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ЦЕВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(57) Генератор псевдовипадкових послідовностей 
по модулю 3 з прискореним в три рази формуван-
ням послідовності, що складається з регістра, му-
льтиплексора, блока складання по модулю 3, який 

відрізняється тим, що в схему введено два ряди 
тригерів, паралельне з'єднання тригерів відповід-
ного ряду та введена додаткова група суматорів 
по модулю 3, виходи з відповідних схем D-тригерів 
(11-15, 21-25) підключено до відповідних схем сума-
торів по модулю три (31-33), виходи з яких підклю-
чено до відповідних схем D-тригерів (11-13, 21-23), 
виходи з відповідних схем D-тригерів (11-12, 21-22) 
підключено до відповідних схем D-тригерів (14-15, 
24-25), виходи з відповідних схем D-тригерів (13-15, 
23-25) підключено до відповідних схем мультиплек-
сорів (41-42), виходи з яких є виходами пристрою 
(51-52). 

 
 

 
 

Корисна модель належить до обчислювальної 
техніки та може використовуватися у статичному 
моделюванні. 

Відомий генератор псевдовипадкових послі-
довностей, який формує псевдовипадкові послідо-
вності [1]. 

Недоліком відомого генератору є неможли-
вість його використання при тестуваннях пристроїв 
з трьома станами. 

Найбільш близьким до того, що пропонується 
технічним рішенням, вибраним як прототип, є ге-
нератор [2]. Відомий генератор генерує двійкові 
псевдовипадкові послідовності. 

Недоліком відомого генератору є неможли-
вість його використання в лініях передачі даних, в 
контролерах шин та інших пристроях, що мають 
три рівня сигналу та неможливість його викорис-
тання при паралельних тестуваннях на робочих 
частотах модулів з різною швидкодією. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
створення пристрою з розширенням функціональ-
них можливостей технічної реалізації генератора із 
прискоренням в три рази формуванням послідов-
ності. 

Задача вирішується тим що, якщо у відомий 
генератор псевдовипадкових послідовностей за 

модулем 2, який містить D-тригери (11-15) додат-
ково введена група D - тригерів (21-25). Виходи з 
відповідних схем D-тригерів (11-15, 21-25) підклю-
чаються до відповідних схем суматорів за моду-
лем три (31-33), виходи з яких підключаються до 
відповідних схем D-тригерів (11-13, 21-23), виходи з 
відповідних схем D-тригерів (11-12, 21-22) підклю-
чаються до відповідних схем D-тригерів (14-15, 24-
25), та до відповідних схем мультиплексорів (41-42), 
виходи з яких є виходами пристрою (51-52). 

На Фіг. наведена блок-схема генератора псев-
довипадкових послідовностей по модулю 3 з прис-
кореним в три рази формуванням послідовності. 

Генератор псевдовипадкових послідовностей 
складається з групи D-тригерів (11-15, 21-25), групи 
з елементів суматорів за модулем три (31-33), гру-
пи з елементів мультиплексорів (41-42) та виходів 
(51-52). 

В основі роботи генератора лежить метод фо-
рмування псевдовипадкових трійкових послідов-
ностей, заснований на використанні регістра зсуву 
з суматорами за модулем три в ланцюгу зворотно-
го зв'язку. Властивості будь-якого такого генерато-
ра можуть бути описані за допомогою характерис-
тичного багаточлена вигляду: 
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де i {0,1,2}, m - число розрядів генератора, 3 - 
знак додавання за модулем три. 

Для формування послідовності із збільшеною 
в три рази частотою пропонується формувати три 
зрушених копій. Протягом періоду тактового імпу-
льсу з цих копій вибираються 3 символи. Першим 
вибирається перший символ з характеристичного 
зрушення {a0}, b0=a0, потім перший символ з де-
якого зрушення {ax}, b1=ax. Далі b2=a2x, b3=a3x, …, 
bk-1=a(k-1)x. Потім в тій же послідовності вибирають-
ся другі символи,bkx=a1, bkx+1=ax+1. Таким чином, 
нова послідовність {b0} формується в результаті 
вибірки початкової послідовності {a0} по індексу x. 

Уведення до генератору додаткової групи з 
елементів суматорів за модулем три (31-33) дає 
можливість прискорювати в три рази формування 
послідовності. 

При пошуку в патентній та науково-технічній 
літературі не виявлено об'єктів з ознаками, подіб-
ними до відмінних ознак технічного рішення, що 
заявляється, на підставі чого можна зробити ви-
сновок про відповідність його критерію "суттєві 
відмінності". 

Генератор працює наступним чином. 
Псевдовипадкові послідовності, що генеру-

ються в результаті роботи генератора, що наведе-
ний на Фіг., отримуються в результаті поєднання 

зрушених копій псевдовипадкової послідовності, 
що описується поліномом 

13x3
2x3

3x3
4x3

5xxP . 

На виходах п'ятого тригера формується пер-
ший характеристичний зсув послідовності, на ви-
ході четвертого тригера формується наступна 
зрушена копія цієї послідовності, відповідно на 
виході третього тригера - наступна зрушена копія 
послідовності. Подав ці зрушені копії на входи му-
льтиплексорів, на їх виходах отримаємо характе-
ристичний зсув, що наведений в табл. 

Позитивним технічним результатом є те, що 
пристрій дозволяє отримувати послідовності з 
трьома станами що надасть можливість викорис-
товувати модель генератора в лініях передачі да-
них та в пристроях, що мають три рівня сигналу 
(+В, -В, 0 В) та надасть можливість використову-
вати його при паралельних тестуваннях на робо-
чих частотах модулів з різною швидкодією. Недо-
ліком пристрою при генеруванні послідовностей є 
неможливість використання інших поліномів. 
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Таблиця 

 

а0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 2 0 1 

а21 2 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 2 0 

а31 2 2 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 2 

b0 122 112 111 011 001 100 110 211 121 212 221 022 102 
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