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 З широкомасштабним використанням безпровідних технологій набуває все 

більш важливого значення задача забезпечення високої надійності передачі даних. 

Серед великої кількості розроблених на даний момент корегуючих кодів, важливе місце 

завдяки високим корегуючим характеристикам, займають корегуючі коди на основі 

модулярної арифметики [1-3]. Однак через високу обчислювальну складність операцій 

виявлення та виправлення помилок корегуючі коди системи залишкових класів не 

отримали широкого застосування. Частково вирішує дану проблему розроблений в [4] 

метод формування корегуючих кодів в системі залишкових класів, який формує 

перевірочні символи з повідомлення поданому у позиційній системі числення, 

відповідно непотрібно використовувати додаткові обчислювальні ресурси на 

перетворення повідомлення в систему залишкових класів. В [5] розроблено метод 

підвищення надійності передачі даних на основі модулярних корегуючих кодів, який 

використовує таблицю синдромів для виявлення та виправлення помилок в одному 

символі. Розмірність таблиці синдромів обчислюється за формулою: kN
m
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де m  – розрядність інформаційних символів, k  – кількість інформаційних символів. 

Так, при 8m , 8k  - необхідно зберігати таблицю, яка містить 4080 значень 

синдрому. 

В модулярних корегуючих кодах значення перевірочного символу обчислюється 

за формулою [5]: 

P
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де iv  – коефіцієнти, взаємно прості з P ;  
P

•  – операція отримання залишку за 

модулем P . 
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Для виявлення помилки обчислимо синдром  , який представляє різницю між 

отриманим перевірочним символом і перевірочним символом, обчисленим в декодері: 

P
kk xx 1

'

1   , 

якщо синдром дорівнює нулю 0  – помилки немає, якщо 0  – є помилка, при 

цьому 
ii xx 

' , і, як наслідок, 
1

'

1   kk xx . 

 Виправлення помилки. Припускаємо, що помилка в першому символі, тоді: 
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 В результаті розв’язку рівняння (1) отримаємо значення правильного 

інформаційного сииволу.  

Для підвищення швидкодії виправлення помилки значення синдрому 

P
ijij xv   для всіх можливих значень інформаційних символів 

ix  зберігаються в 

таблиці. В даному випадку для виправлення помилки необхідно знайти значення 
ix  яке 

відповідає обчисленому синдрому 
ij . Розрахунок синдрому при 4m , 4k , 131 v , 

172 v , 193 v , 234 v , 1021P  подано в таблиці 1.  

Таблиця 1 – Значення синдромів для всіх можливих значень інформаційних  

символів 

Значення 

символу 
ix  

Значення 

синдрому 
i1  

Значення 

синдрому 
i2  

Значення 

синдрому 
i3  

Значення 

синдрому 
i4  

1 13 17 19 23 

2 26 34 38 46 

3 39 51 57 69 

4 52 68 76 92 

5 65 85 95 115 

6 78 102 114 138 

7 91 119 133 161 

8 104 136 152 184 

9 117 153 171 207 

10 130 170 190 230 

11 143 187 209 253 

12 156 204 228 276 

13 169 221 247 299 

14 182 238 266 322 

15 195 255 285 345 

 В роботі удосконалено алгоритм виявлення та виправлення помилок при 

передачі даних на основі модулярних корегуючих кодів, що дало змогу в два рази 

зменшити обсяг пам’яті для зберігання таблиць синдромів.  
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