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У теперішній час акустичний канал витоку інформації відноситься до 

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

інших подій, 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 певної інформації може принести користь. Одним із способів 

підслуховування розмов – це встановлення у приміщенні, де буде відбуватись розмова, 

закладних пристроїв. 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.  
Інформація, що перехоплюється закладними пристроями, може записуватися з 

використанням портативних пристроїв звукозапису або передаватися по радіоканалу, 

оптичним каналом, по електромережі змінного струму, по лініях допоміжних технічних 

засобів, металоконструкціях будинків, трубах систем опалення і водопостачання, а також 

спеціально прокладених кабелях та лініях. 

Зазвичай закладні пристрої розміщують у віконних рамах, електричних розетках, 

дверних ручках, вмонтовують у предмет інтер’єру, настільну лампу, стіни приміщення та ін.  

Перший у світі закладний пристрій був розроблений радянським вченим Львом 

Сергійовичем Терменом у 1943 році і мав назву ендовібратор «Златоуст» [2].  

Ендовібратор (з грец. – всередині і лат. vibro – коливаю) – підслуховуючий пристрій, 

який не потребує джерела живлення і передавача [3]. 

Пристрій «Златоуст» складався з металевого дроту довжиною 9 дюймів, порожнистої 

камери-резонатора, пружної мембрани. Принцип роботи: основою пристрою є циліндричний 

об'ємний резонатор, який налаштований на зовнішнє випромінювання певної частоти (в 

діапазоні 300 МГц). При веденні розмов у приміщенні змінюється власна резонансна частота 

ендовібратора, що впливає на поле перевипромінювання, яке модулюється акустичним 

коливанням. Працювати пристрій може лише тоді, коли він опромінюється потужним 

джерелом на частоті резонатора, саме тому його неможливо виявити засобами пошуку 

радіозакладок, такі як нелінійний локатор чи індикатор поля [2]. 

На сьогоднішній день широко використовуються закладні пристрої, що передають 

інформацію через радіоканал. Такі пристрої часто називають радіозакладними пристроями 

або радіомікрофонами. 

Для ознайомлення із принципом роботи закладних пристроїв, було сконструйовано 

три радіозакладних пристрої, схеми яких є у відкритому доступі в мережі Інтернет. За 

допомогою виготовлених пристроїв проводились експериментальні дослідження для 

визначення технічних характеристик пристроїв при різних умовах. 

Перший виготовлений закладний пристрій (ЗП_1) складається з мінімальної кількості 

радіоелементів і є простий у реалізації. Схему його побудови подано у роботі [4]. 



Закладний пристрій №2 (ЗП_2) – один з найменших за розміром закладних пристроїв. 

Зменшення розмірів відбулось за рахунок використання мініатюрних гальванічних 

елементів. Схему його побудови наведено у роботі [5]. 

Закладний пристрій №3 (ЗП_3) [6] – продемонстрував найкращі технічні 

характеристики, хоча кількість радіоелементів така ж як у ЗП_2. 

У табл. 1 подано результати експериментальних випробувань закладних пристроїв за 

найбільш важливими характеристиками. 

Табл. 1. Технічні характеристики виготовлених закладних пристроїв 

№ 

пристрою 

Відстань 

прослуховування, 

м. 

Частота, 

Гц 

Струм 

спожива-

ння, мА 

Живле-

ння, 

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  

 

За результатами експериментальних випробувань трьох закладних пристроїв, 

визначено, що найкращими характеристиками володіє ЗП_3. Основними його перевагами є 

достатньо велика дальність прослуховування близько 90 м., час роботи, велика чутливість 

мікрофона, частота пристрою не попадає в частоту радіостанцій. Недоліки – великий струм 

споживання і напруга живлення, великі габаритні розмір. 

Виготовлені пристрої можуть використовуватись у навчальному процесі під час 

проведення лабораторних занять, де у режимі реального часу демонструється процес витоку 

акустичної інформації, що дає змогу курсантам і студентам краще освоїти методи виявлення 

і захисту від закладних пристроїв. 

Література: 

1. Івченко О.Б. Промислове (економічне) шпигунство: конкурентна розвідка й 

контррозвідка / О.Б. Івченко // Юридичний журнал. – 2003, № 7. – С. 53-60. 

2. Рядянський конструктор Термен Лев Сергеевич. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/Термен_Лев_Сергеевич. 

3. Эндовибритор «Златоуст». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Эндовибратор. 

4. Шпионские штучки. Радиомикрофоны. [Електронний ресурс]. – Доступний з: 

http://cxema.my1.ru/publ/zhuchok_na_350_m/6-1-0-4619. 

5. Жучок своїми руками. [Електронний ресурс]. – Доступний з: 

http://allhe.ru/publ/svoimi_rukami/ehlektronika/zhuchok_quot_kolibri_quot_svoimi_rukami. 

6. Шедевры русского шпионажа. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://archive.is/wQfHg. 

 

 


