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(57) Блок пам'яті, що включає до свого складу на-
копичувач, дешифратор та регістр адреси, який

відрізняється тим, що до нього включено додат-
ковий накопичувач, дві схеми генерації контроль-
них розрядів та схему контролю, причому входи
першої схеми генерації контрольних розрядів
підключені до ВІДПОВІДНИХ входів інформаційного
каналу, а виходи підключені до ВІДПОВІДНИХ ВХОДІВ
додаткового накопичувача, виходи якого у свою
чергу підключені до входів схеми контролю, входи
другої схеми генерації контрольних розрядів
підключені до виходів основного накопичувача, а
виходи другої схеми генерації контрольних роз-
рядів підключені до ВІДПОВІДНИХ входів схеми кон-
тролю

Винахід відноситься до елементів обчислюва-
льної техніки, а саме до пристроїв пам'яті цифро-
вих обчислювальних машин

Відомий блок пам'яті, що включає до свого
складу накопичувач, дешифратор та регістр адре-
су [1] Пристрій дозволяє накопичувати та видава-
ти інформацію

Однак в умовах дії електромагнітних завад
виникають збої у роботі пристрою Електромагнітні
завади викликають на електродах, що зроблені з
провідного матеріалу, додатковий струм, велич
якого здатна викликати часткову чи повну втрату
інформації Крім того, суттєвим недоліком є немо-
жливість перевірки хибності інформації при її зчи-
туванні

Вказаний недолік частково усунено у відомому
пристрої [2] за допомогою конструктивних рішень
А саме, за допомогою зменшення розмірів петель
на які наводиться електромагнітна завада, при
цьому зменшується імовірність виникнення збоїв у
роботі блоку пам'яті

Однак суттєвим недоліком лишається немож-
ливість перевірки хибності інформації при її зчиту-
ванні

В основу винаходу покладено задачу підви-
щення надійності роботи блоку пам'яті шляхом
здійснення перевірки хибності інформації при її
зчитуванні

Блок пам'яті містить в собі накопичувач, де-

шифратор, регістр адресу, а також додатковий
накопичувач, дві схеми генерації контрольних роз-
рядів та схему контролю

На фіг наведено запропоноване рішення бло-
ку пам'яті До складу пристрою включено основний
накопичувач 1, регістр адресу 2, дешифратор З,
схему генерації контрольних розрядів 4, входи якої
підключені до ВІДПОВІДНИХ входів інформаційного
каналу, а виходи підключені до ВІДПОВІДНИХ ВХОДІВ
додаткового накопичувача 5, виходи якого у свою
чергу підключені до входів схеми контролю 6, та
другу схему генерації контрольних розрядів 7,
входи якої підключені до виходів основного нако-
пичувача 1, а виходи - до ВІДПОВІДНИХ входів схеми
контролю 6

Пристрій працює наступним чином Інформа-
ційні розряди Do Dk надходять одночасно до вхо-
дів основного накопичувача 1 та схеми генерації
контрольного розряду 4, після спрацьовування
яких здійснюється запис Do Dk та контрольних
розрядів do dr до основного накопичувача 1 та
додаткового накопичувача 5 згідно адресу Ао А т

При зчитуванні схема генерації контрольного
розряду 7 формує за значеннями інформаційних
розрядів контрольне слово d'o d'r, яке за умов
достовірної роботи пристрою є порозрядним допо-
вненням до слова, яке зберігається у накопичувачі
5 Розряди d'o d'r, do dr утворюють кодове слово
контролю кореляційного коду, який надходить до
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схеми контролю 6 Схема контролю 6 має два кон-
трольні виходи f и q, на яких при правильному фу-
нкціонуванні пристрою з'являються кодові набори
{01 чи 10} Якщо виникає не кодове слово, то воно
свідчить про наявність хибної інформації, яка з'яв-
ляється при зчитуванні, а виходи f и q приймають
значення {11, 00}

Суттєві ознаки, які співпадають з прототипом,
є накопичувач, дешифратор та регістр адресу

Суттєві ознаки, які відрізняють від прототипу, є
додатковий накопичувач, дві схеми генерації конт-
рольних розрядів та схема контролю

Таким чином, запропонований блок пам'яті

відповідає критерію винаходу новизна
Порівняння запропонованого рішення не тіль-

ки з прототипом, але і з іншими технічними рішен-
нями у цій галузі техніки не дозволяє виявити в
них ознаки, які відокремлюють запропоноване рі-
шення від прототипу, що дозволяє зробити висно-
вок про ВІДПОВІДНІСТЬ критерію "суттєві відзнаки"

Таким чином, використання запропонованого
пристрою у порівнянні з відомим забезпечує під-
вищення надійної роботи в умовах дії електромаг-
нітного випромінювання та дозволяє викрити хиб-
ність інформації при її зчитуванні
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