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ФІЛЬТР НИЖНІХ ЧАСТОТ З РОЗШИРЕНОЮ СМУГОЮ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Призначення та сфера застосування 
Фільтр призначений для мінімізації паразитних генерацій і побічних випромінювань на 

етапі розробки будь-якого електронного пристрою для забезпечення захисту інформації по 
каналам витоку у високошвидкісних системах передачі даних. Потенційними користувачами 
такого фільтру є силові та спеціальні структури України, а також приватні охоронні фірми, що 
забезпечують захист інформації у системах передачі даних. 

Основні технічні характеристики 
ФНЧ з високоомними навантаженнями використовує багатоступеневі лінії зв’язку з 

кількістю ступеней n≥3. Збільшенням кількості ступеней n можна розширити смугу загородження. 
При цьому максимальний виграш становить Bмакс = 𝑛 2⁄ . Максимально можлива ширина 

індуктивної області замкнутної триступеневої лінії arctgδ = 𝜋 2⁄ . Частота першого нуля вхідної 

провідності Ω1=𝜋 6𝑡⁄ . 

Основні переваги 
Розроблені конкретні схеми фільтрів, які мають підвищені інформаційні захисні властивості 

в порівнянні з існуючими аналогами на зосереджених і розподілених елементах. До розроблених 
фільтруючих секцій можуть бути підключені додаткові як зосереджені, так і розподілені елементи 
(шлейфи). Це дозволяє додатково підвищити стійкість і перешкодозахищеність технічних засобів 
передачі інформації. Застосування фільтрів з широкими смугами загородження дозволяє значно 
зменшити ймовірність помилкового прийому. Наприклад, фільтри з широкими смугами 
загородження, в яких реалізується рознос резонансних частот(нулів і полюсів вхідного опору) Δ=7, 
дозволяють зменшити ймовірність помилки відповідно в 11,6 рази в порівнянні з фільтрами-
аналогами на регулярних лініях передачі. 

Стан захисту інтелектуальної власності 
Подано заявку на отримання патенту України на корисну модель. 

Затребуваність на ринку 
Затребуваність на ринку пов’язана з швидким прогресом у створенні високошвидкісних 

систем передачі інформації, специфікою яких є сумірність довжин хвиль короткохвильової частини 
спектра оброблюваних сигналів з геометричними розмірами елементів радіотехнічних пристроїв і 
наявність динамічних навантажень, особливо при використанні цифрових принципів обробки 
інформації. Аналіз точних цифр ємності фільтрів на світовому та вітчизняному ринку ще не 
проводився. 

Стан готовності розробки 
Змодельовано схеми фільтрів і проведено їх аналіз; відбувається виготовлення дослідних 

зразків. 
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LOW-PASS FILTER WITH EXTENDED INFORMATION PROTECTION BAND 
 

Purpose and scope 
The filter is designed to minimize parasitic generations and spurious emissions at the 

development stage of any electronic device to ensure the protection of information through leakage 
channels in high-speed data transmission systems. Potential users of such filters are power and special 
structures of Ukraine, as well as private security companies that provide information protection in data 
transmission systems. 

Main technical characteristics 
LPF with high impedance loads is used multi-stage communication lines with the number of 

stages n≥3. By increasing the number of steps n, you can expand the barrier. In this case, the maximum 
barrier is Bмакс = 𝑛 2⁄ . The maximum possible width of the inductive region of a closed and three-stage 

line arctgδ = 𝜋 2⁄ . Frequency of the first zero of the input conductance Ω1=𝜋 6𝑡⁄ . 

Main advantages 
Specific filter schemes have been developed. These have increased information security 

properties in comparison with existing counterparts on lumped and distributed elements. The 
developed filtering sections can be connected to additional lumped and distributed elements (loops). 
This makes it possible to further increase the stability and noise interference of technical means of 
information transmission. The use of filters with wide rejection bands can significantly reduce the 
likelihood of false reception. For example, filters with wide bands, in which the diversity of resonant 
frequencies is realized (zeros and poles of the input resistance) Δ=7, allow to reduce the probability of 
error, respectively, 11.6 times in comparison with analog filters on regular transmission lines. 

State of intellectual property protection 
An application has been submitted for a patent of Ukraine for a utility model. 

Market demand 
The demand in the market is associated with the rapid progress in the creation of high-speed 

information transmission systems, the specificity of which is the commensurability of the wavelengths of 
the short-wave part of the spectrum of the processed signals with the geometric dimensions of the 
elements of radio engineering devices and the presence of dynamic loads, especially when using digital 
principles of information processing. The analysis of the exact figures of the filter capacity in the global 
and domestic markets has not yet been carried out. 

 
Development readiness state 

Filter circuits are modeled and analyzed; prototypes are being manufactured. 

 


