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ЛЬОВИЧ, АЛЕКСАНДРОВА АЛІНА СТАНІСЛАВІВ-
НА, ВЕРНИДУБ ГАННА ВАСИЛІВНА, ГОНТАР МА-
КСИМ ЮРІЙОВИЧ 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(57) Генератор псевдовипадкових послідовностей 

за модулем 3 на генераторах псевдовипадкових 
послідовностей за модулем 2 з спрощенням техні-
чної реалізації, який містить дві групи D-тригерів 
11-1n та 21-2n, два n-розрядні суматори за модулем 
два 3 та 4, комутатор 5, логічні елементи I 61-6n-1 
та 71-7n, при цьому інформаційні сигнали з комута-
тора початкових характеристик псевдовипадкових 
послідовностей підключені до входів суматора за 

модулем два другої групи та відповідних схем ло-
гічних елементів I, який відрізняється тим, що в 

нього введені суматори за модулем два 81-8n, при 
цьому інформаційні сигнали з комутатора початко-
вих характеристик псевдовипадкових послідовнос-
тей 9 підключені до входів суматора за модулем 
два 4 та відповідних схем логічних елементів I 61-
6n-1, виходи з яких підключені до наступних схем D-
тригерів 22-2n, виходи D-тригерів 21-2n-1 підключені 
до наступних логічних елементів I 61-6n-1, вихід 
тригера 2n підключено до суматора за модулем 
два 4, вихід якого підключено до D-тригера 21, ви-
ходи D-тригерів 11-1n підключені до входів сумато-
ра за модулем два 3 у відповідності до ступенів 
утворюючого полінома та наступних D-тригерів 12-
1n, вихід суматора за модулем два 3 підключено 
до D-тригера 11, однойменні розряди D-тригерів 1i 
та 2i, підключені до відповідних схем Ii 7i та сума-
торів за модулем два 8i, виходи яких є відповідни-
ми парами псевдовипадкової послідовності. 

 

 
Корисна модель належить до обчислювальної 

техніки та може використовуватися у статичному 
моделюванні. 

Відомий генератор псевдовипадкових послі-
довностей, який розширює функціональні можли-
вості генератора за рахунок збільшення довжини 
послідовності [1]. 

Недоліком відомого генератора є генерування 
однакових псевдовипадкових послідовностей при 
розширенні функціональних можливостей генера-
тора за рахунок функції зсуву. 

Найбільш близьким до того, що пропонується, 
технічним рішенням, вибраним як прототип, є ге-
нератор [2]. 

Недоліком відомого генератора є надмірна кі-
лькість логічних елементів. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
спрощення пристрою за рахунок використання 
нового закону формування трійкового коду, зада-
ного таблицею істинності. 

Задача вирішується тим, що у відомий генера-
тор псевдовипадкових послідовностей, який міс-
тить групи D - тригери 11-1n та 21-2n, суматори за 

модулем два 3 та 4, комутатор 5, логічні елементи 
I 61-6n-1 та 71-7n додатково введені суматори за 
модулем два 81-8n, при цьому інформаційні сигна-
ли з комутатора початкових характеристик псев-
довипадкових послідовностей 9 підключені до 
схеми суматора за модулем два 4 та відповідних 
схем логічних елементів I 61-6n-1, виходи з яких 
підключені до наступних схем D-тригерів 22-2n, 
виходи D-тригерів 22-2n-1 підключені до наступних 
логічних елементів I 61-6n-1, вихід тригера 2n підк-
лючено до суматора за модулем два 4, вихід якого 
підключено до D-тригера 21, виходи D - тригерів 
11-2n підключені до суматора за модулем два 3 у 
відповідності до ступенів утворюючого полінома та 
наступних D-тригерів 12-1n, вихід суматора за мо-
дулем два 3 підключено до D-тригера 11, одной-
менні розряди D-тригерів І, та 2,- підключено до 
відповідних схем Ii 7i та суматорів за модулем два 
8і, виходи яких є відповідною парою псевдовипад-
кової послідовності. 

Спрощення пристрою досягнуто за рахунок 
вилучення з схеми прототипу n елементів I-HI та 
двох елементів I. 
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Як закон формування трійкового коду викорис-
товується таблиця істинності (Фіг. 1), в якій наве-
дені звичайні правила додавання двох чисел: 

0+0=0→00; 
0+1=1→01; 
1+0=1→01; 
1+1=2→10. 
Важливою особливістю цього правила є те, що 

зсув числа 1 на один розряд (тобто множення на 
два) відповідає вірному значенню - двійці (число 
10). 

В таблиці істинності розряд а2 - це старший 
розряд числа результату, а а1 - молодший розряд 
трійкового числа А, значення яких відповідають 
логічним виразам: 

а2=ху; 

yxyxyxa1 
. 

Позитивним технічним результатом є те, що 
пристрій дозволяє отримувати цифрову послідов-
ності з трьома станами для тестування пристроїв, 
які мають три логічних стани. Обмеженням при-
строю э те, що він не дозволяє генерувати псев-
довипадкову послідовність в кінцевому полі Галуа 
GF(3) максимальної довжини в не залежності від 
початкового стану, який задається комутатором 5 
на схемі пристрою. 

На Фіг. 2 наведена схема генератора псевдо-
випадкових послідовностей по модулю 3 на гене-
раторах псевдовипадкових послідовностей по мо-
дулю 2. 

Генератор псевдовипадкових послідовностей 
складається з двох груп D-тригерів 11-1n, 21-2n та 
відповідних суматорів за модулем два 3 та 4, які 
складають регістри зсуву зі зворотними зв'язками; 
комутатора 5, який за рахунок зсувів встановлює 
початкові стани в D-тригерах 21-2n через логічні 
елементи I 61-6n-1, логічних елементів I 71-7n, які 
формують цифровий розряд а2 відповідної групи 
розрядів псевдовипадкової послідовності; схем 
суматорів за модулем два 81-8n, які формують ци-
фровий розряд а1 відповідної групи розрядів псев-
довипадкової послідовності та груп трійкових роз-
рядів 91-9n псевдовипадкової послідовності. 

В основу роботи генератора лежить метод 
формування псевдовипадкових двійкових послідо-
вностей, заснований на використанні регістра зсу-
ву з суматорами за модулем два в ланцюгу зворо-
тного зв'язку, вибраними у відповідності до 
ступенів утворюючого полінома. Властивості будь-
якого такого генератора можуть бути описані за 
допомогою характеристичного багаточлена вигля-
ду: 

  m
m

1m
1m

2
2

1
1 xx...xx1x  

 , 

де i   {0,1}, m - число розрядів генератора, 

  - знак додавання за модулем два. 
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. 
Початкові стани встановлення D-тригерів 11-1n 

в схемі не наведено. Після встановлення станів D-
тригерів 11-1n комутатор початкових характеристик 
псевдовипадкових послідовностей 5 задає почат-
ковий стан групи D-тригерів 21-2n. В подальшому 
вказаний комутатор реалізує функцію зсуву, до-
зволяючи генерувати нові частини псевдовипадко-
вих послідовностей. 

Для багаточлена   43 xx1x   матриця станів 

виглядає наступним чином: 
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Для отримання матриці станів, що відповідає 

генератору псевдовипадкових послідовностей за 
модулем три в комутаторі початкових характерис-
тик псевдовипадкових послідовностей 5 задається 
початковий стан D - тригерів (21-2n) за допомогою 
реалізації функції зсуву праворуч. 

Зняття даних з відповідної матриці станів D-
тригерів (11-1n) та матриці станів D-тригерів (21-2n) 
в результаті сформує нову матрицю станів, що 
буде відповідати частковій матриці станів генера-
тора псевдовипадкових послідовностей за моду-

лем три, тобто:   ihihih 2213  . 

Таким чином, матриця станів що буде відпові-
дати матриці станів генератора псевдовипадкових 
послідовностей за модулем три буде формуватися 
за рахунок двох матриць станів генератора псев-
довипадкових послідовностей за модулем два: 
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Матриця станів h3 є матрицею станів, що опи-

сує роботу схеми. Слід зазначити, що максималь-
на довжина псевдовипадкової послідовності буде 
обмежена тривалістю циклу генерації полінома в 
полі Галуа GF(2). 
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