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СТРУКТУРА СУМАТОРА ДЛЯ ТЕОРЕТИКО-ЧИСЛОВИХ
ПЕРЕТВОРЕНЬ ЗА МОДУЛЕМ 7‧2N + 1
Івашко А.В., Лунін Д.О., Ліберг І.Г.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У завданнях дискретного спектрального і кореляційного аналізу широке
застосування знайшли теоретико-числові перетворення (ТЧП), які дозволяють
швидко розраховувати кореляцію і згортку на основі обчислювальної схеми,
розглянутої в [1].
Зазвичай визначення ТЧП починається з вибору модуля p, а потім
досліджуються можливі значення N. В якості модуля вибираються прості числа,
що дозволяє провадити як пряме, так і зворотне ТЧП
Серед простих модулів найчастіше використовують числа Ферма 2  1 та
Мерсена 2q – 1 [2]. (де q - просте) [2]. Також існує ряд модулів виду
p=p1p2+1=(2a1)2b+1. Ці модулі забезпечують обчислення ТЧП розмірності 2n,
що дозволяє застосовувати ефективні алгоритми швидких перетворень.
У роботі розглядається структура суматора за модулем p= 72n+1. Для цього
виду модуля було знайдено просте число p= 72n+1= 114 689, для якого n = 14,
довжина послідовності N = 16384 і первісний коріння g = 15.
Результати арифметичних дій за модулем 72n+1можуть бути легко
приведені до залишків, якщо врахувати, що 82n порівняно з (2n–1) за модулем
72n+1. Тому при додаванні, розряд перенесення з вагою 82n формує значення,
що складається з n одиничних біт. Далі це сформоване значення необхідно
скласти з n - молодшими розрядами вийшла суми. В результаті формується
сума за модулем p=72n+1.
Структура суматора була промоделювати і протестована в середовищі
Active-HDL ver.9.1, що довело її працездатність і можливість побудови
процесорів ТЧП на основі ПЛІС або спеціалізованих БІС.
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