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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ АПАРАТНИХ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ 

ЗВ’ЯЗКУ І АСУВ ТА ПІДХОДИ ЩОДО РОЗРОБКИ ТАКИХ АПАРАТНИХ – 

ТАКТИЧНОЇ І ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОЇ ЛАНОК УПРАВЛІННЯ 

 
У статті проведено аналіз щодо наявних апаратних технічного забезпечення (АТЗ), які дозволяють 

виконувати в польових умовах вимірювання параметрів і характеристик при технічному обслуговуванні і 

проводити встановлені для них види ремонту комплексних об’єктів зв’язку і АСУВ певної номенклатури. 

Встановлено, що наявні АТЗ в умовах переходу від аналогового зв’язку на цифру не забезпечують виконання 

покладених на них завдань. Перспективним напрямком вирішення окресленої проблеми є – модернізація 

військової техніки з технічного обслуговування і ремонту засобів зв’язку (апаратних технічного забезпечення 

та військових майстерень) та її забезпечення сучасними ремонтними засобами. 

Мусиенко В.А., Гришина Н.С., Савченко О.Н., Івченко М.М. Ткач В.О. Анализ существующих 

аппаратных технического обеспечения средств связи и АСУВ и подходы к разработке таких аппаратных 

- тактической и оперативно - тактической звеньев управления. В статье проведен анализ по имеющимся 

аппаратных технического обеспечения (АТО), которые позволяют выполнять в полевых условиях измерения 

параметров и характеристик при техническом обслуживании и проводить установленные для них виды 

ремонта комплексных объектов связи и АСУВ определенной номенклатуры. Установлено, что существующие 
АТО в условиях перехода от аналоговой связи на цифру не обеспечивают выполнения возложенных на них 

задач. Перспективным направлением решения обозначенной проблемы является - модернизация военной 

техники по техническому обслуживанию и ремонту средств связи (аппаратных технического обеспечения и 

военных мастерских) и ее обеспечение современными ремонтными средствами. 

V. Musiyenco, N. Gryshyna, O. Savchenko, M. Ivchenko, V. Tkach Analysis of existing hardware technical 

support of communication facilities and C4ISR and approaches to the development of such hardware - tactical and 

operational - tactical management links. The analysis of hardware technical support (HTS) has been carried out,  

which allow to perform in the field of measuring the parameters and characteristics of the maintenance and to carry out 

the types of repairs they have installed for them, the complex communication objects and automated troop control 

system (ATCS) of a certain nomenclature. It is established that the existing HTS in the conditions of transition from 

analytical communication to a digit does not ensure the implementation of the tasks assigned to them. A promising 
direction of solving the above problem is the modernization of military equipment for technical maintenance and repair 

of communication facilities (hardware technical support and military workshops) and its provision with modern repair 

means. 

Ключові слова: система технічного забезпечення, індивідуальний, агрегатний метод ремонту техніки 

зв’язку і АСУВ, апаратні технічного забезпечення (АТЗ).   

Постановка проблеми. Розвиток озброєння і військової техніки, збільшення масштабів 

збройної боротьби, ведення воєнних (бойових) дій практично одночасно у всіх сферах (на 

землі і на морі, в повітрі і в космосі), поява нових елементів у структурі Збройних сил і у 

формах їх дій ще більше збільшили  залежність ходу і завершення збройного протистояння від 

рівня управління військами. За підрахунками проведеними американськими аналітиками, 

створення ефективної системи управління підвищує бойові можливості  військ в 3 – 5 рази.  

Як відомо, організаційно-технічна основа управління військами (силами), що приймала 

участь в тому числі і в локальних конфліктах, складалася з системи управління, як сукупність 

функціонально взаємопов’язаних  органів управління, пунктів управління і засобів управління 

(систем зв’язку, автоматизованих систем управління, а також інших спеціальних систем). 

Технічне забезпечення засобів зв’язку і автоматизації управління військами (ТхЗЗ і АУВ) є 

складовою частиною управління військами і системою зв’язку і полягає в цілеспрямованій 

діяльності начальника військ зв’язку (НВЗ), органів управління технічного забезпеченя 

засобів зв’язку , інших посадових осіб з підтримки бойової готовності техніки зв’язку й АУВ, 

сил і засобів ТхЗЗ і АУВ, підготовці ТхЗЗ і АУВ до дій військ і організації виконання завдань 

ними у ході дій [1]. 
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Технічне забезпечення зв’язку й автоматизації управління військами (ТхЗЗ і АУВ) має 

за мету підтримку забезпечення військ технікою зв’язку й АУВ у справному стані й у 

постійній готовності до бойового застосування з управління військами, надійної роботи, 

швидкого відновлення при ушкодженнях і повернення до ладу. Але цієї мети можливо 

досягти тільки за умови наявності для технічного забезпечення (ТхЗ), оцінки технічного 

стану та проведення відновлювального ремонту, особливо в польових умовах, таких засобів, 

якими є апаратні технічного забезпечення (АТЗ).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні в ЗС України завершується  заміна 

старих засобів зв’язку та АСУВ, новітніми , такими як RF – 7800 Н МР (20Вт), RF – 7800 Н 

МР(150Вт), RF – 7800 V- VS 511 і інші виробництва компанії „HARRIS ” та VRС – 950, PNR 

– 1000, PNR – 1000V (автомобільна) виробництва компанії  „Elbit Systems” і PRC – 5712, 

PRC – 9651, PRC – 9661 виробництва компанії „Aselsan”, а також засобів і комплексів зв’язку 

вітчизняного виробництва таких як Р-402, Р-423, ТК-1,2,3,4 тощо. Внаслідок переоснащення 

військ зв’язку сучасними зразками засобів і комплексів зв’язку і АСУВ виникає потреба в 

модернізації, переоснащенні та розробці нових апаратних технічного забезпечення засобів 

зв’язку і АСУВ, що може призвести до ще більшого зростання кількості нині існуючих 

різнотипних АТЗ. Звідси виникає потреба в створенні АТЗ модульного типу.  

Під АТЗ модульного типу розуміють сукупність сервісних засобів вимірювання техніки 

(ЗВТ), технологічного обладнання, документації, мінімально необхідного комплекту ЗІП для 

роботи з визначеними засобами зв’язку і АСУВ в польових умовах [2]. Аналіз підходів до 

вирішення цієї проблеми [3 – 4] свідчить про актуальність питання щодо розробки та 

створення АТЗ модульного типу для військ зв’язку  ЗС України. 

На даний час уже проведено ряд досліджень та публікацій щодо забезпечення ремонту 

військової техніки зв’язку агрегатним методом [5 – 7] і щодо класифікації наявних апаратних 

ТхЗ [8], а також обґрунтування рекомендацій по розробці спеціальних АТЗ модульного 

типу[9 – 15] та моделювання роботи АТЗ [16 – 17]. Але підходи щодо розробки АТЗ зв’язку 

та АСУВ модульного типу тактичної та оперативно – тактичної ланок управління ЗС 

України з визначенням їх основних функцій не досліджені і не визначені  в повному обсязі. 

Тому висвітлення підходів щодо визначення основних функцій АТЗ зв’язку і АСУВ 

модульного типу тактичної та оперативно-тактичної ланок управління ЗС України є досить 

актуальною науковою задачею спрямованою на зменшення в 2 – 3 рази існуючої кількості  

АТЗ та на забезпеченні виконання робіт, особливо в польових умовах, з технічного 

обслуговування і ремонту різних видів і засобів зв’язку та АСУВ з урахуванням новітніх та 

перспективних зразків, які поступають на оснащення. 

Мета статті: Провести аналіз щодо можливості подальшого використання наявних 

апаратних технічного забезпечення (АТЗ) та запропонувати підходи, щодо розробки 

апаратних – тактичної ланки управління на автомобільній чи броньованій базі та апаратних 

оперативно-тактичної ланки управління на автомобільній базі з визначенням можливого 

варіанту їх призначення, складу та функцій.  

Як відомо, ремонт – це комплекс заходів з відновлення справності або працездатності, а 

також відновлення ресурсу техніки зв’язку і АУВ, який проводиться за єдиною системою 

комплексного ремонту озброєння і військової техніки. 

Система ремонту техніки зв’язку і АУВ включає в себе, виконавців і документацію, 

об’єкти, які підлягають ремонту, засоби їх ремонту. 

До засобів ремонту належать технічні засоби для виконання відновлювальних робіт при 

проведенні ремонту, які включають контрольно-перевірочну апаратуру, стенди, установки, 

запасні частини, інструмент, пристрої та інше обладнання, зазначене в експлуатаційній і 

ремонтній документації. 

Ремонт, залежно від його складності, проводиться особовим складом, за яким 

закріплена техніка зв’язку і АУВ, ремонтними підрозділами зв’язку з’єднань і військових 

частин, ремонтними установами (підрозділами) зв’язку об’єднань і установами 
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(підрозділами) центрального підпорядкування за технологією, встановленою в 

експлуатаційній і ремонтній документації. 

Найбільш поширеною технологією ремонту на сьогодні є технологія, що базується на 

індивідуальному та агрегатному методах. Індивідуальний метод ремонту – метод, при якому 

всі роботи з відновлення працездатності техніки зв’язку і АУВ виконуються індивідуально 

на складових частинах, що входять в комплект техніки, яку ремонтують, а агрегатний метод 

ремонту техніки зв’язку і АУВ – це знеособлений метод ремонту техніки зв’язку і АУВ, при 

якому несправні агрегати замінюють новими або завчасно відремонтованими.  

Під агрегатом розуміють складову одиницю, що має властивості повної 

взаємозамінності, незалежного складання та самостійного виконання певної функції у 

виробах різноманітного призначення, наприклад, електродвигун, редуктор, насос, блок тощо. 

До ремонтних установ (підрозділів) зв’язку об’єднань належать стаціонарні майстерні, 

ремонтні установи і бази, а також ремонтні військові частини зв’язку. До ремонтних установ 

(підрозділів) зв’язку центрального підпорядкування належать ремонтні установи, бази і 

майстерні зв’язку, підпорядковані начальнику військ зв’язку Збройних сил України і 

начальникам військ зв’язку видів Збройних сил. Ремонтні установи, підрозділи в залежності 

від умов виконання завдань, обсягу робіт, можуть бути розгорнуті як на стаціонарній базі так 

і на рухомій. 

Стаціонарні ремонтні установи (підрозділи) зв’язку оснащуються технологічним 

обладнанням, необхідною ремонтною документацією, які забезпечують виконання всіх 

операцій, передбачених технологією ремонту, який проводиться цими ремонтними 

установами (підрозділами). 

Рухомі ремонтні військові частини і підрозділи зв’язку згідно з їх призначенням 

комплектуються апаратними технічного забезпечення (АТЗ) і апаратними для 

обслуговування і ремонту автомобільної техніки, які дозволяють виконувати в польових 

умовах вимірювання параметрів і характеристик при технічному обслуговуванні і проводити 

встановлені для них види ремонту комплексних об’єктів зв’язку і АУВ певної номенклатури.  

Необхідно зауважити, дуже важливо щоб від розвитку новітніх (перспективних) засобів 

зв’язку не відставав і розвиток оснащення ремонтних підрозділів. Досвід виконання завдань 

військами зв’язку в антитерористичній операції на території Луганської та Донецьких 

областей ще раз підтвердив важливість своєчасного виконання в польових умовах таких 

заходів, як: 

вимірювання параметрів і характеристик при технічному обслуговуванні; 

проведення різного виду ремонтів комплексних об’єктів зв’язку і АУВ, що дозволяє 

своєчасно повернути до строю той чи інший взірець техніки. Звичайно, для цього і потрібні, 

в першу чергу  АТЗ. 

При оснащенні ЗС України тільки аналоговими засобами зв’язку використовувалися 

АТЗ, ще радянських взірців. Коротка характеристика існуючих основних типів АТЗ і їх 

виробничі можливості наведені в таблиці 1. 

Щоб проаналізувати вказані засоби в таблиці1 щодо доцільності їх подальшого 

використання у військах зв’язку в нинішніх умовах, розглянемо більш детально деякі з них, 

щодо їх призначення, виконання ними основних функцій та складу цих апаратних. 

Так, станція АТЗ-2 – призначена для проведення в польових умовах ремонту і ТО 

однополосних р/ст. Р-135, Р-136, Р-137, Р-140 та р/ст. старого парку. 

За допомогою станції можливо: 

– виміряти потужність; 

– виміряти чутливість приймачів; 

– вимірювання коефіцієнту гармонії; 

– вимірювання телеграфних спотворень; 

– вимірювання перехідних перешкод; 

– вимірювання зсунутих частот; 

– вимірювання нерівномірності частотних характеристик; 
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– ремонт збудників ВО-64, ВО-67, приймачів Р-155П, Р-155У; 

– ремонт блоків живлення ПУР ТУ-ТС, блоків ВЧ тракту і їх автоматики. 
 

Коротка характеристика існуючих основних типів АТЗ і їх виробничі можливості. 

Таблиця 1 

 

Шифр РТО 
Види техніки, що 

забезпечується 

Кількість 

робочих 

місць 

Екіпаж 
Транспортна     

база 

Виробничі 

можливості * 

     ПР       СР 

АТЗ-1 Р-161,полюс-5(5у,15,30) 5 6 „Урал-375” 2-3 0,1 

АТЗ-2 
Радіостанції середньої і 

більшої потужності 
4 4 Зил-131 1,5 0,2 

АТЗ-4 Засоби зв’язку ТПУ 4 4 Зил-131 3 1,5 

АТЗ-5 (М-4М) 
 

Р-404, Р-405М,Р-401 5 6 Зил-131 1,5 0,2 

АТЗ-6 

 
Р-404М, Р-409, Р-405М 5 5 Зил-131 1,5 0,2 

АТЗ-7 

 

Р-414, Азид-1,Р- 130,Р-133 
5 5 Зил-131 2 0,1 

АТЗ-13 

 

Р-412, Р-410 М 
5 5 „Урал-375” 2 0,2 

АТЗ-14 

 

Р-412 
4 4 „Урал-375” 2 0,1 

АТЗ-17 

 

П-296, П-270, П-272 
5 5 Зил-131 10 3 

АТЗ-18 
Апаратура ЗАЗ 

2 5 Зил-131 2 
0,4  

 

АТЗ- 21 

 

Засоби багатоканального 

електрозв’язку 
4 6 „Урал-375” 6 0.8 

АТЗ-23 

(М-2М цех №1) 

Радіостанції середньої 

потужності КВ, УКВ 
5 6 Зил-131 2-3 0,2 

АТЗ-24 

(М-2М цех №2) 

Радіостанції малої 

потужності 
5 6 Зил-131 5 

2-3  

 

АТЗ-25 

(М-2М цех №3) 

Засоби багатоканального 

е.зв’язку 
5 5 Зил-131 5 0,1 

АТЗ - 27 Енергія – 12,30,60,100 5 6 Зил-131 5 
-  
 

АТЗ - 28 

 
Лужні акумулятори 2 3 Газ-66А 20-25 - 

АТЗ - 29 

 
Лужні акумулятори 3 3 Газ-66А 20-25 0,1 

АТЗ - 30 

 
Засоби зв’язку ТЛУ 5 5 Газ-66А 4 0,2 

АТЗ-АТ 

 
Засоби рухомості 3 3 Зил-131 2-3 39 

ПАРМ-ІМ Засоби рухомості 12 15 Зил-131 6-8 - 

* – ремонтів на добу (при 100%-ній укомплектованості особовим складом і 12-годинній роботі на добу). 

 

Станція АТЗ-7 – призначена для проведення в польових умовах діагностики поточного 

і середнього ремонтів, профілактичних робіт і усунення  середніх пошкоджень РРС Р-414, у  

т. ч. тих, що входять до комплекту Р-414 радіостанцій Р-130М, Р-415Н та Р-105М. Ця станція 

забезпечує: 

– виявлення і заміну несправних електро-радіоелементів; 

– замуровування і перезамуровування контактних колодок, муфт, роз'ємів  

з’єднувальних кабелів; 

– відновлення пошкоджених ділянок участків монтажу і жгутів; 

– перебирання і регулювання елементів СВЧ тракту і АФУ; 



Збірник наукових праць ВІТІ № 4 – 2017 

════════════════════════════════════════════════════════ 

80 

– регулювання і зачистку контактів; 

– відновлення порушеного лакофарбованого покриття; 

– свердління отвору, нарізка і відновлення різьби; 

– перевірку апаратури Р-414. 

Станція АТЗ- 17 призначена  для проведення в польових умовах капітального ремонту 

кабелю П- 296, П 270. Вона забезпечує: 

– проведення зрощування на кабелі шляхом одночасного спресування поліетиленових 

з`єднаних жил, вантаженесучого елементу і екрану; 

– ремонт дрібних пошкоджень шлангової оболонки; 

– заміну окремих деталей і повний монтаж виробів що входять до комплекту кабеля; 

– рихтування щок і зварювання пошкоджених місць кабельних барабанів; 

– перевірку електричних параметрів кабелю. 

З аналізу вище зазначених АТЗ щодо їх призначення, функцій можливо зробити 

висновок, що вони спроможні забезпечити ремонт, повірку параметрів засобів зв’язку 

аналогових, радіозасобів, які в своїй більшості, вже не використовуються в ЗС України.  

В той же час, як відомо, в останні роки відбулися істотні зміни техніки зв’язку і АСУ в 

ЗС України, яка надходить у війська і розробляється, до якої слід віднести програмно 

апаратні радіозасоби 5 – 6-го покоління, сучасне обладнання супутникового зв’язку, техніку 

оптоволоконних ліній зв’язку, обладнання цифрових мереж зв’язку та інші. Ці зміни 

вимагають заміну існуючих АТЗ та  розпочати роботу щодо модернізації, переоснащення або 

розробки нових апаратних технічного забезпечення. 

Пропонується замінити, існуючі АТЗ, на АТЗ модульного типу розроблені з 

використанням САLS-технологій (Continuous Acquisition and Life-Cycle Support ),що 

дозволить кардинальним чином підвищити її якість. Для тактичної ланки управління на 

автомобільній чи броньованій базі, а для оперативно – тактичної ланки управління на 

автомобільній базі (КРАЗ, МАЗ). Перші – повинні призначатися для технічного забезпечення 

(ТЗ), оцінки технічного стану та проведення поточного ремонту агрегатним методом засобів 

зв’язку і АСУВ тактичної ланки управління, другі для оперативно – тактичної ланки 

управління.  

Задача проектування перспективних АТЗ зводиться до задоволення цільової  

функції [11] 
 

C(X) = minC(X*), 

x*ɞΔ 
 

де –  C(X) – вартість одиничного ремонту;  

X = ( X1, X2,…, XN) вектор параметрів системи технічного обслуговування і ремонту;  

X*– значення вектора при рішенні задачі оптимізації, коли    x*ɞΔ;  

Δ  – множина допустимих значень параметрів. 

Їх основні функції пропонується мати наступні: 

технічне забезпечення, оцінка технічного стану і проведення поточного ремонту 

агрегатним методом радіозасобів за допомогою автоматизованого вимірювального 

комплексу (далі – АВК) рис. 1 (даний комплекс мати на базі сучасних вимірювальних 

технологій, що дозволить зменшити кількість вимірювальних приладів загального 

призначення) [18];  

технічне забезпечення, оцінка технічного стану і проведення поточного ремонту 

термінального і комутаційного обладнання ліній зв’язку за допомогою автоматизованого 

вимірювального комплексу; 

технічне забезпечення, оцінка технічного стану і проведення поточного ремонту 

зарядних пристроїв, пристроїв систем електроживлення, електричної частини 

електроагрегатів та зарядка герметичних акумуляторних батарей; 

діагностування, технічне обслуговування та ремонт засобів зв’язку поза апаратною, 
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коли їх доставка до АТЗ утруднена або неможлива; 

виконання слюсарних і механічних робіт з ремонту техніки зв’язку на винесеному  

робочому місці в палатці; 

формування звітних документів. 

 

 
 

Рис. 1 Автоматизований вимірювальний комплекс 
. 

У складі апаратної як варіант можуть бути обладнані такі  робочі місця: 

автоматизоване робоче місце начальника АТЗ (варіант виду такого місця наведено на  

рис.2)) [18]. 

 

 
 

Рис.2 Автоматизоване робоче місце начальника АТЗ 
 

робоче місце для технічного обслуговування радіозасобів ;  

робоче місце для технічного обслуговування термінального та комунікаційного 

обладнання; 

робоче місце для технічного обслуговування зарядних пристроїв, пристроїв систем 

електроживлення, електричної частини електроагрегатів та зарядка герметичних 

акумуляторних батарей; 

робоче місце для проведення слюсарних робіт (розташовується  в палатці); 

апаратура зв’язку,електроживлення і життєзабезпечення; 

система навігації; 

комплект запасних частин, приладів, інструментів та ЗІП – 0; 

кондиціонер. 

Що стосується ж апаратної оперативно-тактичної ланки управління на автомобільній 

базі, яка повинна бути призначеною, наприклад, для технічного забезпечення (ТЗ), оцінки 
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технічного стану та проведення відновлювального ремонту в польових умовах волоконно-

оптичних та електричних польових кабелів зв’язку. Необхідно передбачити щоб ця АТЗ 

виконувала наступні  функції:  

технічне забезпечення, оцінка технічного стану за допомогою вимірювальних приладів 

і проведення відновлювального ремонту волоконно-оптичних кабелів зв’язку; 

технічне забезпечення, оцінка технічного стану за допомогою автоматизованого 

вимірювального комплексу та проведення відновлювального ремонту електричних кабелів 

зв’язку, в тому числі за допомогою приладу оперативного відновлення кабелів; 

технічне забезпечення, оцінка технічного стану за допомогою вимірювальних приладів 

та проведення відновлювального ремонту електричних кабелів зв’язку; 

виконання слюсарних і механічних робіт з ремонту кабельного обладнання на 

винесеному робочому місці в палатці; 

формування звітних документів.  

Розробка нових апаратних технічного забезпечення модульного типу, як тактичної 

ланки управління на автомобільній чи броньованій базі, так і АТЗ оперативно – тактичної 

ланки управління на автомобільній базі типу (КРАЗ, МАЗ) дозволить не тільки забезпечити 

проведення діагностування, ремонт і обслуговування сучасної (перспективної) техніки 

зв’язку і АСУВ, а і значно зменшити кількість нині існуючих основних типів АТЗ від 20 до 5 

– 8 одиниць.  

Висновки 

1. Наявні апаратні технічного забезпечення (АТЗ) засобів зв’язку і АСУВ, які б 

дозволяли виконувати в польових умовах вимірювання параметрів і характеристик при 

технічному обслуговуванні і проводити встановлені для них види ремонту комплексних 

об’єктів зв’язку і АУВ певної номенклатури є застарілими і не можуть забезпечити 

проведення цих заходів на новітніх засобах. 

2. Перспективним напрямком щодо розробки нових АТЗ з метою підтримання 

програмно апаратних радіозасобів 5 – 6-го покоління і наступних поколінь, сучасного 

обладнання супутникового зв’язку, техніки оптоволоконних ліній зв’язку, обладнання 

цифрових мереж зв’язку та інші засобів зв’язку і АСУВ у постійній готовності до бойового 

застосування по управлінню військами та надійної їх роботи, швидкого відновлення при 

ушкодженнях і при поверненні до ладу, в першу чергу, в польових умовах є: 

модернізація, переоснащення та забезпечення АТЗ сучасними вимірювальними та 

ремонтними засобами; 

розробка нових апаратних модульного типу тактичної ланки управління на 

автомобільній чи броньованій базі, а оперативно-тактичної ланки управління на 

автомобільній базі. 

3. Створення модульних АТЗ дозволить обслуговувати і ремонтувати техніку зв`язку і 

АСУВ як старого так і нового парку та значно скоротити кількість нині існуючих основних 

типів АТЗ від 20 до 5 – 8 одиниць. 

4. Розробку і впровадження модульних АТЗ доцільно здійснювати поетапно: 

на першому етапі  – розробити і впровадити модульні АТЗ для базових зразків техніки 

зв’язку і АСУВ; 

на другому етапі – розробити і впровадити модульні АТЗ для найбільш широкої 

номенклатури техніки зв’язку і АСУВ, що знаходиться у військах. 

в подальшому розширити їх перелік і здійснити заміну існуючого парку АТЗ на новий. 

Перспективи подальших досліджень 
В подальших дослідженнях доцільно розглянути функціональні елементи, структуру, 

склад та можливі моделі роботи модульних АТЗ, в першу чергу, тактичної, а в послідуючому 

і оперативно-тактичної ланок управління.  
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