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Винахід відноситься до галузі спеціальної техніки, зокрема до пошукових 

пристроїв і може бути використаний в системах технічного захисту інформації та при 

проведенні пошукових заходів. 
Пристрій заснований на виявленні паразитних електромагнітних випромінювань 

працюючого ЦД, який відрізняється тим, що вихід рамкової антени з'єднаний з першим 

входом вузькосмугового приймача, перший вихід вузькосмугового приймача з'єднаний з 

першим входом блоку обробки і сканування, другий вихід вузькосмугового приймача 

з'єднаний з другим входом блоку управління і індикації, перший вихід блоку обробки і 

сканування з’єднаний з першим входом блоку управління і індикації, другий вихід блоку 

обробки і сканування з'єднаний з третім входом вузькосмугового приймача, перший вихід 

блоку управління і індикації з'єднаний з другом входом вузькосмугового приймача, 

другий вихід блоку управління і індикації призначений для підключення засобів 

активного захисту, третій вихід блоку управління і індикації з'єднаний з першим входом 

вібросповісника, четвертий вихід блоку управління і індикації з'єднаний з другим входом 

блоку обробки і сканування та четвертим входом вузькосмугового приймача, перший 

вихід джерела живлення з'єднаний з входом стабілізатора живлення, другий вихід джерела 

живлення з’єднаний з другим входом вібросповісника, вихід стабілізатора живлення 

з'єднаний з п'ятим входом вузькосмугового приймача, третім входом блоку обробки і 

сканування та третім входом блоку управління і індикації.  
Суть винаходу полягає в тому, що для виявлення ЦД використовується визначена 

кількість сканувань та його безперервність певних ділянок радіодіапазону та виявлення 

характерних частот випромінювання вузькосмуговим приймачем із подальшою обробкою 

одержаних даних шляхом застосування алгоритмів цифрової обробки сигналів та 

формування сигналу оповіщення. 
Запропонований детектор ЦД дозволяє: 
– скоротити час виявлення диктофона за рахунок того, що скануванню та оцінці 

піддаються лише характерні ділянки спектру, а не весь спектр випромінювання ЦД; 
– виявляти цифрові диктофони будь-яких моделей (пошук цифрових диктофонів з 

іншим спектром випромінювання здійснюється після доповнення банку характерних 

частот); 
– динамічно формувати банк пам'яті характерних частот залежно від поставлених 

задач та умов роботи (надійність виявлення, час виявлення, на явність завад тощо); 
– застосовувати пристрій у носимому або стаціонарному варіантах використання; 

– значно підвищити відстань виявлення та надійність визначення ЦД за рахунок 

використання високочутливого вузькосмугового приймача. 
 


