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Проблема захисту акустичної інформації від витоку 

за межі виділених об’єктів в період жорсткої ринкової 

конкуренції вимагає ефективного вирішення і є запорукою 

успішного ведення бізнесу. Будь-яка фірма береже свої та-

ємниці як зіницю ока. 

Одним із ефективних засобів захисту є системи лі-

нійного та просторового зашумлення. До складу таких сис-

тем зазвичай входять багатофункціональні генератори аку-

стичних завад (генератори шуму). На практиці використо-

вують два основних варіанти таких пристроїв: 

а) аналогові та цифрові генератори, які використо-

вують шумові властивості електронних ламп або p-n пере-

ходу; 

б) програмно керовані генератори, шумові парамет-

ри яких формують за допомогою псевдовипадкових послі-

довностей. 

В роботі розглянуті варіанти реалізації генераторів 

«білого» або «окрашеного» шуму, особливістю яких є мо-

жливості формування шумоподібних сигналів різної інтен-

сивності в межах заданого діапазону частот. Границі під 
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діапазонів, виходячи з потреб практики, представлені в 

табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Піддіапазон I II III VI 

Границі ча-

стот (Гц) 

2 - 20 20 - 300 300 - 

3400 

15000 - 

50000 

Особливо-

сті 

Інфра-

червоний 

Низько-

частотний 

ТЛФ 

канал 

Ультра-

звуковий 

 

Продовження табл.1 

Піддіапазон V VI 

Границі ча-

стот (Гц) 

6000 - 

15000 

15000 - 

50000 

Особливо-

сті 

Високо-

частотний 

Ультра-

звуковий 

 

Генератор псевдовипадкових послідовностей (ПВП) 

в кожному з під діапазонів формує сигнали різної інтенси-

вності, реалізуючи таким чином наперед заданий закон ро-

зподілу: рівномірний («білий» шум), Гауса, Стьюдента 

(«окрашщений» шум) тощо, в залежності від конкретної 

ситуації і потреб захисту.  

Для реалізації методу коливань частоти (плаваючої 

частоти) в заданий програмно момент часу згідно з табл.1 

вибирається нове значення частоти окремого під діапазону 

(перше значення ПВП). Дана частота модулюється сигна-

лом, згенерованим вихідним модулятором. В результаті 

маємо сигнал тієї ж форми, але центрований на частоті, 

вибраній з табл.1.  

Основною перевагою представлених методів є гну-

чкість, можливість оперативної перебудови та простота 

програмно – апаратної реалізації за допомогою мікроконт-

ролерів. 


