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(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ  
(57) Ідентифікатор об'єктів з дистанційною активі-
зацією, що має основу з електроізоляційного ма-
теріалу та розташований на ній резонансний кон-
тур, утворений індуктивним елементом, виконаним 
у вигляді електропровідної доріжки визначеної 
конфігурації, та ємнісним елементом, створеним 

не менше ніж двома електродами, які розділені 
основою з електроізоляційного матеріалу і вико-
нані у вигляді електропровідних електродних об-
ластей, який відрізняється тим, що в нього вве-
дені детектор, накопичувальна ємність, керований 
ключ, пороговий пристрій та радіопередавач кодо-
вої інформації, причому вихід резонансного конту-
ру підключений до входу детектора, вихід якого 
підключений до накопичувальної ємності, та до 
входів керованого ключа і порогового пристрою, 
вихід порогового пристрою підключений до входу 
управління керованого ключа, вихід ключа підклю-
чений до входу живлення радіопередавача кодо-
вої інформації. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до радіочастот-
них систем ідентифікації і може використовуватися 
в багатьох галузях народного господарства. Іден-
тифікатор такого типу дає можливість контролю-
вати переміщення та місцезнаходження живих та 
неживих об'єктів. 

Відомий "Маркер для резонансної системи ви-
явлення", [патент Російської Федерації 
№95113423, опублікований 1997.11.10]. Робота 
вказаної системи ґрунтується на використанні ре-
зонансного контуру утвореного індуктивним еле-
ментом, виконаним у вигляді електропровідної 
доріжки визначеної конфігурації, та ємнісний еле-
мент, створений по крайній мірі двома електрода-
ми, які розділені основою з електроізоляційного 
матеріалу і які виконані у вигляді електропровідних 
електродних областей. 

Недоліком корисної моделі є те, що вона має 
малий радіус дії та передає малі об'єми інформа-
ції. 

З відомих корисних моделей найбільш близь-
ким за технічною сутністю до того, що пропонуєть-
ся є "Маркер для резонансної системи виявлення 
(варіанти)", патент Російської Федерації 
№2129733, опублікований 1999.04.27. Даний при-
стрій має основу з електроізоляційного матеріалу 
та розташований на ній резонансний контур, утво-
рений індуктивним елементом, виконаним у ви-
гляді електропровідної доріжки визначеної конфі-

гурації, та ємнісним елементом, який створений по 
крайній мірі двома електродами, які розділені ос-
новою з електроізоляційного матеріалу і які вико-
нані у вигляді електропровідних електродних об-
ластей, кінці доріжок з'єднані відповідно з першим 
та другим електродами, введена по крайній мірі 
одна електропровідна ізольована область, розта-
шована на основі в тій самій площинні, що і один з 
електродів, краї цієї області та цього електрода, 
розташовані один проти іншого, розташовані на 
такій відстані один від одного, яка визначає розря-
дний проміжок. 

Недоліком розглянутого прототипу є те, що він 
працює на малих відстанях, що призводить до 
обмеженого радіусу дії даного пристрою та пере-
давання малих об'ємів інформації. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
створення ідентифікатора об'єктів з дистанційною 
активізацією, у якому за рахунок введення нових 
елементів та зв'язків, досягається можливість пе-
реходу ідентифікатора з пасивного стану в актив-
ний в результаті опромінення його електромагніт-
ною хвилею. Це дає змогу збільшити об'єм 
інформації яку передає корисна модель та розши-
рити радіус дії ідентифікатора. 

Поставлена задача вирішується тим, що іден-
тифікатор об'єктів з дистанційною активізацією, 
має основу з електроізоляційного матеріалу та 
розташованим на ній резонансного контуру утво-
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реного індуктивним елементом, виконаним у ви-
гляді електропровідної доріжки визначеної конфі-
гурації, та ємнісним елементом, створеним не ме-
нше ніж двома електродами, які розділені основою 
з електроізоляційного матеріалу і які виконані у 
вигляді електропровідних електродних областей, в 
який додатково введені детектор, накопичувальна 
ємність, керований ключ, пороговий пристрій та 
радіопередавач кодової інформації, причому вихід 
резонансного контуру підключений до входу дете-
ктора, вихід якого підключений до накопичувальної 
ємності, та до входів керованого ключа і порогово-
го пристрою, вихід порогового пристрою підключе-
ний до входу управління керованого ключа, вихід 
ключа підключений до входу живлення радіопере-
давача кодової інформації. Коли ключ замикаєть-
ся, подається живлення на радіопередавач кодо-
вої інформації і пакет кодової інформації 
передається до приймача. 

На креслені наведена структурна схема іден-
тифікатора об'єктів з дистанційною активізацією. 

Ідентифікатор об'єктів з дистанційною активі-
зацією складається з таких частин: резонансний 
контур 1, з'єднаний з детектором 2, який з'єднаний 
з накопичувальною ємністю 3, яка в свою чергу 
з'єднана з керованим ключем 4 та пороговим при-
строєм 5, а керований ключ 4 з радіопередавачем 
кодової інформації 6. 

Пристрій працює наступним чином: резонанс-
ний контур 1, попадаючи під опромінення елект-
ромагнітної хвилі, передає заряд до детектора 2, 
що заряджає накопичувальну ємність 3. Коли рі-
вень заряду накопичувальної ємності 3, досягає 
потрібного значення, пороговий пристрій 5, зами-
кає керований ключ 4, і подається живлення на 
радіопередавач кодової інформації 6, який формує 
пакет коду і передає його до приймача (креслені 
не позначено). 

 

 
 

Комп’ютерна верстка М. Мацело Підписне Тираж 26 прим.  

Міністерство освіти і науки України 

Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна 

ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 


