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Описано загрози для інформації на абонентських телефонних лініях. Наведено 

огляд і характеристику методів та засобів захисту від прослуховування приміщень через 
абонентські телефонні лінії, а також захисту телефонних повідомлень від перехоплення 
на ділянці абонентських телефонних ліній. 

 
The security threats on subscriber telephone loops are described. The protecting 

methods and means against listening of building spaces through subscriber telephone loops 
and also the protecting methods and means against telephone messages interception in the 
subscriber telephone loops section are reviewed and described. 
 
1. Характеристика загроз для інформації на ділянці абонентської телефонної лінії. У 

телефонних мережах обмін інформацією між абонентськими термінальними пристроями, наприк-
лад, телефонними апаратами (ТА), відбувається через телефонний тракт, що утворюється за допо-
могою фізичного з’єднання абонентської телефонної лінії (АТЛ), елементів комутаційного поля 
автоматичної телефонної станції (АТС), каналів з’єднувальних ліній та систем передачі (рис. 1). 
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Рис. 1. Елементи телефонного тракту 
 
Аналіз загроз для телефонного зв’язку показав, що абонентська лінія є найвразливішим 

елементом телефонного тракту, оскільки доступ до обладнання АТС обмежений для сторонніх осіб, 
а перехоплення голосових повідомлень у з’єднувальних лініях і магістральних каналах систем 
передачі є складним через потребу демультиплексації групових сигналів [1, 2]. Абонентська 
телефонна лінія є неоднорідною за своєю будовою – у стандартному варіанті в її складі можна 
виділити три ділянки (див. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Елементи абонентської телефонної лінії: 
РК – розподільна коробка; РШ – розподільна шафа 
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Ділянка АТЛ у вигляді прокладеного під землею магістрального багатопарного телефонного 
кабелю від АТС до розподільної шафи є найдовшою. Далі від розподільної шафи до внутрішньої 
розподільної коробки АТЛ має продовження також у вигляді багатопарного телефонного кабелю, 
але порівняно із магістральним меншої ємності та протяжності. Від розподільної коробки до 
кожного абонента розводка виконується двопровідним телефонним проводом марки ТРП або ТРВ. 
Довжина магістрального кабелю становить кілька кілометрів (у середньому 2 – 3 км), розподільного – 
приблизно сотні метрів, а абонентського проводу порівняно невелика – кілька десятків метрів [2]. 

Загрози для інформації реалізуються через під’єднання до АТЛ засобів технічної розвідки  
[3, 4]. На ділянці багатопарних телефонних кабелів таке під’єднання малоймовірне (особливо це 
стосується магістральної ділянки, на якій кабель прокладено у підземних комунікаціях). 
Найпростішим, а значить, і вірогідним, є під’єднання до відкритих ділянок абонентської проводки, 
телефонної розетки, телефонного апарата, розподільної коробки чи шафи (рис. 2). 

Метою статті є порівняльна характеристика методів і засобів захисту інформації на абонентських 
телефонних лініях як в режимі проведення телефонних розмов, так і в режимі очікування. 

 
2. Методи обмеження фізичного доступу до АТЛ, виявлення несанкціонованих під’єд-

нань та знищення гальванічно під’єднаних телефонних закладок. Крім, власне, методів захисту 
інформації від перехоплення телефонними закладками, вже під’єднаними до АТЛ, важливими є 
методи і засоби, націлені на запобігання встановленню телефонних закладок, виявлення факту їх 
під’єднання до АТЛ та фізичного знищення всіх несанкціоновано під’єднаних до АТЛ пристроїв. 

Оскільки використання телефонних закладок загрожує конфіденційності, то спільними є 
методи захисту, основані як на обмеженні фізичного доступу до засобів телефонного зв’язку 
(запобігання встановленню телефонних закладок), так і на виявленні несанкціонованих під’єднань 
або навіть на фізичному знищенні вже встановлених телефонних закладок контактного типу, 
наприклад, електричним випалюванням. 

Обмеження фізичного доступу до АТЛ передбачає унеможливлення або хоча б ускладнення: 
– безпосереднього під’єднання зловмисником розвідувальної апаратури до телефонних 

апаратів чи окремих ділянок АТЛ; 
– візуальної розвідки та отримання зловмисником допоміжної інформації про обладнання та 

організацію зв’язку на об’єкті, що надалі полегшить несанкціоноване під’єднання до АТЛ; 
– використання зловмисником для перехоплення інформації електромагнітних полів у 

навколишньому просторі та наведень в колах живлення і заземлення, що перебувають у межах 
контрольованої зони. 

Цілком очевидно, що застосування цього методу можливе лише в межах контрольованої зони, 
при цьому на основній протяжності (ділянка міського телефонного кабелю) телефонна лінія перебуває 
поза зоною адміністративного контролю. Крім того, застосування заходів обмеження фізичного 
доступу, як правило, є нереальним для абонента, що працює в «блукаючому» режимі. В цьому випадку 
потрібно застосовувати методи та засоби захисту телефонного зв’язку, що розглядаються нижче. 

Контактні під’єднання до АТЛ змінюють її параметри, а тому принцип дії засобів виявлення 
несанкціонованих під’єднань ґрунтується на контролі змін параметрів АТЛ та виявленні сторонніх 
сигналів. Засоби виявлення несанкціонованих під’єднань можуть використовуватися у сторожовому 
режимі (АТЛ у робочому стані) та під час пошукових робіт (АТЛ у робочому стані або знеструмлена). 

Для виявлення несанкціонованих під’єднань до АТЛ, яка перебуває у робочому стані, 
використовують методи контролю сталої напруги живлення, струму короткого замикання, наван-
тажувальної характеристики, а також низькочастотних сигналів телефонних закладок та сигналів 
високочастотного нав’язування та накачки. Арсенал методів виявлення несанкціонованих під’єд-
нань знеструмленої АТЛ значно ширший: вимірювання параметрів імпедансу АТЛ (активного 
опору, ємності та індуктивності), асиметрії проводів АТЛ, вольт-амперної характеристики АТЛ для 
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визначення нелінійності імпедансу, перехідної та лісажу-характеристики. Крім того, у знеструм-
леному стані методом імпульсної рефлектометрії можна визначати віддаленість до неоднорідностей 
лінії, привнесених контактними під’єднаннями [5]. 

Метод «випалювання» реалізується подаванням в лінію при від’єднаному телефонному 
апараті високовольтних імпульсів, що призводить до знищення вхідних каскадів пристроїв 
перехоплення інформації і блоків живлення, гальванічно під’єднаних до лінії [6]. 

 
3. Методи та засоби захисту від прослуховування приміщень через АТЛ. Прослухову-

вання приміщень відбувається в режимі очікування, тобто коли покладена слухавка. Це загалом 
спрощує реалізацію цієї функції захисту порівняно із забезпеченням конфіденційності телефонних 
переговорів. Серед пристроїв захисту цієї категорії розрізняють пасивні і активні, а їхню роботу в 
узагальненому вигляді можна описати рівнянням 

( ) ( ) ( ) ( )tthtstr ξ+∗= , 

де ( )tr  – сигнал на вході засобу техрозвідки; ( )ts  – небезпечний сигнал; ( )th  – імпульсна 

характеристика пасивного засобу захисту; ( )tξ  – захисний шум активних пристроїв захисту. 

Елементами технічного (електроакустичного) каналу витоку мовної інформації з приміщень є 
абонентська телефонна лінія, а джерелами небезпечного сигналу – телефонний апарат або 
телефонна закладка. 

Пасивні засоби захисту мають за мету ослабити рівень небезпечного сигналу у АТЛ. Дія 
пасивних засобів захисту АТЛ передбачає [7, 8]: 

– блокування небезпечних сигналів від елементів телефонного апарата внаслідок так званого 
“мікрофонного ефекту”; 

– фільтрацію небезпечних сигналів від пристроїв високочастотного нав’язування; 
– від’єднанння джерел (перетворювачів) небезпечних сигналів, наприклад, акустичних 

закладок, що передають інформацію телефонною лінією в режимі покладеної трубки. 
Для блокування низькорівневих сигналів від “мікрофонного ефекту” використовуються нелінійні 

розв’язувальні пристрої, дія яких ґрунтується на нелінійних властивостях p–n-переходів напівпровід-
никових елементів, зазвичай діодів [4, 7]. На рис. 3, а наведено типову вольт-амперну характеристику 
кремнієвого діода. Такі діоди мають великий опір (сотні кОм) для струмів малої амплітуди 
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Велике значення опору p–n-переходу для інформативних сигналів малої амплітуди 
унеможливлює їхнє проникнення в телефонну лінію і практично не впливає на проходження через 
діоди корисних сигналів. 

У схемі нелінійних розв’язувальних пристроїв використовуються два зустрічно увімкнені 
діоди, які вводять послідовно в лінію дзвінка (рис. 3, б) або безпосередньо в кожну з телефонних 
ліній (рис. 3, в). Це виключає проходження через діоди в телефонну лінію небезпечних сигналів 
малої амплітуди від “мікрофонного ефекту” і практично не впливає на проходження корисних 
сигналів під час телефонної розмови [4, 6]. 

Для захисту телефонних апаратів від “високочастотного нав’язування” застосовуються 
загороджувальні фільтри, що встановлюються між телефонним апаратом і АТЛ. Амплітудно-частотна 
характеристика таких фільтрів має забезпечувати “прозорість” в інтервалі каналу тональної частоти 
(300 – 3400 Гц) і якомога більше згасання сигналів на частотах позазвукового діапазону. 
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Рис. 3. Вольт-амперна характеристика діода (а) та схеми увімкнення діодних обмежувачів  
для захисту кола дзвінка (б) чи усього телефонного апарата (в) 

 
Найпростішим варіантом загороджувального фільтра є конденсатор, встановлений у мікро-

фонне коло телефонного апарата або у коло електромеханічного дзвінка виклику (рис. 4). Ємність 
конденсаторів вибирають так, щоб зашунтувати зондувальні сигнали високочастотного “нав'язу-
вання” і, разом з тим, істотно не впливати на корисні сигнали. Зазвичай для встановлення в 
мікрофонне коло використовуються конденсатори ємністю 0,01 – 0,05 мкФ, а для встановлення в 
дзвінкове коло – 1 мкФ. Складніший фільтрувальний пристрій являє собою багатоланковий фільтр 
нижніх частот на LC-елементах. 

 

 

Рис. 4. Схеми захисту мікрофона (а) і дзвінкового кола (б) телефонного апарата 

а б 

в 

а 
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Для захисту телефонних апаратів, як правило, використовуються пристрої, що поєднують 
фільтр і обмежувач (рис. 5). Ці пристрої вмикаються в розрив кола (між телефонним апаратом та 
АТЛ) і забезпечують придушення небезпечного сигналу малого рівня від «мікрофонного ефекту» 
більш ніж на 80 дБ і вносять загасання для сигналів «високочастотного нав’язування» у смузі 
частот від 30 кГц до 30 МГц, більше за 70 дБ. 

Від’єднанння телефонних апаратів або встановлених телефонних закладок від АТЛ при 
веденні в приміщенні конфіденційних розмов є найефективнішим методом захисту інформації. 
Найпростіший спосіб реалізації цього методу захисту полягає у встановленні в корпусі телефонного 
апарата або телефонної лінії звичайного тумблера, що вмикається і вимикається вручну. 
Зручнішим в експлуатації є встановлення в телефонній лінії спеціального пристрою захисту – 
електронного комутатора, який автоматично (без участі оператора) від’єднує телефонний апарат 
від лінії, коли покладена слухавка. 

 

 
 

Рис. 5. Схема пристрою захисту телефонних апаратів типу "Гранит-8" 
 
До типових пристроїв, що реалізують цей метод захисту, належить комутатор телефонних 

ліній “Скеля-1К” [12]. Пристрій має такі режими роботи: “Чекання”, “Виклик” і “Розмова”. У 
режимі чекання (при покладеній слухавці) телефонний апарат гальванічно від’єднаний від лінії й 
пристрій перебуває в режимі аналізу підняття слухавки та наявності сигналів виклику. При цьому 
послаблення сигналу витоку мовної інформації становить не менше за 120 дБ. 

За наявності у лінії сигналів виклику пристрій під’єднує телефонний апарат до абонентської 
лінії лише на час дії сигналів виклику. При піднятті слухавки пристрій переходить в робочий режим 
і телефонний апарат під’єднується до лінії. 

Електронний комутатор встановлюється в розрив телефонної лінії при виході її із виділеного 
приміщення або в розподільному щитку, розміщеному в межах контрольованої зони. 

Дія активних засобів полягає у накладанні захисного шуму на небезпечний сигнал. 
Розрізняють низькочастотні маскувальні сигнали в діапазоні від 100 Гц до 10 кГц та 
високочастотні широкосмугові – від 20 кГц до 30 МГц. Внаслідок ефекту маскування не вдається 
засобами технічної розвідки виділити інформативні параметри сигналів витоку. 

Активні засоби блокування технічних каналів витоку абонентськими телефонними лініями 
часто називають засобами лінійного зашумлення, а їхня дія ґрунтується на створенні і 
«закачуванні» в лінію при покладеній трубці шумового сигналу. Генератори шуму ГШ 
під’єднуються в розрив телефонної лінії і монтуються, як правило, безпосередньо в корпусі 
телефонного апарата (рис. 6). Шумовий сигнал подається в лінію в режимі, коли телефонний апарат 
не використовується (трубка покладена). При піднятті трубки телефонного апарата подавання в 
лінію шумового сигналу припиняється. 

 

Рис. 6. Схема під’єднання засобів лінійного зашумлення 
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Низькочастотна маскувальна перешкода застосовується для: 
− створення перешкод роботі виносних мікрофонів, що використовують телефонну лінію 

для передавання інформації; 
− активації (вмикання на запис) диктофонів, які під’єднані до АТЛ за допомогою адаптерів 

або індукційних давачів, що призводить до змотування плівки в проміжках між телефонними 
розмовами в режимі запису шуму (тобто за відсутності корисного сигналу); 

− маскування сигналів, що виникають від “мікрофонного ефекту”. 
Пристрої захисту, що реалізують метод високочастотної маскувальної завади, забезпечують 

захист від сигналів високочастотного нав’язування чи накачки, а також для запобігання переда-
ванню сигналів виносних мікрофонів з модуляцією чи кодуванням [8]. До сертифікованих в Україні 
пасивних засобів захисту, що поєднують фільтр і обмежувач, належить пристрій “Скеля-1Ф”, а до 
активних засобів лінійного зашумлення – пристрій “Скеля-1Г” [12]. 

 
4. Методи захисту від підслуховування телефонних повідомлень на ділянці АТЛ. Для 

захисту телефонних повідомлень від підслуховування на ділянці АТЛ використовуються такі методи: 
– накладання синфазної низькочастотної або високочастотної маскувальних перешкод у 

режимі піднятої трубки з метою запобігання перехопленню телефонних повідомлень; 
– порушення функціонування (придушення) електронних пристроїв перехоплення інформації 

шляхом маніпуляції із напругою живлення АТЛ (підвищення її рівня чи зміни полярності). 
Суть методу синфазної низькочастотної маскувальної перешкоди полягає в подаванні під 

час розмови в кожний провід телефонної лінії відносно єдиної системи заземлення апаратури АТС і 
захисного заземлення електромережі абонента узгоджених за амплітудою та фазою перешкод-
жаючих сигналів, спектральна густина потужності яких зосереджена у тональному діапазоні (300 – 
3400 Гц). Ефективність маскування досягається лише для послідовних телефонних закладок, 
оскільки у паралельних закладках, як і у телефонному апараті, такі перешкоджаючі сигнали 
компенсують один одного, не створюючи завад для сигналу мовлення [6, 9]. 

За методом високочастотної маскувальної перешкоди під час розмови в телефонну лінію 
подається білий шум або псевдовипадкові імпульсні послідовності із надтонального 6–20 кГц та 
ультразвукового (понад 20 кГц) діапазонів. Параметри перешкоджаючих маскувальних сигналів під-
бираються так, щоб ці сигнали, з одного боку, не погіршували якості телефонних розмов, а з іншого – 
після проходження селективних кіл адаптера телефонних закладок їх рівень виявився достатнім для 
придушення корисного сигналу. Негативний вплив перешкод на телефонний апарат усувається 
спеціальним низькочастотним фільтром із граничною частотою 3,4 кГц. Встановлені на міських АТС 
смугові фільтри виконують аналогічну роль, а от подібна фільтрація у телефонних закладках 
ускладнюється габаритами низькочастотних фільтрів [6]. Цей метод використовується для придушення 
практично всіх типів електронних пристроїв перехоплення мовної інформації як контактного (послі-
довного і паралельного) під’єднань до лінії, так і безконтактного під’єднання до лінії з використанням 
індукційних давачів різноманітного типу. Проте ефективність придушення засобів знімання інформації 
з під’єднанням до лінії за допомогою індукційних давачів (особливо тих, що не мають попередніх 
підсилювачів) значно нижча, ніж засобів із гальванічним під’єднанням до лінії. 

Метод підвищення напруги живлення використовується для погіршення якості функціо-
нування телефонних закладок під час розмови за рахунок переведення їхніх каскадів підсилення і 
передачі у нелінійний режим роботи при піднятті напруги в лінії до 18 – 24 В [6, 10]. Метод є 
ефективним як для паралельних, так і для послідовних телефонних радіозакладок. 

Метод зміни полярності напруги живлення передбачає подавання під час розмови в лінію 
постійної напруги, що відповідає напрузі в лінії при піднятій слухавці, але оберненої полярності. 
Цей метод використовується для порушення функціонування електронних пристроїв перехоплення 
інформації з контактним під’єднанням до телефонної лінії, що використовують її як джерело 
живлення [6, 11]. 
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Висновки. У статті із єдиних позицій виконано порівняльний аналіз та характеристику 
методів і засобів захисту мовної інформації на об’єктах із телефонним зв’язком. Показано 
важливість запобігання загрозам прослуховування приміщення, оскільки АТЛ потенційно може 
стати елементом технічного каналу витоку мовної інформації. 

Оскільки загрози конфіденційності на об’єктах із телефонним зв’язком можуть здійснюватися з 
використанням телефонних закладок, то можна і потрібно використовувати такі методи і засоби, які: 

− запобігають встановленню телефонних закладок за допомогою обмеження фізичного 
доступу до абонентської проводки і у саме приміщення; 

− виявляють факт їхнього під’єднання у сторожовому режимі чи у процесі пошукових робіт; 
− дають змогу знищити несанкціоновано під’єднані до АТЛ пристрої технічної розвідки у 

ході профілактичних заходів. 
Наступним кроком у створенні системи захисту може бути застосування пасивних і активних 

методів блокування технічних каналів витоку. Найефективнішим може виявитися використання 
електронних комутаторів. 

Для закриття телефонних повідомлень на ділянці АТЛ (у режимі піднятої трубки) вико-
ристовуються методи накладання синфазної низькочастотної або високочастотної маскувальних 
перешкод або придушення електронних закладних пристроїв підвищенням рівня чи зміною 
полярності напруги живлення АТЛ. 
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