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Опис рішення  Високоенергетична випромінююча телекомунікаційна система 
субтерагерцового діапазону містить пристрій генерування та підсилення, 
циркулятор, хвильовід, хвильовідну секцію, антено-поворотний комплекс.   
Новим є те, що для  зменшення масо-габаритних характеристик і 
енергоспоживання компонентів і підсистем  пристрій генерування та 
підсилення виконано як послідовно з'єднані задаючий опорний генератор, 
вихід якого підключений до послідовно з'єднаним множникам частоти  з 
підсилювачами, твердотільним попереднім підсилювачам потужності, 
твердотільним проміжним підсилювачам потужності, вакуумним кінцевим 
підсилювачам потужності. Технічне рішення, що пропонується, зменшить 
масо-габаритні характеристики та енергоспоживання компонентів і підсистем 
за рахунок застосування  твердотільних підсилювальних пристроїв. Також 
при цьому спрощується процес технічної експлуатації системи. 

Проблеми, які 
вона дає змогу 

вирішувати 

Розробка відноситься до технічних систем захисту території, що 
охороняється, від несанкціонованого проникнення порушника і може бути 
використано на особливо важливих військових і державних об’єктах, в 
сховищах дорогоцінних металів, банках і офісах комерційних фірм. Крім 
того, розробка може бути використана в якості нелетальної зброї для 
ураження об’єктів перспективними зразками електромагнітної зброї. 

Ознаки новизни  «Електромагнітна випромінююча система субтерагерцового діапазону» / 
Наритник Т.М., Сайко В.Г.,  Корсун В.І. // Патент України на корисну 
модель № 138430, дата публікації 25.11.2019.- Бюл. № 22/2019. 
«Спосіб захисту сфокусованим випромінюванням субтерагерцового 
діапазону зон і об'єктів від несанкціонованого проникнення» // Наритник 
Т.М., Сайко В.Г., Корсун В.І., Голенковська Т. І., Зубарєв О. В. Патент 
України на корисну модель № 138429, дата публікації 25.11.2019.- Бюл. № 
22/2019. 
 «Багатоканальний комплекс впливу електромагнітного 
випромінювання на наземні і супутникові широкосмугові лінії 
радіозв'язку» // Патент  України на корисну модель №140198 Україна. 
Наритник Т.М., Сайко В.Г., Мікрюков С.А., Сарапулов  С.В./ заявл. 
08.07.2019; опубл. 10.02.2020 р.// Бюл.№3. 
Така випромінююча система, яка базується на використанні наявного науково-
технічного та виробничо-технологічного потенціалу і знаходиться на рівні 
кращих зарубіжних зразків, призначена для використання в Збройних Силах і 
інших силових структурах  України, як високоефективна енергетична зброя  
та радіоелектронний засіб стримування  нового покоління. 

Сфери 
застосування та 

Потенціальними замовниками таких систем являються підрозділи силових та 
спеціальних структур України (Збройних Сил України, Національної гвардії 



можливі 
партнери ОПК 

України, Державна служби України з надзвичайних ситуацій, Державної 
прикордонної служби України, Служби безпеки України), банківські та 
комерційні структури.  

  
 
 

 

 

Фото випромінюючої телекомунікаційної системи субтерагерцового 
діапазону, розміщеної на броньованій машині моделі “Дозор-Б” 

 

 
 


