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Багатоканальний адаптивний пристрій кодування та передавання даних на основі системи 
залишкових класів належить до систем передавання інформації. Пристрій містить модуль 
розділення даних в системі залишкових класів, модуль визначення стану каналів зв'язку; 
модуль адаптивного розподілу частин повідомлення; модуль передачі даних, модуль 
приймання даних, модуль виявлення та виправлення помилок в системі залишкових класів, 
модуль адаптивної зміни корегуючих основ системи залишкових класів, а розподіл частин 
повідомлення між доступними маршрутами відбувається адаптивно в залежності від обсягу 
повідомлення і характеристик маршрутів. Запропонований спосіб дозволяє підвищити 
надійність передавання даних та загальну пропускну здатність. 
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Багатоканальний адаптивний пристрій кодування та передавання даних на основі системи 
залишкових класів належить до систем передавання інформації і може бути використаний в 
телекомунікаційних системах та комп'ютерних мережах для підвищення надійності та загальної 
пропускної здатності. 

Відомий аналог - схема поширення SPREAD [1, 2], яка використовує для поділу інформації 5 
на частини порогові схеми розділення секрету з використанням алгоритмів Шаміра або Асмута-
Блума [3]. Порогова схема розділення секрету (Т, N) ділить інформацію на оптимальну кількість 
частин N. Достатньою кількістю частин N є те, що, маючи будь-яку кількість частин меншу Т, не 
можна відновити інформаційне повідомлення, в той час як, використовуючи ефективний 
алгоритм, можна відновити інформацію, маючи Т частин з N. У схемі гібридного поширення Н-10 
SPREAD, даний метод поділу секрету використано як схема кодування. 

Недоліком даного аналогу є значне збільшення обсягу повідомлення в результаті поділу, за 
рахунок того, що при поділі взаємопрості числа Pi вибираються з умови Pi>М, де М - 
повідомлення, яке підлягає розділенню [4]. 

Найбільш близьким за технічною суттю до винаходу, що заявляється, є пристрій підвищення 15 
надійності передачі даних в безпровідних сенсорних мережах на основі системи залишкових 
класів [4], суть якого полягає у тому, що з метою підвищення загальної пропускної здатності 
каналів зв'язку безпровідних сенсорних мереж відбувається розділення повідомлення в системі 
залишкових класів і отримані залишки передаються паралельно різними доступними 
маршрутами. 20 

В алгоритмі маршрутизації (фіг. 1) вузол безпровідної сенсорної мережі (БСМ), що ініціює 
передачу даних, визначає доступні маршрути, які не перетинаються (фіг. 1, бл. 1), та оцінює 
ефективність кожного маршруту (фіг. 1, бл. 4). 

В залежності від кількості доступних маршрутів вибирається кількість та значення 
взаємопростих модулів рi (фіг. 1, бл. 2), обчислюються робочий і загальний діапазони 25 
представлення даних. 

В результаті поділу повідомлення на вибрану систему модулів (фіг. 1, бл. 3) отримуємо 
залишки, які передаються по визначених маршрутах. Залишки більшої розрядності 
передаються по маршрутах з вищою оцінкою і навпаки (фіг. 1, бл. 5). Базова станція отримує 
підпакети (залишки по відповідних основах) і відновлює початкове повідомлення (фіг. 1, бл. 7). 30 

Недоліком відомого способу є відсутність можливості зміни коректуючи властивостей кодів 
системи залишкових класів в процесі роботи системи передавання, що приводить до 
збільшення надлишковості при передачі даних, відповідно зменшення корисної пропускної 
здатності, за рахунок повторної передачі пакетів або передачі надлишкових даних для 
виявлення та виправлення помилок. 35 

В основу винаходу поставлена задача підвищення надійності та загальної пропускної 
здатності каналів зв'язку безпровідних сенсорних мереж шляхом розділення повідомлення на 
частини в системі залишкових класів та передача частин повідомлення різними паралельними 
маршрутами. 

Поставлена задача вирішується тим, що багатоканальний адаптивний пристрій кодування 40 
та передавання даних на основі системи залишкових класів, що містить модуль розділення 
даних в системі залишкових класів, модуль визначення стану каналів зв'язку; модуль 
адаптивного розподілу частин повідомлення; модуль передачі даних, модуль приймання даних, 
модуль виявлення та виправлення помилок в системі залишкових класів, який згідно винаходу 
введено модуль адаптивної зміни корегуючих основ системи залишкових класів, а розподіл 45 
частин повідомлення між доступними маршрутами відбувається адаптивно в залежності від 
обсягу повідомлення і характеристик маршрутів. 

Винахід ілюструється кресленням, де на фіг. 2 зображена структурна схема способу: 1 - 
модуль розділення даних в системі залишкових класів; 2 - модуль адаптивної зміни корегуючих 
основ системи залишкових класів; 3 - модуль визначення стану каналів зв'язку; 4 - модуль 50 
адаптивного розподілу частин повідомлення; 5 - модуль передачі даних; 6 - модуль приймання 
даних; 7 - модуль виявлення та виправлення помилок в системі залишкових класів. 

Пристрій реалізується наступним чином. Повідомлення М поступає на модуль розділення 
даних (1) на виході якого отримуємо частини повідомлення (залишки від ділення вхідного 
повідомлення на основи СЗК) згідно формули: 55 

ii pmodMb  , (1) 

де 
ip  - взаємно прості числа, 

1ii pp  . 

Модуль 3 визначає кількість доступних маршрутів та їх характеристики (пропускну здатність, 
ймовірність помилки). На основі інформації з модуля 3 модуль 4 здійснює адаптивний розподіл 
даних, через передавальний модуль 5, в канали зв'язку. В залежності від ймовірності помилки в 60 
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каналах зв'язку, модуль 2 визначає кількість та значення корегуючих основ системи залишкових 
класів. 3 каналів зв'язку дані доступають на модуль 6. В модулі 7 здійснюється об'єднання 
даних, виявлення та виправлення помилок на основі корегуючих кодів системи залишкових 
класів. Об'єднання частин повідомлення здійснюється за формулою: 

 



n

1i
ii modBbM , (2) 5 

де 
iB  - ортогональні базиси, причому  i

i
ii pmod1
p

mB 


 ; 1pm1 ii  , m  - вага 

ортогонального елементу,   - діапазон представлення чисел, 



n

1i
ip , n  - кількість модулів 

системи залишкових класів.  
Для реалізації можливості відновлення повідомлення по t частинах із n введено додаткові 

модулі pt+1, pt+2,…, pn - взаємно прості з будь-яким із прийнятих раніше модулів і представлено 10 
числа в системі з модулями р1, …, рn. Це означає, що передаються і виконуються операції над 

числами, які знаходяться в діапазоні [0, Р) в розширеному діапазоні [0, ), де =Рpt+1…рn. 
Отже, якщо в результаті передачі отримано число більше Р, це є ознакою спотворення 
повідомлення в процесі передачі. 

Здійснено моделювання запропонованого способу в системі Матлаб і може бути 15 
використаний для підвищення надійності та загальної пропускної здатності безпровідних 
сенсорних мереж, зокрема при зборі та обробці мультимедійних даних. 
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ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 30 

 
Багатоканальний адаптивний пристрій кодування та передавання даних на основі системи 
залишкових класів, що містить модуль розділення даних в системі залишкових класів, модуль 
визначення стану каналів зв'язку, модуль адаптивного розподілу частин повідомлення, модуль 
передачі даних, модуль приймання даних, модуль виявлення та виправлення помилок в системі 35 
залишкових класів, який відрізняється тим, що додатково введено модуль адаптивної зміни 
корегуючих основ системи залишкових класів, до входу якого підключений модуль визначення 
стану каналів зв’язку, а до виходу - модуль розділення даних в системі залишкових класів, при 
цьому модуль адаптивного розподілу частин повідомлення виконаний з можливістю розподілу 
частин повідомлення між доступними маршрутами, в залежності від обсягу повідомлення і 40 
характеристик маршрутів. 
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