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(57) Пристрій усунення надмірності цифрового
телевізійного сигналу, що містить три регістри,
перші виходи першого регістра підключені до пер-
ших входів першого блока порівняння і перших
входів третього блока пам'яті, другий вихід першо-
го регістра підключений до першого входу другого
регістра, виходи другого регістра підключені до
других входів першого блока порівняння, виходи
третього регістра підключені до перших входів
другого блока порівняння і перших входів третього
буфера, два блоки пам'яті, перший вихід першого
блока пам'яті підключений до першого входу тре-
тього регістра, другий вихід першого блока пам'яті
підключений до першого входу другого блока па-
м'яті та третього входу ключового елемента, вихід
другого блока пам'яті підключений до першого
входу четвертого регістра, два блоки порівняння,
вихід першого блока порівняння підключений до
входу першого тригера, вихід другого блока порів-
няння підключений до першого входу другого лі-
чильника, другого входу другого буфера та входу
елемента НІ, три лічильники, вихід першого лічи-
льника підключений до третього входу першого та
другого блока порівняння, п'ятого входу третього
буфера, четвертого входу другого буфера, другого
входу першого тригера, першого та другого еле-
ментів І, третього входу другого лічильника, пер-
ший вихід другого лічильника підключений до
першого входу елемента АБО-НІ, другий вихід
другого лічильника підключений до другого входу

елемента АБО-НІ, третій вихід другого лічильника
підключений до третього входу елемента АБО-НІ,
четвертий вихід другого лічильника підключений
до четвертого входу елемента АБО-НІ, п'ятий ви-
хід другого лічильника підключений до п'ятого вхо-
ду елемента АБО-НІ, шостий вихід другого лічиль-
ника підключений до шостого входу елемента
АБО-НІ, сьомий вихід другого лічильника підклю-
чений до сьомого входу елемента АБО-НІ, вось-
мий вихід другого лічильника підключений до во-
сьмого входу елемента АБО-НІ, дев'ятий вихід
другого лічильника підключений до другого входу
третього елемента І, десятий вихід другого лічиль-
ника підключений до дев'ятого входу елемента
АБО-НІ, одинадцятий вихід другого лічильника
підключений до третього входу третього елемента
І, дванадцятий вихід другого лічильника підключе-
ний до десятого входу елемента АБО-НІ, трина-
дцятий вихід другого лічильника підключений до
четвертого входу третього елемента І, чотирнад-
цятий вихід другого лічильника підключений до
одинадцятого входу елемента АБО-НІ, п'ятнадця-
тий вихід другого лічильника підключений до два-
надцятого входу елемента АБО-НІ, шістнадцятий
вихід другого лічильника підключений до п'ятого
входу третього елемента І, сімнадцятий вихід дру-
гого лічильника підключений до шостого входу
третього елемента І, виходи третього лічильника
підключені до других входів третього блока пам'яті
і до входів блока елементів АБО, два блоки за-
тримки, вихід першого блока затримки підключе-
ний до третього входу першого тригера, вихід дру-
гого блока затримки підключений до елемента
АБО, елемент І, вихід якого підключений до друго-
го входу третього лічильника, елемент АБО, вихід
якого підключений до першого входу третього лі-
чильника, комутатор, перший вихід якого підклю-
чений до п'ятого входу третього блока пам'яті, дру-
гий вихід якого підключений до третього входу
четвертого блока пам'яті, блок елементів АБО,
вихід якого підключений до третього входу третьо-
го блока пам'яті, перетворювач коду, виходом яко-
го є вихід пристрою,  який відрізняється тим, що
додатково введені блок вибірки синхросигналів, на
вхід якого надходить вхідний цифровий телевізій-
ний сигнал, перший вихід блока вибірки синхроси-
гналів підключений до першого входу першого
блока пам'яті, другий вихід блока вибірки синхро-
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сигналів підключений до третіх входів першого,
другого, третього та четвертого регістрів, першого
та другого блоків пам'яті, першого, другого та тре-
тього буферів, перетворювача коду, першого вхо-
ду ключового елемента, других входів першого та
другого лічильника, елемента АБО та другого три-
гера, третій вихід блока вибірки синхросигналів
підключений до першого входу першого буфера,
ключовий елемент, вихід якого підключений до
першого входу першого регістра, генератор такто-
вих імпульсів, вихід якого підключений до других
входів першого, другого, третього та четвертого
регістрів, першого та другого блоків пам'яті, пер-
шого буфера, п'ятого входу перетворювача коду
та першого входу першого лічильника, четвертий
регістр, виходи якого підключені до других входів
другого блока порівняння, два тригери, вихід пер-
шого тригера підключений до входу чекаючого
мультивібратора та першого входу першого еле-
мента І, перший вихід другого тригера підключе-
ний до четвертого входу третього буфера та пер-
шого входу другого буфера, другий вихід
(інверсний) другого тригера підключений до друго-

го входу ключового елемента, першого входу ко-
мутатора та четвертого входу перетворювача ко-
ду, перший, другий та третій буфери, вихід
першого буфера підключений до другого входу
комутатора, вихід другого буфера підключений до
другого входу четвертого блока пам'яті, виходи
третього буфера підключені до перших входів чет-
вертого блока пам'яті, чекаючий мультивібратор,
вихід якого підключений до входів першого і друго-
го блоків затримки та першого входу другого еле-
мента І, другий та третій елементи І, вихід другого
елемента І підключений до четвертого входу тре-
тього блока пам'яті, вихід третього елемента І під-
ключений до першого входу другого тригера, еле-
мент НІ, вихід якого підключений до другого входу
третього буфера, елемент АБО-НІ, вихід якого
підключений до першого входу третього елемента
І, третій та четвертий блоки пам'яті, виходи тре-
тього блока пам'яті підключені до перших входів
перетворювача коду, виходи четвертого блока
пам'яті підключені до других входів перетворювача
коду.

Запропонований винахід відноситься до галузі
радіотехніки, техніки передачі і зберігання цифро-
вого кольорового телевізійного сигналу (ЦКТС).

Відомо "Пристрій стиску цифрового кольоро-
вого телевізійного сигналу", який містить: блок
дискретно-косинусного перетворювача (ДКП), блок
провісника, блок оцінки руху, блок квантувача,
запам'ятовуючий пристрій, блок управління коефі-
цієнтом стиску, блок деквантувача, блок зворотно-
го ДКП, два суматори, блок кодування зі змінною
довжиною кодового слова, мультиплексор, блок
буферного запам'ятовуючого пристрою. [1].

Недоліком відомого пристрою є наявність ряду
перекручень (блоковість, розмивання контурів і
т.д.) при відновленні зображення.

Найближчим до запропонованого технічним
рішенням, вибраним як прототип є "Пристрій стис-
ку цифрових телевізійних сигналів кольорового
зображення" [2], що містить: аналогово-цифровий
перетворювач (АЦП), блок встановлення опорного
рівня, три регістри, два блоки затримок, два блоки
порівняння, три лічильники, елемент АБО, еле-
мент І, комутатор, два блоки пам'яті, блок елемен-
тів АБО, формувач коду синхронізації, перетворю-
вач коду, блок управління.

Недоліком пристрою-прототипу є постійна на-
явність кодів повторень у вихідному сигналі, що
приводить до малого коефіцієнту стиску ЦКТС при
слабкій кореляції сусідніх елементів.

У основу винаходу поставлена задача усунути
надмірність у цифровому телевізійному сигналі,
що дозволяє досягти високого коефіцієнта стиску
кадру телевізійного сигналу без втрати якості від-
новленого зображення.

Поставлена задача вирішується за рахунок то-
го, що високий коефіцієнт стиску досягається шля-
хом врахування кореляції сусідніх елементів в се-
редині кадру, або кореляції між відповідними

елементами сусідніх кадрів ЦКТС, а доповнення
розрядами кодів повторень елементів кадру здійс-
нюється тільки за наявності їх повторень. При
швидкості передачі 25 кадрів в секунду [5], сусідні
кадри в потоці ЦКТС, як правило, відрізняються
несуттєво. Це призводить до виникнення міжкад-
рової надмірності [4]. Пристрій усунення надмірно-
сті цифрового телевізійного сигналу дозволяє збі-
льшити ступінь стиснення ЦКТС шляхом
урахування кореляції між відповідними групами
сусідніх кадрів за рахунок використання методу
міжкадрового стиснення, що усуває міжкадрову
надмірність. У випадку, якщо ступінь збігу між сусі-
дніми кадрами менше 50%, то передаються опорні
кадри, які стиснуті внутрішньокадровим методом,
що усуває структурну надмірність зображення ка-
дру.

Технічний результат, який може бути одержа-
ний при здійсненні винаходу, полягає в підвищенні
коефіцієнта стиску ЦКТС (коефіцієнт стиску в за-
пропонованому пристрої знаходиться в межах від
2 до 27 разів при міжкадровому кодуванні, або від
1,1 до 110 разів при внутрішньокадровому коду-
ванні) без втрати якості відновленого зображення,
пропорційно скорочується об'єм пам'яті необхід-
ний для зберігання кодів ЦКТС,  і відповідно,  час
передачі кодів ЦКТС по каналах зв'язку.

На Фіг.1 приведена структурна схема запропо-
нованого пристрою.

На Фіг.2 приведений графік залежності коефі-
цієнта стиску від кількості співпадаючих груп еле-
ментів рядка ЦКТС.

На Фіг.3 приведений графік залежності коефі-
цієнта стиску від кількості спі-впадань відповідних
груп елементів поточного та попереднього кадрів.

Запропонований пристрій включає блок вибір-
ки синхросигналів 1, ключовий елемент 2, генера-
тор тактових імпульсів (ГТІ) 3, регістри 4, 5 і 10, Π,
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блоки пам'яті 6, 7 і 31, 32, лічильники 8, 22 і 23,
блоки порівняння 9 і 15, тригери 12 і 30, блок за-
тримки 13, 14, буфери 16, 20, 28, чекаючий муль-
тивібратор 17, елементи І 18, 24 і 29, елемент АБО
19, комутатор 21, елемент НІ 25, елемент АБО-HI
26, блок елементів АБО 27, перетворювач коду 33,
при цьому входом пристрою є вхід блоку вибірки
синхросигналів 1, вихід 1 якого з'єднаний з пер-
шим входом блоку пам'яті 6, вихід 2 блоку вибірки
синхросигналів 1 з'єднаний з першим входом клю-
чового елементу 2, третіми входами регістрів 4, 5,
10, 11, блоків пам'яті 6, 7, буферів 16, 20, 28, пере-
творювача коду 33, другими входами лічильника 8
та 22, елементу АБО 19, тригера 30, вихід 3 блоку
вибірки синхросигналів 1 з'єднаний з першим вхо-
дом буфера 16, вихід ключового елементу 2 з'єд-
наний з входом 1 регістра 4, вихід ГТІ 3 з'єднаний
з другими входами регістрів 4, 5, 10, 11, блоків
пам'яті 6, 7, буфера 16, першим входом лічильни-
ка 8, п'ятим входом перетворювача коду 33, перші
виходи регістра 4 з'єднані з першими входами
блока порівняння 9 і першими входами блоку па-
м'яті 31, другий вихід регістра 4 з'єднаний з пер-
шим входом регістра 5, виходи регістра 5 з'єднані
з другими входами блока порівняння 9, перший
вихід блоку пам'яті 6 з'єднаний з першим входом
регістра 10, другий вихід блоку пам'яті 6 з'єднаний
з першим входом блоку пам'яті 7 і третім входом
ключового елементу 2, вихід блоку пам'яті 7 з'єд-
наний з першим входом регістра 11, вихід лічиль-
ника 8 з'єднаний з третіми входами блоків порів-
няння 9 і 15 та лічильника 22, другими входами
тригера 12 та елементів І 18 і 24, четвертим вхо-
дом буфера 20, та п'ятим входом буфера 28, вихід
блока порівняння 9 з'єднаний з першим входом
тригера 12, виходи регістра 10 з'єднані з першими
входами блока порівняння 15 і першими входами
буфера 28, виходи регістра 11 з'єднані з другими
входами схеми порівняння 15, вихід тригера 12
з'єднаний з входом чекаючого мультивібратора 17
і першим входом елементу І 18, вихід блоку за-
тримки 13 з'єднаний з третім входом тригера 12,
вихід блоку затримки 14 з'єднаний з першим вхо-
дом елементу АБО 19, вихід блока порівняння 15
з'єднаний з входом елементу НІ 25, другим входом
буфера 20, та першим входом лічильника 22, вихід
буфера 16 з'єднаний з другим входом комутатора
21, вихід чекаючого мультивібратора 17 з'єднаний
з входами блоків затримок 13, 14 і першим входом
елементу І 24, вихід елементу І 18 з'єднаний з дру-
гим входом лічильника 23, вихід елементу АБО 19
з'єднаний з першим входом лічильника 23, вихід
буфера 20 з'єднаний з другим входом блоку пам'я-
ті 32, перший вихід комутатора 21 з'єднаний з п'я-
тим входом блоку пам'яті 31, другий вихід комута-
тора 21 з'єднаний з третім входом блоку пам'яті
32, перший вихід лічильника 22 з'єднаний з пер-
шим входом елементу АБО-НІ 26, другий вихід
лічильника 22 з'єднаний з другим входом елемен-
ту АБО-НІ 26, третій вихід лічильника 22 з'єднаний
з третім входом елементу АБО-НІ 26, четвертий
вихід лічильника 22 з'єднаний з четвертим входом
елементу АБО-НІ 26, п'ятий вихід лічильника 22
з'єднаний з п'ятим входом елементу АБО-НІ 26,
шостий вихід лічильника 22 з'єднаний з шостим
входом елементу АБО-НІ 26, сьомий вихід лічиль-

ника 22 з'єднаний з сьомим входом елементу
АБО-НІ 26, восьмий вихід лічильника 22 з'єднаний
з восьмим входом елементу АБО-НІ 26, дев'ятий
вихід лічильника 22 з'єднаний з другим входом
елементу І 29, десятий вихід лічильника 22 з'єдна-
ний з дев'ятим входом елементу АБО-НІ 26, оди-
надцятий вихід лічильника 22 з'єднаний з третім
входом елементу І 29, дванадцятий вихід лічиль-
ника 22 з'єднаний з десятим входом елементу
АБО-НІ 26, тринадцятий вихід лічильника 22 з'єд-
наний з четвертим входом елементу І 29, чотир-
надцятий вихід лічильника 22 з'єднаний з одинад-
цятим входом елементу АБО-НІ 26, п'ятнадцятий
вихід лічильника 22 з'єднаний з дванадцятим вхо-
дом елементу АБО-НІ 26, шістнадцятий вихід лі-
чильника 22 з'єднаний з п'ятим входом елементу І
29, сімнадцятий вихід лічильника 22 з'єднаний з
шостим входом елементу І 29, виходи лічильника
23 з'єднані з входами блоку елементів АБО 27 і
другими входами блоку пам'яті 31, вихід елементу
І 24 з'єднаний з четвертим входом блоку пам'яті
31, вихід елементу НІ 25 з'єднаний з другим вхо-
дом буфера 28, вихід елементу АБО-НІ 26 з'єдна-
ний з першим входом елементу І 29, вихід блоку
елементів АБО 27 з'єднаний з третім входом блоку
пам'яті 31, виходи буфера 28 з'єднані з першими
входами блоку пам'яті 32,  вихід елементу І 29
з'єднаний з першим входом тригера 30, перший
вихід тригера 30 з'єднаний з першим входом бу-
фера 20 і четвертим входом буфера 28, другий
(інверсний) вихід тригера 30 з'єднаний з другим
входом ключового елементу 2, першим входом
комутатора 21 і четвертим входом перетворювача
коду 33, виходи блоку пам'яті 31 з'єднані з перши-
ми входами перетворювача коду 33, виходи блоку
пам'яті 32 з'єднані з другими входами перетворю-
вача коду 33, вихід перетворювача коду 33 є вихо-
дом пристрою.

У запропонованому пристрої блок вибірки син-
хросигналів 1 є демультиплексор [1, 3, 4], призна-
чений для вибірки синхросигналів і кодів рядків
ЦКТС, видачі кодів рядків елементів кадру ЦКТС (з
виходу 1), видачі управляючого імпульсу по над-
ходженню на вхід блоку вибірки синхросигналів 1
синхросигнала кінця кадру (СКК) (з виходу 2), а
також видачі синхросигналів (з виходу 3). Ключо-
вий елемент 2 призначений для видачі на перший
вхід регістра 4, кодів рядків попереднього кадру
ЦКТС, які надходять на його третій вхід, за наяв-
ності на його другому вході рівня логічної одиниці
та надходженні на перший вхід управляючого ім-
пульсу з виходу 2 блока вибірки синхросигналів 1.
ГТІ 3 призначений для формування тактових імпу-
льсів з частотою, яка дорівнює тактовій частоті
формування ЦКТС. Регістр 4 призначений для
запису, зберігання і видачі 32-х бітового коду
ЦКТС поточної групи при внутрішньокадровому
кодуванні. Регістр 5 призначений для запису, збе-
рігання і видачі 32-х бітового коду ЦКТС попере-
дньої групи при внутрішньокадровому кодуванні.
Блок пам'яті 6 призначений для запису, зберігання
і видачі кодів груп поточного кадру ЦКТС. Блок
пам'яті 7 призначений для запису, зберігання і ви-
дачі кодів груп попереднього кадру ЦКТС. Лічиль-
ник 8  призначений для формування імпульсів з
частотою, яка дорівнює 1/32 частоти тактових ім-
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пульсів, що дозволяє синхронізувати блоки при-
строю. Блок порівняння 9 призначений для пороз-
рядного порівняння 32-х бітового коду ЦКТС пото-
чної групи і 32-х бітового коду ЦКТС попередньої
групи при внутрішньокадровому кодуванні. При
збігу всіх відповідних розрядів двох груп, які посту-
пають на входи 1 і 2 блока порівняння 9, на виході
блока порівняння 9 формується сигнал логічної
одиниці, інакше - логічного нуля. Регістр 10 при-
значений для запису, зберігання і видачі 32-х біто-
вого коду ЦКТС груп поточного кадру при міжкад-
ровому кодуванні. Регістр 11 призначений для
запису, зберігання і видачі 32-х бітового коду
ЦКТС груп попереднього кадру при міжкадровому
кодуванні. Тригер 12 призначений для зберігання і
видачі сигналу з виходу блока порівняння 6. Блок
затримки 13 призначений для затримки сигналу на
час, який дорівнює тридцяти тактовим імпульсам.
Блок затримки 14 призначений для затримки імпу-
льсу на час запису коду повторень груп з виходу
лічильника 23 в блок пам'яті 31. Блок порівняння
15 призначений для порозрядного порівняння 32-х
бітового коду групи поточного кадру ЦКТС і 32-х
бітового коду групи попереднього кадру ЦКТС при
міжкадровому кодуванні. При збігу всіх відповідних
розрядів двох груп,  які поступають на входи 1  і 2
блока порівняння 15, на виході блока порівняння
15 формується сигнал логічної одиниці, інакше -
логічного нуля. Буфер 16 призначений для запису,
зберігання і видачі синхросигналів, що поступають
з виходу 3 блока вибірки синхросигналів 1. Чекаю-
чий мультивібратор 17 призначений для форму-
вання імпульсу під час переходу його вхідного сиг-
налу з рівня логічної одиниці в рівень логічного
нуля. Елемент І 18 призначений для управління
станом лічильника 23. Елемент АБО 19 призначе-
ний для установки лічильника 23 в нульовий стан.
Буфер 20 призначений для запису, зберігання і
видачі сигналів з виходу блока порівняння 15. Ко-
мутатор 21 призначений для комутації сигналу, що
надходить на його другий вхід з першим або дру-
гим виходом. Лічильник 22 призначений для підра-
хунку кількості співпадань груп між попереднім та
поточним кадрами ЦКТС. Лічильник 22, елемент
АБО-НІ 26 та елемент І 29 разом становлять гра-
ничний пристрій призначений для підрахунку кіль-
кості співпадань груп між попереднім та поточним
кадрами ЦКТС. Коли кількість співпадань груп між
попереднім та поточним кадрами досягне гранич-
ного рівня (103680 повторів) коефіцієнт стиску ка-
дру ЦКТС буде дорівнювати не менш ніж два рази,
а на виході елементу І 29 встановиться рівень ло-
гічної одиниці,  у іншому випадку -  логічного нуля.
Лічильник 23 призначений для формування 9-ти
розрядного коду повторень груп при внутрішньо-
кадровому кодуванні, причому чисельно код вира-
жає кількість груп елементів зображення кадра
ЦКТС, що послідовно повторюються. Елемент І 24
призначений для формування імпульсу запису
кодів груп елементів і кодів повторень груп в блок
пам'яті 31. Елемент НІ 25 призначений для інвер-
тування сигналу, що надійшов на його вхід. Еле-
мент АБО-НІ 26 призначений для формування на
його виході сигналу логічної одиниці, коли на всіх
його входах встановлений рівень логічного нуля.
Блок елементів АБО 27 призначений для форму-

вання коду наявності повторень груп в блоці па-
м'яті 31. Буфер 28 призначений для запису, збері-
гання і видачі кодів груп поточного кадру ЦКТС при
міжкадровому кодуванні. Елемент І 29 призначе-
ний для формування на його виході сигналу логіч-
ної одиниці, коли на всіх його входах встановле-
ний рівень логічної одиниці. Тригер 30
призначений для видачі управляючих сигналів з
першого та другого (інверсного) виходів. Блок па-
м'яті 31 призначений для запису і зберігання син-
хросигналів ЦКТС, 32-х бітових кодів груп елемен-
тів, розрядів наявності повторень груп, 9-ти
розрядних кодів повторень груп елементів, розря-
ду наявності опорного кадру, а також видачі вище-
згаданих сигналів на перший вхід перетворювача
коду 33. Блок пам'яті 32 призначений для запису і
зберігання синхросигналів ЦКТС, 32-х бітових ко-
дів груп елементів, розрядів наявності співпадань
груп між попереднім та поточним кадрами, розря-
ду відсутності опорного кадру, а також видачі ви-
щезгаданих сигналів на другий вхід перетворюва-
ча коду 33. Перетворювач коду 33 призначений
для формування стиснутого ЦКТС.

Запропонований пристрій функціонує таким
чином. У початковому стані регістри 4, 5, 10, 11,
блоки пам'яті 6 і 7 і лічильники 8, 22 і 23 обнулені,
на виході тригера 12 встановлений рівень логічної
одиниці, на виході тригера 30 встановлений рівень
логічного нуля.

На вхід пристрою (на вхід блоку вибірки син-
хросигналів 1) поступає ЦКТС, який складається
[5] з синхросигналу початку кадру (СПК), синхроси-
гналу початку рядка (СПР), синхросигналу кінця
рядка (CKP), синхросигналу кінця кадру (СКК) і
рядків елементів зображення кадру, які склада-
ються з 32-х бітових відліків кодів груп. Код однієї
групи, в свою чергу, складається з 2-х відліків яск-
равості і 2-х відліків кольорорізностних сигналів. З
третього виходу блоку вибірки синхросигналів 1,
синхросигнали поступають на першій вхід буфера
16, де записуються за заданими адресами.

По надходженню кожного тактового імпульсу з
виходу ГТІ 3, на 2-й вхід блоку пам'яті 6, коди груп
поточного кадру послідовно записуються в блок
пам'яті 6. Одночасно з приходом кожного тактово-
го імпульсу з виходу ГТІ 3, на 2-й вхід регістра 10,
код першої групи, що надходить з першого виходу
блоку пам'яті 6 на вхід 1 регістра 10, послідовно
записується в регістр 10. По заповненню 32-х роз-
рядів, паралельний код групи з виходів регістра
поступає на входи 1 блоку порівняння 15 і входи 1
буфера 28. У цей же момент з виходу лічильника 8
на дозволяючий вхід 3 блоку порівняння 15 посту-
пає імпульс, який дозволяє операцію порівняння.
Оскільки це група першого кадру (тобто на вхід 1
регістра 11 ще не поступав сигнал, та на його ви-
ходах встановлений рівень логічного нуля), на
виході блоку порівняння 15 буде сигнал логічного
нуля, який поступає на другий вхід буфера 20, на
вхід 1 лічильника 22 та елемент НІ 25. На виході
елементу НІ формується рівень логічної одиниці,
який поступає на вхід 2 буфера 28, дозволяючи
запис паралельного коду поточної групи, що по-
ступив на вхід 1.

З приходом наступного імпульсу з виходу лі-
чильника 8,  сигнал з виходу блоку порівняння 15
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записується в елемент пам'яті буфера 20, та над-
ходить на вхід 1  лічильника 22,  збільшуючи його
стан на одиницю. Оскільки даний кадр є першим,
на виході блоку порівняння 15 на протязі всього
кадру залишається рівень логічного нуля. Відпові-
дно лічильник 22 залишається у початковому ста-
ні, а на виході елемента І 29 залишається рівень
логічного нуля. Тригер 30 також залишається у
початковому стані, тому на вхід 1 буфера 20 та
вхід 4 буфера 28, з виходу 1 тригера 30, надійде
сигнал логічного нуля. На інверсному виході 2 три-
гера 30 залишиться рівень логічної одиниці. Сиг-
нал логічної одиниці з виходу 2 тригера 30 надійде
на управляючий вхід 2 ключового елемента 2, тре-
тій вхід перетворювача коду 33 і управляючий вхід
1 комутатора 20. По надходженню сигналу логічної
одиниці, з виходу 2 тригера 30 на управляючий
вхід 1 комутатора 21, відбувається комутація дру-
гого входу комутатора з виходом 1.

По надходженню СКК на вхід блоку вибірки
синхросигналів 1 на його виході 2 формується
управляючий сигнал, який встановлює у початко-
вий стан регістри 4, 5, 10 і 11, блок пам'яті 7, бу-
фери 20 і 28, лічильник 22, тригер 30. По надхо-
дженню управляючого сигналу на перший вхід
ключового елементу 2, ключовий елемент 2 пере-
ходить у відкритий стан (ключовий елемент 2 пе-
реводиться у відкритий стан тільки при наявності
сигналу логічної одиниці на другому вході). По
надходженню управляючого сигналу на вхід 3 бу-
фера 16 синхросигнали поступають на другий вхід
комутатора 20, звідки через перший вихід комута-
тора 20 перезаписуються у блок пам'яті 31. По
надходженню управляючого сигналу на вхід 3 бло-
ка пам'яті 6 з другого виходу відбувається переза-
пис поточного кадру в блок пам'яті 7 і запис насту-
пного кадру в блок пам'яті 6 (тобто поточний кадр
стає попереднім, а наступний поточним).

По надходженню кожного тактового імпульсу з
виходу ГТІ 3, код першої групи поточного кадру,
що надходить з виходу 1 блоку пам'яті 6 на вхід 1
регістра 10, послідовно записується в регістр 10.
Одночасно з цим, код першої групи попереднього
кадру, надходить з виходу блоку пам'яті 7 на вхід 1
регістра 11, і послідовно записується в регістр 11.
По заповненню 32-х розрядів, паралельний код
групи з виходів регістрів надходить на входи 1 та 2
блоку порівняння 15, а з виходів регістра 10 також
на входи 1 буфера 28. У цей же момент з виходу
лічильника 8 на управляючий вхід 3 блоку порів-
няння 15 поступає імпульс, який дозволяє опера-
цію порівняння. У блоці порівняння 15 групи пото-
чного і попереднього кадру порозрядно
порівнюються. У разі їх збігу на виході блоку порі-
вняння 15 встановлюється сигнал логічної одиниці
(інакше - логічного нуля). Сигнал з виходу блоку
порівняння 15 записується в елемент пам'яті бу-
фера 20 (через вхід 2), та надходить на вхід еле-
мента НІ 25, та вхід 1 лічильника 22, збільшуючи
його стан на одиницю. На виході елементу НІ
встановлюється рівень логічного нуля, який не
дозволяє запис паралельного коду групи поточно-
го кадру, що надійшов на вхід 1 буфера 28.

При досягненні на виходах лічильника 22 за-
даного порогу кількості спів-падань груп між пото-
чним та попереднім кадром, на виході 1 тригера 30

встановлюється рівень логічної одиниці, який по-
ступає на управляючий вхід 4 буфера 28, та
управляючий вхід 1 буфера 20. На інверсному
виході тригера 30 встановлюється, відповідно,
сигнал логічного нуля, який поступає на управля-
ючий вхід 2 ключового елементу 2 і управляючий
вхід 1 комутатора 21. По надходженню сигналу
логічного нуля з виходу 2 тригера 30 на управляю-
чий вхід 1 комутатора 21, відбувається комутація
другого входу комутатора 21 з виходом 2. По над-
ходженню сигналу логічної одиниці на вхід 4 бу-
фера 28 відбувається перезапис паралельного
коду груп у блок пам'яті 32 (через перший вхід). По
надходженню сигналу логічної одиниці на вхід 1
буфера 20 відбувається перезапис розрядів наяв-
ності співпадань груп між поточним та попереднім
кадром у блок пам'яті 32 (через другий вхід). Та-
ким чином відбувається міжкадрове кодування
ЦКТС, та усунення міжкадрової надмірності ЦКТС.

По надходженню кожного тактового імпульсу з
виходу ГТІ 3, одночасно з надходженням кодів
груп попереднього кадру з виходу 2 блоку пам'яті 6
на вхід 1 блоку пам'яті 7, код поступає також через
вхід 3 ключового елементу 2 на вхід 1 регістра 4
(оскільки ключовий елемент 2 знаходиться у від-
критому стані). Код першої групи послідовно запи-
сується у регістр 4. По заповненню всіх 32-х роз-
рядів групи, паралельний код першої групи з
перших виходів регістра 4 надходить на входи 1
блоку порівняння 9 і входи 1 блоку пам'яті 31. У
цей же момент, з виходу лічильника 8, на управ-
ляючий вхід 3  схеми порівняння 9  поступає ім-
пульс, який дозволяє операцію порівняння. Оскі-
льки це перша група (на вхід 1 регістра 5 ще не
надходив сигнал і на його виходах знаходиться
рівень логічного нуля), то на виході блоку порів-
няння 9 буде рівень логічного нуля, який поступає
на перший вхід тригера 12. На другий вхід тригера
12 поступає імпульс з лічильника 8, який дозволяє
роботу тригера 7. Оскільки на виході тригера 12 в
початковому стані встановлений рівень логічної
одиниці, то з надходженням на перший вхід триге-
ра 12 рівня логічного нуля, на виході тригера вста-
новлюється рівень логічного нуля. По надходжен-
ню на вхід чекаючого мультивібратора 17 сигналу
логічного нуля на його виході формується імпульс,
який поступає на вхід блоку затримки 13 та 14 і на
перший вхід елементу І 24. З виходу блоку затри-
мки 13  імпульс поступає на управляючий вхід 3
тригера 12, встановлюючи його у початковий стан.
По надходженню на вхід елементу І 24 імпульсу з
виходу лічильника 8, з виходу елементу І 24 по-
ступає управляючий сигнал на вхід 4 блока пам'яті
31. Даний сигнал дозволяє запис коду першої гру-
пи в пам'ять (оскільки код поточної групи з виходів
1 регістра 5 не співпадає з кодом попередньої гру-
пи з виходів регістра 4).

По надходженню наступного тактового імпуль-
су з блоку ГТІ 3 на управляючі входи 2 регістрів 4 і
5, з другого виходу регістра 4 починається запис
поточної групи в послідовному вигляді в регістр 5
(через вхід 1). По заповненню 32-х розрядів регіс-
тра 5 з виходу лічильника 8 поступає дозволяючий
імпульс на вхід блоку порівняння 9. У разі пороз-
рядної рівності двох груп (сигналів з виходів 1 регі-
стра 4 та виходів регістра 5) на виході блоку порі-
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вняння 9 формується сигнал логічної одиниці, який
поступає на вхід тригера 12. З надходженням так-
тового імпульсу з виходу лічильника 8 на виході
тригера формується сигнал логічної одиниці. В
цьому випадку, з виходу елементу І 18 на другий
вхід лічильника 23  поступає імпульс,  який збіль-
шує стан лічильника на одиницю. Таким чином,
лічильник 23 рахує кількість послідовно співпада-
ючих груп елементів зображення у попередньому
кадрі. У випадку не збігу груп на входах 1 і 2 схеми
порівняння 9, з її виходу на перший вхід тригера
12 поступає рівень логічного нуля, що, як показано
вище, дозволить запис за заданими адресами ко-
ду поточної групи в блок пам'яті 31, та 9-ти розря-
дного коду повтору груп елементів, який форму-
ється лічильником 23. Імпульс з виходу чекаючого
мультивібратора 17, через лінію затримки 14, по-
ступає на перший вхід елементу АБО 19. На дру-
гий вхід елементу АБО 19 поступає управляючий
сигнал з другого виходу блоку вибірки синхросиг-
налів 1. З виходу елементу АБО 19 сигнал посту-
пає на перший вхід лічильника 23, що після запису
в блок пам'яті 31 коду поточної групи елементів і 9-
ти розрядного коду повтору груп елементів, вста-
новлює лічильник 23 в нульовий стан. Таким чи-
ном відбувається внутришньокадрове кодування
ЦКТС, та усунення структурної надмірності ЦКТС,
у блоці пам'яті 31  відбувається запис і зберігання
синхросигналів, кодів груп елементів, розрядів
наявності повторів груп, кодів повторів груп і роз-
ряду наявності опорного кадру за заданими адре-
сами, а також видача вищезгаданих сигналів на
перший вхід перетворювача коду 33.

Для запису наявності коду повтору виділяєть-
ся один біт. У разі повторення груп, хоча б один з
виходів лічильника 23  відмінний від нуля.  Тоді на
виході блоку елементів АБО 27 встановлюється
логічна одиниця, яка записується в розряді наяв-
ності коду повторень блоку пам'яті 31. У разі відсу-
тності коду повторень груп на всіх виходах лічиль-
ника 23 встановиться сигнал логічного нуля, а на
виході блоку елементів АБО 27 - нульовий потен-
ціал, який запише в розряд наявності коду повто-
рень логічний нуль.

У блоці пам'яті 32 за заданими адресами від-
бувається запис і зберігання синхросигналів, роз-
ряду відсутності опорного кадру, кодів груп елеме-
нтів, розрядів наявності співпадань груп між
попереднім та поточним кадрами, а також видача
вищезгаданих сигналів на другий вхід перетворю-
вача коду 33. У разі співпадань груп між попере-
днім та поточним кадрами, на другий вхід блоку
пам'яті 32 надходить сигнал логічної одиниці, ін-
акше сигнал логічного нуля.

По надходженню на вхід пристрою СКК, з ви-
ходу 2 блоку вибірки синхросигналів 1 надходить
управляючий сигнал на вхід 3 перетворювача коду
33. Залежно від сигналу, який прийшов з виходу 2
тригера 30 на четвертий вхід перетворювача коду
33, відбувається зчитування інформації (для фор-
мування стислого ЦКТС) з виходів блоку пам'яті 31
(якщо надійшов сигнал логічної одиниці) або з ви-
ходів блоку пам'яті 32 (якщо надійшов сигнал логі-
чного нуля), та починається цикл кодування насту-
пного кадру.

Перетворювач коду 33 після закінчення кадру
формує вихідний сигнал, що являє собою наступ-
ну послідовністю: СПК, розряд наявності опорного
кадру (РНОК), якщо РНОК являє собою логічну
одиницю, тоді після нього слідує СПР; 32-х розря-
дний код групи; розряд наявності коду повтору
груп (РНКП). Якщо РНКП є логічною одиницею,
тоді після нього йде 9-ти розрядний код повтору. У
випадку якщо РНКП являє собою логічний нуль  - в
ЦКТС формується 32-х розрядний код наступної
групи. І так далі. Завершує рядок - СКС за яким
формується синхросигнал початку наступного ряд-
ка (СПР). І так далі. По закінченню кадру форму-
ється СКК. Таким чином даний кадр буде опорним,
та буде закодований внутрішньокадровим мето-
дом (у випадку якщо у рядку збігаються дві або
більше груп,  що йдуть підряд,  замість 32-х розря-
дів кожної групи передається 32-х розрядний код
співпадаючої групи та 9-ти розрядний код повто-
ру), завдяки цьому вихідний кадр буде значно
менший за обсягом, ніж вхідний.

У випадку якщо РНОК являє собою логічний
нуль, то після нього іде синхросигнал початку ряд-
ка, розряд наявності співпадання групи між попе-
реднім та поточним кадрами (РНСГ), якщо РНСГ є
логічною одиницею, тоді за ним слідує 32-х розря-
дний код наступної групи поточного кадру. У випа-
дку якщо РНСГ є логічним нулем - в ЦКТС форму-
ється 32-х розрядний код поточної групи поточного
кадру. І так далі. Завершує рядок синхросигнал
кінця рядка, за яким формується синхросигнал
початку наступного рядка. І так далі. По закінчен-
ню кадру формується синхросигнал кінця кадру.
Таким чином даний кадр не буде опорним, та буде
закодований міжкадровим методом (замість 32-х
розрядного коду групи передається лише розряд
наявності співпадання групи між попереднім та
поточним кадрами), тому вихідний кадр матиме
менше розрядів ніж вхідний.

З описаного вище випливає, що перший кадр,
який надійшов на вхід пристрою, буде стиснуто
внутрішньокадровим методом. Наступні кадри, в
залежності від кількості збігів кодів груп з попере-
днім кадром, будуть стиснуті внутрішньокадровим
або міжкадровим методом (якщо між кадрами збі-
гається не більш ніж  50% груп - застосовується
внутрішньокадровий метод стиску, в протилежно-
му випадку - міжкадровий метод).

Позитивний ефект, який досягається при здій-
сненні винаходу полягає в тому, що без втрати
якості відновленого зображення збільшується ко-
ефіцієнт стиску ЦКТС (максимальний коефіцієнт
стиску в запропонованому пристрої міжкадровим
методом - до 27 разів, та внутрішньокадровим
методом - до 110 разів), відповідно скорочується
обсяг пам'яті необхідний для зберігання кодів
ЦКТС і час передачі їх по каналах зв'язку.
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