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У теперішній час акустичний канал витоку інформації вважається 

найпоширенішим, тому що в будь-якій ситуації, чи то при проведенні нарад, 

переговорів чи інше, люди природнім способом, а саме вголос, висловлюють 

свої думки, ідеї чи просто важливу інформацію. Разом з цим, завжди існувало 

поняття конкурент чи опонент, тобто ті особи, яким знання інформації може 

принести користь. Одним із способів підслуховування розмов – це 

встановлення у приміщенні, де буде відбуватись розмова, закладних пристроїв 

(ЗП). Це мініатюрні електронні пристрої, призначені для перехоплення мовної 



інформації. Зазвичай вони складаються з мікрофону і радіопередавача, що 

забезпечує передавання звукового сигналу, що підслуховується на значну 

відстань за допомогою електромагнітних хвиль [1]. На сьогоднішній день таких 

пристроїв, або як у народі їх називають «жучків», є дуже багато. Кожен з них 

відрізняється розмірами і технічними характеристиками, але всі вони 

виконують своє призначення – дають змогу прослуховувати розмову у 

приміщенні, фізично не перебуваючи у ньому. Зазвичай закладні пристрої 

розміщують у віконних рамах, електричних розетках, дверних ручках, вмонтовують у 

предмет інтер’єру, настільну лампу, стіни приміщення та ін. 

Постановка проблеми. Проблема прослуховування для України та 

інших країн світу не нова. Не зважаючи на те, що закладні пристрої відсутні у 

відкритому продажі, проте вони широко використовуються для 

несанкціонованого отримання інформації. У теперішній час кожна людина не 

має жодної гарантії чи впевненості, що її не прослуховують. Адже схеми для 

побудови таких пристроїв розміщені у відкритих публікаціях та мережі 

Інтернеті, тому будь-яка людина може самостійно виготовити закладний 

пристрій доклавши певних практичних зусиль і маючи знання з 

радіоелектроніки. 

Мета роботи сконструювати декілька закладних пристрої, дослідити їх 

принцип дії та технічні характеристики. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з визначення НД ТЗІ 2.7-011-2012,         

закладний пристрій – потай встановлений технічний засіб, який створює загрозу для 

інформації []. У залежності від виду інформації, що перехоплюється закладні 

пристрої поділяються на акустичні, телефонні, апаратні та закладні 

відеосистеми. 

Інформація, що перехоплюється акустичними закладними пристроями, 

може записуватися з використанням портативних пристроїв звукозапису або 

передаватися по радіоканалу, оптичним каналом, по електромережі змінного 

струму, по лініях допоміжних технічних засобів (ДТЗ), металоконструкціях 

будинків, трубах систем опалення і водопостачання, а також спеціально 



прокладених кабелях та лініях. Широко використовуються акустичні закладні 

пристрої, що передають інформацію через радіоканал. Закладні пристрої 

можуть бути виконані у вигляді окремого модуля, зазвичай у формі 

паралелепіпеда, або закамуфльовані під предмети повсякденного побуту: 

електронний калькулятор, авторучку, електролампочку, запальничку, наручний 

годинник, вазу, поясний ремінь та ін. 

Для перехоплення акустичної інформації зловмисник може скористатися безліччю 

портативних засобів, що дозволяють перехоплювати мовну інформацію по прямому 

акустичному, віброакустичному, електроакустичному й оптико-електронному 

(акустооптичному) каналах. Сюди відносяться [2]: телефонні закладні пристрої; радіожучки; 

радіомікрофони; стетоскопи;  мікрофони направленої дії.  

У роботі сконструйовано три закладні пристрої, щоб ознайомитись із 

принципом прослуховування та дослідити їхні технічні характеристики при 

різних умовах. 

Закладний пристрій №1 – це один з найпростіших за схемою побудови 

закладний пристрій (рис.1). Його особливість – використання мінімальної 

кількості радіоелементів і простота у реалізації.  

 

Рис. 1. Схема закладного пристрою №1 

В ЗП1 використовується лише два транзистори типу КТ368, які 

модулюють частоту. Мікрофон може бути стандартний від гарнітури 

мобільного телефону. Антена виготовляється з мідного дроту довжиною 30 см, 

намотаного на гелеву ручку, для зменшення розміру. Зважаючи, що струм 

споживання всього 0,2 мА вимикача живлення не потрібно. Струм споживання 



є настільки малий, що даний пристрій може працювати місяць на одній 

батарейці. Не зважаючи на всі переваги він має недоліки, а саме, радіус 

прослуховування всього 10 м. Проте, як правило, цього достатньо, щоб 

прослуховувати все, що відбувається у сусідній кімнаті. 

Закладний пристрій №2 – це один з найменших за розміром закладних 

пристроїв (рис. 2). Його особливість – зменшення розмірів за рахунок 

використання мініатюрних гальванічних елементів. 

 

Рис. 2. Схема закладного пристрою №2  

Схема ЗП2 характеризується великою чутливістю. Вона зібрана з двох 

частин: мікрофонного підсилювача і передавача. Можна використовувати будь-

який електронний мікрофон, у роботі використовується цифровий мікрофон від 

мобільного телефонна. Чутливість мікрофона не є велика, тому в схемі 

використовується каскад підсилення мікрофона на одному транзисторі (S9014), 

але можна використати і інші транзистори малої потужності, такі як: КТ315, 

КТ368, КТ3102, С9014/9018. 

Закладний пристрій №3 – це один із розроблених пристроїв, який має 

найкращі характеристики.  



 

Рис. 3. Схема закладного пристрою №3 

Чутливість мікрофона ЗП3 є великою, близько 10 метрів, чути навіть шепіт 

в кінці кімнати. 

У табл. 1 подано результати тестування трьох закладних пристроїв за 

найбільш важливими характеристиками. 

Табл. 1. Характеристики розроблених закладних пристроїв 

  

Відстань 

прослухову-

вання, м. Частота 

Струм 

спожи- 

вання, 

мА 

Живлення, 

В  

Час 

роботи, 

год. 

Чутливість 

мікрофона, м. 
Габарити 

Вага, 

гр. 
без 

шуму 

з 

шумом 

ЗП 1 2  5  99,6 0,2  1,5  360  1  6х3,5х2 40  

ЗП 2 50 60 103,4 30  9  6  5  4х2х1 14  

ЗП 3 60  90  97,2 25  9  48  8  5х3,5х2,5 54  

 

Проаналізувавши значення табл. 1 у табл. 2  описуються переваги та 

недоліки досліджуваних закладних пристроїв 

Табл. 2. Переваги та недоліки досліджуваних закладних пристроїв 

Переваги Недоліки 

ЗП 1 



Малий струм споживання і напруга 

живлення, довгий час роботи, не 

попадає в частоту радіостанцій, 

найменша собівартість. 

Мала чутливість мікрофона і відстань 

прослуховування, великий розмір. 

ЗП 2 

Велика дальність прослуховування, 

маленький розмір, вага і вартість. 

Частота дуже близька до радіостанцій,  

великий струм споживання і напруга 

живлення, відносно малий час роботи і 

мала чутливість мікрофона. 

ЗП 3 

Велика дальність прослуховування, 

найдовший час роботи, велика 

чутливість мікрофона і мала вартість. 

Частота пристрою не попадає в 

частоту радіостанцій. 

Великий струм споживання і напруга 

живлення, великі габаритні розмір. 

Висновки 

У роботі сконструйовано три закладні пристрої та здійснено дослідження 

їх технічних характеристик. За результатами порівняння найкращими 

характеристиками володіє ЗП3. Він у порівнянні з іншими побудований за 

більш складною схемою, але володіє такими перевагами – дальність 

прослуховування сягає до 90 м. із незначним шумом, тривалість роботи до 48 

год., чутливість мікрофона до 8 м. Ці важливі параметри і габарити пристрою, 

розробники завжди намагаються покращити. 
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