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РОЗВІДУВАЛЬНА ПРИЙМАЛЬНА СИСТЕМА 
Призначення та сфера застосування 

Система призначена для пошуку та встановлення параметрів джерел випромінювання. 
Основними завданнями проекту є розроблення програмного забезпечення для спостереження за 
використанням радіосигналів у визначеній смузі частот; визначення завантаженості 
спостережуваного діапазону; виявлення паразитних випромінювачів; визначення напруженості 
поля в точці прийому від різних випромінювачів; визначенні параметрів випромінювачів та 
координат джерел випромінювання; проведення ідентифікації виду випромінювачів. Сфера 
застосування – приймання радіосигналів. 

Основні характеристики, суть розробки 
До важливих показників розробки вважаються невеликі масогабаритні показники 

(портативний пристрій), можливість ранцевої чи кейсової реалізації, мала споживча потужність, 
наявність власного виробництва та програмного забезпечення, швидкість та точність аналізу 
радіосигналів.  

Передбачається, що програмне забезпечення надає можливість діапазону пошуку 100 кГц – 
10 ГГц; чутливості приймачів 1 - 4 мкВ; динамічного діапазону 100 дБ; дальності розвідки до 100 
км; видачі інформації на КСА типу «Ореанда»; визначення джерел випромінювання: оглядових 
радіолокаційних станцій, станцій наведення та супроводження; радіомаяків та засобів посадки 
літаків, засобів зв’язку аеропортів; GSM, GPRS та CDMA зв’язку; тропосферного та супутникового 
зв’язку; радіостанцій АМ та FM-діапазонів; радіозв'язку цивільного діапазону; телебачення тощо. 

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки 
Проект відповідає світовому рівню. Перевагами проекту вважається розроблення власного 

програмного забезпечення та створення унікальних приймальних радіозасобів. 
Стан охорони інтелектуальної власності 

Отримано 2 патента України. 
Затребуваність на ринку 

Основними користувачами проекту є військова розвідка, органи радіонагляду та 
радіоконтролю за станом використання ефірного простору, розроблення SDR приймачів та 
когнітивного радіо. 

Стан готовності розробки 
Розроблено програмні засоби визначення частоти для вузькосмугових та широкосмугових 

радіосигналів. 
 

   
Зовнішній вигляд пристрою, що проектується  
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INTELLIGENCE RECEPTION SYSTEM 
Purpose and Scope of Application 

The system is designed to search for and set the parameters of radiation sources. The main 
objectives of the project are to develop software for monitoring the use of radio signals in a certain 
frequency band; determining the load of the observed range; detection of parasitic emitters; 
determination of the field strength at the point of reception from different emitters; determining the 
parameters of emitters and coordinates of radiation sources; identification of the type of emitters. 
Scope - reception of radio signals. 

General Characteristics, Concept of Development 
Important indicators of development include small mass and size indicators (portable device), 

the possibility of backpack or case sales, low consumer power, the availability of its own production and 
software, speed and accuracy of analysis of radio signals. 

It is assumed that the software provides a search range of 100 kHz - 10 GHz; sensitivity of 
receivers 1 - 4 μV; dynamic range of 100 dB; reconnaissance range up to 100 km; issuance of 
information to the CSR type "Oreanda"; determination of radiation sources: survey radar stations, 
guidance and tracking stations; radio beacons and aircraft landing gear, airport communications; GSM, 
GPRS and CDMA communication; tropospheric and satellite communications; AM and FM radio stations; 
civil radio communication; television, etc. 

Comparison with World Analogues, the Main Advantages of Development 
The project corresponds to the world level. The advantages of the project are the development 

of its own software and the creation of unique radio receivers. 
State of Protection of Intellectual Property 

Received 2 patents of Ukraine. 
The Market Demand 

The main users of the project are military intelligence, radio surveillance and radio control bodies 
over the use of airspace, development of SDR receivers and cognitive radio. 

Development Ready Condition 
Software tools for frequency determination for narrowband and wideband radio signals have 

been developed. 
 


