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Винахід відноситься до галузі технічного захисту інформації, зокрема, до 

активного захисту інформації шляхом придушення сприймальної спроможності засобів 

для її передавання, реєстрації та прийому. 
Метою винаходу є розширення функціональних можливостей існуючих пристроїв 

зашумлення радіоефіру. 
Сутність винаходу полягає в тому, що запатентований пристрій дозволяє отримати 

широкосмугову заваду, в якій не використовується класичний метод формування 

псевдовипадкової послідовності сигналів. Зазначена завада  вимагає меншої потужності 

джерел електроживлення та містить складові, які відповідають спектральному складу та 

потужності інформації, яку треба захистити. 

Такий ефект досягається за рахунок: 
– використання не менш ніж трьох незалежних генераторів шумоподібних 

сигналів, які об’єднані входами суматора. Генератори шумоподібних сигналів зроблено на 

шумогенеруючих напівпровідникових елементах; 
– сумування коливань від цих генераторів шумоподібних сигналів, яке провадиться 

на активному напівпровідниковому елементі в нелінійній частині його вольт-амперної 

характеристики, що дозволяє збагатити спектр завади, що випромінюється, отже 

розширити смугу частот, що випромінюються. Таким чином, коливання, що модулюється, 

є шумовим широкосмуговим сигналом, що вже є завадою, яка не містить ознак 

псевдовипадкових послідовності; 

– того, що коливання модулювання також є шумоподібним, яке також генерується 

за допомогою шумового напівпровідникового елементу. Але для того, щоб підвищити 

надійність захисту інформації, генератор коливання модулювання має регулюючий вхід, 

на який подається сигнал від ланцюга зворотного зв'язку. Цей сигнал формується з 

інформаційних сигналів, які треба захистити, наприклад, з мовних сигналів. Ці сигнали 

сприймаються приймачем інформації. Далі вони обробляються в інверторі спектру. 

Оброблений таким чином сигнал надається через підсилювач на вхід другого суматора, де 

сумується з низькочастотним шумоподібним сигналом; 
– того, що активні елементи підсилювача потужності, які навантажені на 

випромінювач, і на які надходить складний модульований сигнал від модулятора, 

працюють в нелінійній області їх вольт-амперних характеристик, що також дозволяє 

зменшити рівень споживання енергії від джерела електроживлення. 
 


