-12 1.91701949 1000...1999 5 · 10-7 1 · 10-3 1.91525400 

· 
· 
· 

· 
· 
· 

· 
· 
· 

· 
· 
· 

· 
· 
· 

· 
· 
· 

· 
· 
· 

· 
· 
· 
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Тут також наведено значення коефіцієнта метрологічної доцільності )n(kм  [8]. Під час 
імітаційного моделювання було доведено, що в обох режимах роботи перетворювача значення 

)n(kм  за певних визначених початкових станів елементів схеми не перевищують двох в широкому 

діапазоні значень вхідного ЧІК, що свідчить про те, що похибки перетворення ЧІФП в обох 
режимах роботи сумірні зі значеннями трансформованої похибки квантування [8].  
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