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(57) Пристрій для передавання інформації, який 
включає канал зв'язку, модем та центральний 
процесор, оперативний запам'ятовуючий пристрій, 
постійний запам'ятовуючий пристрій, монітор, кла-
віатуру та носій інформації, з'єднані системним 

каналом у складі персонального комп'ютера, який 
відрізняється тим, що в нього введені паралель-
ний порт та аналого-цифровий перетворювач, ос-
новний вихід та вихід для подачі сигналу "кінець 
перетворення" якого зв'язані з паралельним пор-
том, вихід якого з'єднаний з входом "старт" анало-
гово-цифрового перетворювача та з входом мо-
дему, який у свою чергу з'єднаний у двох 
напрямах з каналом зв'язку, причому вихід модему 
з'єднаний з аналогово-цифровим перетворюва-
чем, а вхід - з паралельним портом, який з'єдна-
ний системним каналом з носієм інформації, кла-
віатурою, монітором, центральним процесором, 
оперативним та постійним запам'ятовуючим при-
строями у складі персонального комп'ютера. 

 
 

 
Корисна модель відноситься до техніки пере-

давання інформації і може використовуватися в 
інформаційно-вимірювальних системах, комп'юте-
рних мережах та системах обміну інформацією. 

Відомий пристрій для реєстрації способу коду-
вання і передавання інформації [Авторське свідо-
цтво СРСР № 1432788, МКІ Н0ЗМ 13/00, бюлетень 
"Открытия. Изобретения", 1988, № 39], який міс-
тить комутатори, блок згорткового кодування, блок 
модуляції та канал зв'язку. 

Вказаний пристрій має той недолік, що у ньому 
не виконується фільтрація прийнятого сигналу, що 
зменшує швидкодію та надійність передавання 
інформації. 

Відомий також пристрій для реалізації способу 
кодування і передавання інформації із захистом 
[Патент України на винахід № 23491 А, МПК6 
Н0ЗМ 13/00, бюлетень "Промислова власність", 
1998, № 4], який містить персональний комп'ютер 
у складі центрального процесора, оперативного 
запам'ятовувального пристрою, монітора, клавіа-
тури та носія інформації, арифметичного співпро-
цесора, друкувального пристрою та системного 
каналу, канал передавання інформації, модем, 
програмований контролер переривань та послідо-
вний порт, причому модем зв'язаний з каналом 
передавання інформації, по двунаправленій шині 
зв'язаний з інформаційним каналом послідовного 

порту, виходи запитів переривань якого підключені 
до входів програмованого контролера переривань, 
а за допомогою системного каналу центральний 
процесор зв'язаний з арифметичним співпроцесо-
ром, постійним та оперативним запам'ятовуваль-
ними пристроями, монітором, клавіатурою, друку-
вальним пристроєм та носієм інформації. 

Недоліком пристрою є те, що у ньому не вико-
нується фільтрація прийнятого сигналу, що обме-
жує швидкодію та надійність передавання інфор-
мації. 

За прототип обрано пристрій для кодування і 
передавання інформації із захистом [Патент Укра-
їни на винахід № 48866 А, МПК6 Н0ЗМ 13/00, бю-
летень "Промислова власність", 2002, № 8], який 
містить канал передачі інформації (в подальшому-
канал зв'язку) та модем, персональний комп'ютер 
у складі носія інформації, клавіатури, послідовного 
інтерфейсу, двонапрямлений інформаційний ка-
нал якого зв'язаний з двонапрямленим каналом 
модему, центрального процесора, оперативного та 
постійного запам'ятовуючого пристроїв, монітора, 
причому центральний процесор за допомогою сис-
темного каналу зв'язаний з постійним запам'ято-
вуючим та оперативним запам'ятовуючим при-
строями, монітором, клавіатурою та носієм 
інформації. 
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Недоліком пристрою є недостатня надійність 
передавання інформації тому, що у ньому не ви-
конується фільтрація прийнятого сигналу. Шуми 
призводять до зміни форми сигналу, внаслідок 
чого сигнал може бути неправильно розпізнаний. 
Для організації безпомилкового передавання ін-
формації потрібно використовувати коди для ви-
явлення і виправлення помилок, а це призводить 
до зменшення швидкості передавання інформації. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
створення пристрою для передавання інформації, 
в якому за рахунок введення нових блоків та зв'яз-
ків між ними з'являється можливість підвищити 
швидкодію та надійність передавання інформації 
за рахунок виконання фільтрації прийнятого сиг-
налу. Це відбувається за рахунок обробки сигналу 
на приймальному боці. Для цього до складу при-
строю введено аналогово-цифровий перетворю-
вач та паралельний порт. 

Поставлена задача досягається тим, що в 
пристрій для передавання інформації, який вміщує 
канал зв'язку, модем та центральний процесор, 
оперативний запам'ятовуючий пристрій, постійний 
запам'ятовуючий пристрій, монітор, клавіатура та 
носій інформації, з'єднані системним каналом у 
складі персонального комп'ютера додатково вве-
дені паралельний порт та аналого-цифровий пе-
ретворювач, основний вихід та вихід для подачі 
сигналу "кінець перетворення" якого зв'язані з па-
ралельним портом, вихід якого з'єднаний з входом 
"старт" аналогово-цифрового перетворювача та з 
входом модему, який у свою чергу з'єднаний у 
двох напрямках з каналом зв'язку, причому вихід 
модему з'єднаний з аналогово-цифровим перет-
ворювачем, а вхід-з паралельним портом, який 
з'єднаний системним каналом з носієм інформації, 
клавіатурою, монітором, центральним процесо-
ром, оперативним та постійним запам'ятовуючим 
пристроями у складі персонального комп'ютера. 

На Фіг.1 представлена схема пристрою для 
передавання інформації; на Фіг.2 - схема програм-
ного забезпечення для режиму передавання інфо-
рмації; на Фіг.3 - схема програмного забезпечення 
для режиму приймання інформації. 

Пристрій для передавання інформації (Фіг.1) 
вміщує канал зв'язку 1, зв'язаний з модемом 2, 
вихід якого зв'язаний з входом аналогово-
цифрового перетворювача 3, цифровий вихід та 
вихід для подачі сигналу "кінець перетворення" 
якого зв'язані з паралельним портом 8, від якого 
також подається сигнал "старт" на вхід аналогово-
цифрового перетворювача 3, а вхід модему 2 - з 
паралельним портом 8, який з'єднаний з систем-
ним каналом 7 персонального комп'ютера 4, до 
складу якого входять носій інформації 5, клавіату-
ра 6, системний канал 7, паралельний порт 8, 
центральний процесор 9, оперативний запам'ято-
вувальний пристрій 10, постійний запам'ятовува-
льний пристрій 11 та монітор 12, причому за допо-
могою системного каналу 7 центральний процесор 
9 зв'язаний з блоками, які входять до складу пер-
сонального комп'ютера 4. 

Пристрій працює наступним чином. 
В режимі приймання інформації при увімкненні 

живлення центральний процесор 9 виводить на 

монітор 12 повідомлення про початковий розмір 
стандартного блока інформації і очікує повідом-
лення, введеного з клавіатури 6 персонального 
комп'ютера 4. Після цього центральний процесор 9 
виконує зчитування даних з носія інформації 5 у 
розмірі стандартного блока даних у оперативний 
запам'ятовувальний пристрій 10. Центральний 
процесор 9 пересилає байт інформації в парале-
льний порт 8, який передає його до модему 2. 
Програмним шляхом здійснюється опитування 
регістра прапорців доки не буде встановлений 
прапорець кінця передавання байту, що свідчить 
про те, що байт даних переданий до каналу зв'язку 
1. Після цього може передаватися наступний байт. 
Процес повторюється до тих пір, поки вся інфор-
мація, що міститься на носії інформації 5, не буде 
оброблена і передана до каналу зв'язку 1 (Фіг.2). 

В режимі приймання інформації сигнал, що 
поступає з каналу зв'язку 1 через модем 2 демо-
дулюється і поступає на аналого-цифровий перет-
ворювач 3. Після отримання сигналу "старт" від 
центрального процесора 9 через паралельний 
порт 8 і отримання першого біту інформації анало-
гово-цифровий перетворювач 3 починає свою ро-
боту. Після завершення перетворення першого 
біта інформації центральний процесор 9 через 
паралельний порт 8 зчитує інформацію і розміщує 
їх у відповідних місцях оперативного запам'ятову-
вального пристрою 10. Центральний процесор 9 з 
перших N значень формує різницеву матрицю, 
оброблюючи її медіанним фільтром, реалізованим 
програмно. Після цього центральний процесор 9 
після отримання сигналу "кінець перетворення" з 
аналогово-цифрового перетворювача 3 зчитує 
наступне значення і формує наступну різницеву 
матрицю для подальшої обробки (Фіг.3). 

Процес продовжується, поки не будуть оброб-
лені усі значення. Після завершення обробки ін-
формація записується на носій інформації 5. Од-
ночасно з цим вона може бути виведена на 
монітор 11. 

Розрахунки за формулою (7), проведені з ви-
користання пакету MatCAD показують, що при імо-
вірності спотворення елементарного сигналу 

р =0.1 для фільтра з апертурою N=5 імовірність 

вилучення імпульсної завади 998.0p )P(
пр . Якщо 

імовірність спотворення біта інформації, у якому 
виникла імпульсна завада, складає 0.7, то без ви-
користання фільтра повна імовірність спотворення 

біта інформації складатиме 0.7 0.1=0.07. З вико-

ристанням фільтра: 0.1 0.7 (1-0.998)=0.00014. 
Тобто імовірність спотворення біта інформації 
зменшується приблизно в 500 разів. Отримані ре-
зультати показують високу ефективність викорис-
тання фільтрів такого типу. 

Використання медіанного фільтру підвищує 
надійність приймання інформації за рахунок згла-
дження форми прийнятого сигналу. Швидкий меді-
анний фільтр має більшу швидкодію порівняно з 
іншими цифровими фільтрами і при цьому в біль-
шості випадків дає кращі результати. Найкращий 
результат медіанний фільтр дає при імпульсному 
характері завад. 
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Даний спосіб доцільно реалізовувати на базі 
персонального комп'ютера ІВМ-РС. Модеми та 

аналогово-цифрові перетворювачі випускаються 
серійно. 
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