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(57) Спосіб передавання інформації, який поля-
гає в зчитуванні з носія інформації у вигляді ста-
ндартного блока, довжина якого встановлюється 
в діалоговому режимі, передаванні по каналу 
зв'язку і обробці цих даних на приймальному бо-
ці, який відрізняється тим, що після прийому 
даних на приймальному боці виконують цифрову 

фільтрацію прийнятого сигналу: прийняту інфор-
мацію демодулюють і подають на аналогово-
цифровий перетворювач окремими бітами; пер-
ший біт, який подають на аналогово-цифровий 
перетворювач, після отримання сигналу "старт", 
дискретизують на N значень, де N - апертура 
фільтра, і на основі цих значень формують різни-
цеву матрицю F0; цю матрицю сортують, вибира-
ють медіанне значення і центральний елемент 
замінюють медіанним; для формування наступної 
матриці Fn беруть попередню матрицю F(n-1), ви-
лучають з неї значення 
F(n-1)(n+j) та F(n+ j)(n-1), де 0≤j<N, формують для неї 
значення F(n+j)(n+N-1) та F(n+N-1)(n+j) на основі прийня-
того з аналогово-цифрового перетворювача зна-
чення, можливість зчитування якого перевіряють 
наявністю сигналу "кінець перетворення" на ви-
ході аналогово-цифрового перетворювача. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Корисна модель відноситься до техніки пере-
давання інформації і може використовуватися в 
інформаційно-вимірювальних системах, комп'ю-
терних мережах та системах обміну інформацією. 

Відомий спосіб кодування та передавання 
інформації (Авторське свідоцтво СРСР 
№1432788, МКІ Н03М13/00, бюлетень "Открытия. 
Изобретения", 1988, №39). 

Спосіб базується на кодуванні інформаційної 
послідовності елементарних бінарних сигналів за 
допомогою частотної маніпуляції з неперервною 
фазою і наступне передавання модульованого 
сигналу каналом зв'язку. Завдяки передаванню 
кожних n (n≥1), кодованих згортковим кодом еле-
ментарних двійкових сигналів інформаційної пос-
лідовності з некодованим елементарним двійко-
вим сигналом цієї самої послідовності, 
здійснюють частотну модуляцію з неперервною 
фазою. При цьому забезпечується підвищення 
швидкості передавання. Кодова відстань лиша-
ється незмінною. 

Вказаний спосіб має той недолік, що у ньому 
не виконуються фільтрація прийнятого сигналу. 

Відомий також спосіб кодування і передаван-
ня інформації із захистом та пристрій для його 
реалізації (Патент України на винахід №23491А, 
МПК6 Н03М13/00, бюлетень "Промислова влас-
ність", 1998, №4). 

Спосіб полягає в моделюванні послідовності 
елементарних двійкових сигналів і передавання 
їх каналом зв'язку у вигляді стандартного блока 
даних. На передавальному боці чисельними ме-
тодами розраховують коефіцієнти ряду Фур'є, 
отримані гармоніки по черзі відкидають, почина-
ючи з кінця, до тих пір, поки похибка відновлення 
не буде в межах 0,5, досягаючи мінімального 
складу ряду Фур'є. Отримані коефіцієнти розби-
вають на байти за правилами комп'ютерного ад-
ресування, перетворюють на послідовний код і 
передають до каналу зв'язку. На приймальному 
боці елементарні двійкові сигнали зчитують з 
каналу зв'язку, демодулюють, перетворюють на 
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паралельний код по байтах, вводять до персона-
льного комп'ютера, де за правилами комп'ютер-
ного адресування з них формують коефіцієнти 
ряду Фур'є довжиною у стандартне машинне 
слово, розраховують значення функції для аргу-
менту, що дорівнює 1, 2, ..., n, де n - довжина 
стандартного блока інформації, а отримані зна-
чення округлюють до найближчого цілого числа. 

Вказаний спосіб має недостатню надійність 
тому, що у ньому не виконується фільтрація при-
йнятого сигналу. 

За прототип обрано спосіб кодування і пере-
давання інформації із захистом (Патент України 
на винахід №48866 А, МПК6 Н03М13/00, бюле-
тень "Промислова власність", 2002, №8), що міс-
тить зчитування стандартного блока даних з но-
сія і передавання цього блоку по каналу зв'язку, 
причому на передавальному боці чисельними 
методами розраховують функції Уолша, програ-
мним шляхом розраховують номери відповідних 
функцій Уолша, які апроксимують зчитаний стан-
дартний блок, вибирають таку послідовність но-
мерів функцій Уолша, яка є мінімальною, отри-
мані номери функцій Уолша передають через 
модем до каналу зв'язку; на приймальному боці 
приймають розмір стандартного блока, викону-
ють приймання номерів функцій Уолша та відно-
влення самих функцій Уолша, їх двійкове скла-
дання та відновлення інформації. 

Недоліком цього способу є недостатня надій-
ність передавання інформації, тому що не вико-
нується фільтрація прийнятих сигналів від шумів, 
наявних в каналі. Шуми призводять до зміни фо-
рми сигналу, внаслідок чого сигнал може бути 
неправильно розпізнаний. 

В основу корисної модель поставлена задача 
створення такого способу передавання інформа-
ції, в якому б за рахунок введення нових операцій 
підвищилась би надійність передавання інфор-
мації. 

Поставлена задача досягається тим, що в 
способі передавання інформації, який полягає в 
зчитуванні з носія інформації у вигляді стандарт-
ного блока, довжина якого встановлюється в діа-
логовому режимі, передаванні по каналу зв'язку і 
обробку цих даних на приймальному боці, а та-
кож виконанням цифрової фільтрації прийнятого 
сигналу після прийому даних на приймальному 
боці: прийнята інформація демодулюється і по-
дається на аналогово-цифровий перетворювач 
окремими бітами; перший біт, який подають на 
аналогово-цифровий перетворювач, після отри-
мання сигналу „старт", дискретизують на N зна-
чень, де N-апертура фільтра, і на основі цих зна-
чень формують різницеву матрицю F0; цю 
матрицю сортують, з неї вибирають медіанне 
значення, і центральний елемент замінюють ме-
діанним; для формування наступної матриці Fn 
беруть попередню матрицю F(n-1), вилучають з неї 
значення Р(n-1)(n+j) та F(n+j)(n-1), де 0≤j<N, формують 
для неї значення F(n+j)(n+N-1) та F(n+N-1)(n+j) на основі 
прийнятого з аналогово-цифрового перетворю-
вача значення, можливість зчитування якого пе-
ревіряється наявністю сигналу "кінець перетво-

рення" на виході аналогово-цифрового перетво-
рювача. 

На кресленні представлена схема способу 
передавання інформації (медіанна фільтрація). 

При використанні операції медіанної фільт-
рації протягом часу [0, 7] на вхід медіанного фі-

льтра поступає сукупність сигналів x̂ (t). Інфор-
мативний сигнал x(t-τ) має невідоме часове 
розташування τ  [0, 7], причому на цей інтервал 
припадає багато елементів розподілу за затрим-
кою. Потік імпульсів χ(t) має вигляд: 

1L

0j
jjj tfUt  (1) 

де Uχ·j - амплітуда імпульсу в потоці χ(t); 
τj - його часове розташування; 

j  - коефіцієнт наявності імпульсної завади, 

який дорівнює одиниці з імовірністю pχ та нулю - з 
імовірністю (1-pχ). 

Таке задания завади відповідає потоку Бер-
нуллі, для якого на інтервалі [0, 7] існує не більше 
L точок. Статистика кожної точки характеризуєть-
ся частковою щільністю: 

sj(τχ)=pχ·j·wj(τχ) (2) 
де pχ·j - імовірність появи j-того імпульсу; 
wj(τχ) - розподіл моментів їх появи. 
За умови виконання умови нормування 

1dw
T

0

j , при pχ=1 (на інтервалі часу [0, 7] 

наявні всі L імпульсів) та wj(τχ)=δ(τ-τj), потік χ(t) 
визначається як детермінована імпульсна зава-
да. 

Якщо комбінований сигнал x̂ (t) дискретизу-
ється за часом з інтервалом ΔT і ці відрахунки 
піддаються ковзній рекурсивній медіанній фільт-
рації з апертурою N, то з урахуванням утворюва-
льної функції Θ(z) потоку Бернуллі: 

N

0i

i
i

1N

0i
i zp1zp1z  (3) 

де 
0z

ii
z

z

!i

1
p . 

Можна записати імовірність вилучення імпу-
льсної завади як: 

2

1N

0i
inp pp  (4) 

або у випадку рівності всіх pj, для потоку Бе-
рнуллі: 

iN
2

1N

0i

ii
N

B
np p1pCp  (5) 

Якщо 1

p

p
1L

0j
j

j , то потік за своїми влас-

тивостями наближається до потоку Пуассона, і: 
1zez  (6) 

де Npdwp
1N

0j
j

T

0

j

1N

0j
j ; 
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1N

0j
jp

N

1
 - середня інтенсивність пуасонів-

ського потоку в межах апертури ковзного рекур-
сивного медіанного фільтра. 

Значення N·ΔT характеризує часовий інтер-
вал, на якому беруться N відрахунків. Тоді: 

e
!i

p
2

1N

0i

i
P

np  (7) 

Різницева матриця F0 формується за допо-
могою порогової функції насичення Fij=f(xi-xj), в 
якій xj та хi - значення, що подаються з АЦП, а 

.0x,0

;0x,1
xf  (8) 

В узагальненому вигляді матриця F0 матиме 
вигляд: 

NNN2N1N0

2N221202

1N211101

0N201000

F...FFF

...............

F...FFF

F...FFF

F...FFF

0F
 

(9) 

Зсув на одну позицію вздовж ряду значень 
дає матрицю F1: 

1N,1N1N,41N,31N21N,1

4,1N44342414

3,1N43332313

2,1N42322212

1,1N41312111

F...FFFF

..................

F...FFFF

F...FFFF

F...FFFF

F...FFFF

1F  (10) 

Сума різниць значень Fij за стовпчиками: 
N

0j
ji

N

0j
ijj xxfFF  (11) 

показує номер значення по величині і дає 
можливість сортувати зареєстровані значення хj 
за величиною: 1 відповідає мінімальному, N - 

максимальному, a 
2

1N  - медіанному значен-

ню. 
Таким чином, для реалізації швидкого оброб-

лення значень медіанним фільтром, виконують 
наступну послідовність дій: 

- формують матрицю F0 для перших N заре-
єстрованих значень згідно з вибраною апертурою 
фільтра; 

- розраховують значення F0.j для кожного зі 
стовпчиків матриці F0; 

- вибирають необхідне значення з перших N 
зареєстрованих; 

- для матриці Fn визначають значення 
F(n+j)(n+N-1) та F(n+N-1)(n+j) при 0≤j<N; 

- з попередньо розрахованих значень Fn.j±1 
вилучають значення F(n-1)(n+j) тa F(n+j)(n-1); 

- до стовпчика F(n+j) матриці Fn додають зна-
чення F(n+j)(n+N-1); 

- розраховують матрицю F(n+1). 
Дії продовжують до тих пір, поки всі значення 

не будуть оброблені. Дії на передавальному боці 
виконують в такій послідовності: 

- зчитують масив дискретної інформації у ро-
змірі стандартного блока з носія інформації; 

- подають зчитану інформацію до каналу 
зв'язку через модем; 

- передають інформацію каналом зв'язку. 
Дії на приймальному боці виконують в такій 

послідовності: 
- приймають інформацію з каналу зв'язку; 
- подають прийняту з каналу зв'язку інфор-

мацію на модем і демодулюють прийнятий сиг-
нал; 

- подають демодульований сигнал на анало-
го-цифровий перетворювач; 

- подають сигнал "старт" з паралельного пор-
та на аналого-цифровий перетворювач; 

- виконують фільтрацію прийнятого сигналу 
центральним процесором: формують різницеву 
матрицю після кожного отриманого з аналого-
цифрового перетворювача через паралельний 
порт сигналу „кінець перетворення" та обробля-
ють її; 

- зберігають дані на носієві інформації. 
Розрахунки за формулою (7), проведені з ви-

користання пакету MatCAD показують, що при 
імовірності спотворення елементарного сигналу 
pχ=0.1 для фільтра з апертурою N=5, імовірність 

вилучення імпульсної завади 998.0p P
np . Якщо 

імовірність спотворення біта інформації, у якому 
виникла імпульсна завада, складає 0.7, то без 
використання фільтра повна імовірність спотво-
рення біта інформації складатиме 0.7·0.1=0.07. З 
використанням фільтра: 0.1-0.7·(1-
0.998)=0.00014. Тобто імовірність спотворення 
біта інформації зменшується приблизно в 500 
разів. Отримані результати показують високу 
ефективність використання фільтрів такого типу. 

Використання медіанного фільтру підвищує 
вірогідність приймання інформації. Швидкий ме-
діанний фільтр має більшу швидкодію порівняно 
іншими цифровими фільтрами і при цьому дає 
кращі результати при імпульсному характері за-
вад. 
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