
Збірник наукових праць ВІТІ № 2 – 2018 

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

6 

УДК 621.391                                                                                                            Білий О. А. (ВІТІ) 

Шолудько В. Г. (ВІТІ) 

Малих В.В. (ВІТІ) 

Гай Ю.І. (ГУЗІС ГШ ЗСУ) 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ЗСУ 
 

В статті проведено аналіз перспектив розвитку системи супутникового зв’язку (ССЗ) ЗСУ. Наведено 
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Вступ. 

Супутниковий зв’язок посідає особливе місце в системі військового зв’язку. Його 

основною перевагою є висока оперативність встановлення з’єднання на великі відстані (в 

межах усієї земної кулі за умови використання систем з глобальним покриттям). 

Особливу значимість для збройних сил в умовах ведення бойових дій супутниковий 

зв’язок набуває в умовах, коли відсутня можливість розгортання повнофункціональної 

польової системи зв’язку та/або неможливо організувати лінії прив’язки до стаціонарної 

транспортної телекомунікаційної мережі, що неодноразово підтверджено досвідом багатьох 

армій світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
До початку 2014 року у Збройних силах України для забезпечення супутникового 

зв’язку використовувались: 

– станції  та термінали супутникового зв’язку системи „Інмарсатˮ; 

– станції супутникового зв’язку системи „Ірідіумˮ; 

– термінали супутникового зв’язку системи „Тураяˮ. 

Основними завданнями цих станцій являється забезпечення відкритого голосового 

зв’язку, передачі даних та забезпечення відеоконференцзв’язку між вузлами пунктів 

управління Збройних сил України з вузлами зв’язку пунктів управління миротворчих 

контингентів Збройних сил України та БЧ-4 надводних кораблів Військово-Морських Сил 

Збройних сил України. 

В березні 2011 року була прийнята стратегія розвитку космічної галузі до 2032 року, 

яка передбачала створення Національної системи космічного зв’язку „Либідь”. Проте, з ряду 

причин реалізована вона не була [1]. 

Починаючи з 2014 року Збройні сили України зіткнулися з проблемою забезпечення 

зв’язку з підрозділами, що діють у відриві від основних сил. Швидка зміна обстановки та 

висока мобільність підрозділів унеможливлювали забезпечення зв’язку штатними засобами 

зв’язку. Ситуація, що склалась, показала, що відсутність власної мережі супутникового 

зв’язку є суттєвим недоліком системи зв’язку Збройних сил України. Тому було прийнято 

рішення про оренду послуг супутникового зв’язку (як каналів, так і обладнання) у цивільних 

компаній [2]. 

Основними передумовами, що обґрунтовують прийняте рішення, є: 

відсутність вітчизняної національної мережі супутникового зв’язку; 

відсутність вітчизняних станцій супутникового зв’язку; 

економія державних коштів (термінали надаються на безоплатній основі); 

відносно невелика оплата за трафік у порівнянні з іншими операторами; 
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повний перелік надання послуг, що забезпечуються (мова, відео, дані). 

На теперішній час послуги надаються на основі можливостей системи супутникового 

зв’язку Ka-Sat. Остання, в свою чергу, відноситься до фіксованої супутникової служби та 

належить до класу високоорбітальних геостаціонарних систем, забезпечує широкосмуговий 

доступ до мережі Інтернет, внутрішній корпоративний зв’язок, передачу даних, електронну 

пошту, пакетну передачу та групову переадресацію, потокову передачу аудіо та відео даних. 

Застосування супутникового зв’язку показало ряд переваг в порівнянні з іншими 

родами зв’язку, а саме: 

висока стійкість і якість зв’язку; 

висока мобільність, можливість оперативного розгортання земних станцій 

супутникового зв’язку безпосередньо в районах дислокації  військових частин та підрозділів; 

мінімальні витрати (техніки і особового складу) при організації супутникових 

радіоліній; 

можливість розміщення земних станцій супутникового зв’язку в складках місцевості (в 

ущелинах, ярах), укриття їх за нерівностями рельєфу земної поверхні (горбами, горами) і 

штучними перешкодами (будівлями, спорудами), що забезпечує підвищення 

розвідзахищеності пунктів управління, зниження ефективності дії засобів створення 

радіоелектронних завад і додатковий захист від вогневого ураження. 

Як показав досвід локальних конфліктів останнього часу, в багатьох випадках засоби 

супутникового зв’язку залишались єдиними засобами зв’язку, які дозволяють забезпечити 

управління військами (силами), особливо в початковий період їх розгортання на 

непідготовленому оперативному напрямку. 

Постановка завдання.  
Орендовані засоби та послуги супутникового зв’язку в цілому, забезпечили оперативність та 

якість зв’язку, але, зважаючи на відсутність власної мережі супутникового зв’язку виникає 

необхідність в розробці власної системи супутникового зв’язку ЗСУ. 

Метою статті є розробка пропозицій щодо побудови перспективної системи 

супутникового зв’язку ЗСУ з врахуванням досвіду зарубіжних країн. 

Виклад основного матеріалу.  

Основне призначення систем супутникового зв’язку полягає в наданні органам 

управління на театрі військових дій або в конкретній місцевості надійних, захищених каналів 

зв’язку (передачі даних) з угрупуваннями збройних сил, тактичними з’єднаннями, окремими 

військовими частинами і кожним солдатом (за умови використання портативних терміналів 

супутникового зв’язку). Основними якостями супутникового зв’язку, якими не володіють 

інші роди зв’язку, є глобальне охоплення і здатність надати канали зв’язку з будь-якої точки 

світу в дуже короткий час. 

Розглянемо більш детально супутниковий зв’язок військового призначення США. Він є 

основою інформаційної інфраструктури збройних сил і включає наступні системи: 

MILSTAR/AEHF, DSCS/WGS, UFO/MUOS, TacSat і SDS. 

Єдина система військового супутникового зв’язку та управління [3] після повноцінного 

розгортання повинна стати одним з ключових елементів єдиної інформаційної системи 

глобального зв’язку і управління державних і військових організацій і основою космічної 

системи обміну даними між суб’єктами бойових дій на суші і на морі, в повітрі і в космосі. 

В єдину систему військового супутникового зв’язку і управління США входять 

військова система широкосмугового супутникового зв’язку (DSCS/WGS), військова система 

вузькосмугового супутникового зв’язку (UFO/MUOS), військова космічна система 

ретрансляції даних з розвідувальних супутників (SDS) і військова космічна система 

вузькосмугового супутникового зв’язку (TacSat) для військово-морських сил (ВМС). Крім 

цього, до єдиної системи військового супутникового зв’язку і управління США включені 

радіолокаційні системи космічного базування (Space Radar-SR), безпілотні літальні апарати 

(БПЛА), системи глобального позиціонування (GPS), космічні метеорологічні системи, 

супутникові системи управління, контролю, зв’язку, комп’ютерного забезпечення, розвідки, 
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стеження і спостереження (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, 

Surveillance, Reconnaissance, С4 ISR) за обстановкою на суші, на морі, в повітрі та в космосі. 

Широке застосування в єдиній інформаційній системі глобального зв’язку і управління 

США знайшли військові супутникові системи зв’язку Великобританії (Sky Net), Франції 

(Syracuze), ФРН (SATCOMBw) та інших союзників США. 

До складу єдиної військової супутникової системи зв’язку і управління США в період 

мирного і воєнного часу залучаються супутники глобальної космічної системи ретрансляції 

(Tracking and Data Relay Satellite System, TDRSS). Все ширше в складі єдиної системи 

військового супутникового зв’язку і управління використовуються орендовані 

Міністерством оборони США ресурси комерційних систем супутникового зв’язку Intelsat, 

SES, Eutelsat, Iridium, Globalstar та інших. 

Космічна система захищеного зв’язку MILSTAR/AEHF. Система MILSTAR призначена 

для управління стратегічними ядерними силами США в умовах ядерної війни. Для цієї 

системи розроблялися особливі заходи щодо забезпечення автономності і живучості 

космічних апаратів. 

З метою високою захищеності ліній зв’язку в системі використовується Ка, К і V 

діапазони частот. Ці діапазони частот дозволяють формувати вузькі спрямовані промені, які, 

поряд з завадозахищеністю каналів, підвищують і прихованість ліній зв’язку, оскільки 

сигнали важко запеленгувати, а значить, і придушити. Використання особливих алгоритмів 

кодування і обробки сигналу дозволяє гарантувати дуже високу захищеність каналу зв’язку. 

Через технічні засоби супутників передаються дані розвідки і відеоінформація, здійснюється 

мовний обмін і проводяться відеоконференції. 

Система MILSTAR використовується не тільки для стратегічних ядерних сил, а й 

забезпечує зв’язок з усіма видами і родами збройних сил США. 

Орбітальне угруповання системи складається з п’яти супутників Milstar (два Milstar-1 і 

три Milstar-2) на геостаціонарній орбіті.  

Супутники Milstar-1 дозволяють організовувати 192 низькошвидкісних канала (від 75 

до 2400 біт/с), канал зв’язку (44,5 ГГц – на лінії вгору і 20,7 ГГц – на лінії вниз) і систему 

перехресного зв’язку (зв'язок супутників з сусідніми) на частоті 60 ГГц. Крім того, космічні 

апарати мають чотири UHF (300 і 250 МГц) канали зв’язку системи AFSATCOM для ВПС 

США і один UHF (300 і 250 МГц) канал мовлення – для ВМС США. 

Супутники другого покоління Milstar-2 дозволяють організовувати 192 

низькошвидкісних (від 75 до 2400 біт/с) і 32 середньошвидкісних (від 4,8 кбіт/с до 

1,544 Мбіт/с) захищених каналів зв’язку в розширеній смузі робочих частот. 

Технічні засоби системи MILSTAR реалізують такі функції: 

бортова обробка і комутація сигналів; 

автономне управління бортовими ресурсами; 

перехресне використання спектра (прийом сигналу через одну антену в одному 

діапазоні і ретрансляція його через іншу антену в іншому діапазоні); 

міжсупутниковий зв’язок. 

Система AEHF складається з чотирьох основних і одного резервного супутника на 

геостаціонарній орбіті. Система AEHF сумісна з низько- та середньошвидкісними каналами 

системи MILSTAR, а також має нові високошвидкісні (до 8,2 Мбіт/с) канали зв’язку. 

Космічна система широкосмугового зв’язку DSCS/WGS. Система стратегічного зв’язку 

(Defence Satellite Communication System, DSCS) збройних сил США забезпечує зв’язком 

вище військово-політичне керівництво, об’єднані і спеціальні командування з об’єднаннями, 

з’єднаннями, частинами (до рівня бригади) і об’єктами збройних сил видів і родів військ 

США. Крім того, система вирішує завдання передачі дипломатичної, розвідувальної і 

державної інформації, включаючи обмін даними між автоматизованими системами 

управління різних рівнів і їх елементами. 

У складі угруповання налічується вісім супутників (шість робочих космічних апаратів 

DSCS-3B і два – в резерві) на геостаціонарній орбіті. 
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Пропускна здатність одного космічного апарату становить від 100 до 900 Мбіт/с. 

До складу модуля корисного навантаження супутника входять: 

шість незалежних транспондерів і один одноканальний транспондер; 

три приймальних антени; 

п’ять передавальних антен. 

Модуль корисного навантаження супутників цієї серії працює в X-діапазоні:  

7900 – 8400 МГц на прийом і 7250 – 7750 МГц на передачу. Потужність транспондерів –  

50 Вт. Смуга пропускання каналів –  від 50 до 85 МГц. Для управління космічним апаратом і 

передачі телеметрії використовуються S і X діапазони. 

У зв’язку зі збільшенням трафіка даних при наданні послуг магістрального зв’язку і 

нових видів послуг для збройних сил було прийнято рішення про розробку нової 

національної широкосмугової супутникової системи зв’язку нового покоління (Wideband 

Global Satcom, WGS). Тому космічні апарати системи DSCS замінюються на супутники 

системи WGS, яка буде складатися з шести апаратів. 

Пропускна здатність космічного апарата WGS за рахунок застосування пристроїв 

комутації каналів, засобів частотного, просторового і поляризаційного розділення сигналів і 

при використанні апаратури GBS становить від 2,4 до 3,6 Гбіт/с. 

Космічна система вузькосмугового супутникового зв’язку UFO (MUOS). Система 

супутникового зв’язку UFO (FLTSATCOM на першому етапі) створювалася ВМС США для 

забезпечення зв’язку берегових центрів з надводними і підводними об’єктами, авіацією 

флоту і циркулярного оповіщення сил флоту по спеціальному каналу.  

Орбітальне угруповання системи включає дев’ять космічних апаратів UFO (вісім 

основних і один резервний) в чотирьох орбітальних позиціях і 2 супутника FLTSATCOM на 

геостаціонарній орбіті.  

Космічні апарати забезпечують 39 каналів зв’язку з сумарною шириною 555 кГц і 21 

вузькосмуговий канал голосового зв’язку шириною 5 кГц кожен, 17 ретрансляційних каналів 

з шириною смуги по 25 кГц і канал мовлення з шириною смуги 25 кГц. 

На заміну системи UFO приходить перспективна система вузькосмугового зв’язку 

(Mobile User Objective System, MUOS). До складу системи MUOS буде входити п’ять 

супутників (один резервний) на геостаціонарній орбіті, центр управління польотом і центр 

управління мережею зв’язку. Кожен супутник MUOS має пропускну здатність восьми 

супутників UFO. 

До складу первинної конфігурації системи зв’язку увійдуть наземний комплекс 

управління і два супутника MUOS, перший з яких запущено 24 лютого 2012 року.  

Супутники працюють в УВЧ, Х і Ка діапазонах. Система забезпечить вузькосмугові 

канали військового зв’язку та передачу даних зі швидкістю до 64 кбіт/с. Загальна швидкість 

каналів зв’язку супутника – до 5 Мбіт/с, що в 10 разів вище, ніж у системи UFO (до 

400 кбіт/с). 

Найважливішими вимогами, що пред’являються до нової системи є: забезпечення 

гарантованого доступу, зв’язок в русі, здатність формувати різні за призначенням і 

конфігурацією мережі зв’язку, об’єднана взаємодія мереж зв’язку різнорідних сил, глобальне 

охоплення, надійне покриття приполярних районів, можливість використання 

малогабаритних портативних абонентських терміналів. 

Космічна система вузькосмугового супутникового зв’язку ВМС США TACSAT. У 2005 

році для того, щоб зробити систему військового супутникового вузькосмугового зв’язку 

глобальною, в США було прийнято рішення про створення експериментальної системи 

зв’язку на еліптичних супутниках. 

У вересні 2011 року з цією метою запущений експериментальний супутник TacSat– 4. 

Орбіта космічного апарату –  еліптична з перигеєм 850 км, апогеєм 12 тис. 50 км і нахилом 

площини орбіти – 63,4 град.  

Призначення космічного апарату: забезпечення глобального захищеного завадостійкого 

зв’язку з підрозділами на полі бою (зв’язок на „ходуˮ – communication on the move, COTM); 
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виявлення підводних човнів супротивника; доведення до підрозділів морської піхоти та 

кораблів ВМС США результатів оцінки обстановки і бойових наказів в умовах сильної 

протидії радіотехнічних засобів противника. 

Супутник забезпечує до 10 каналів вузькосмугового зв’язку (від 2,4 до 16 кбіт/с) в 

діапазоні UHF (300 і 250 МГц). 

Мобільна центральна станція супутникового зв’язку DataPath DKET. 

Використовується для організації тимчасового центру управління супутниковою мережею. 

Час розгортання центральної станції та організації мережі – 4 години, забезпечується робота 

від бортового генератора 20 годин, від акумуляторів 15 хвилин. 

Основні технічні характеристики наведені в таблиці 1 [4]. 

Таблиця 1 

Параметри Ku Kа 

Спосіб визначення місця положення  автоматичне за допомогою GPS, 

електронного компасу та інклінометру 

Спосіб наведення на супутник  автоматичне наведення та супроводження 

Швидкість на передачу в прямому каналі від 64 кбіт/с до 20 Мбіт/с 

Схема резервування модемного обладнання 1:1 

Модуляція BPSK/ QPSK/8PSK 

Живлення  змінний струм 208/240/380 В, 50–60 Гц. 

Управління мережею підтримка програмного забезпечення 

MaxView 

Діаметр антени  3.8 м 3.8 м 

Еквівалентна потужність  77.4 дБВт 81.4 дБВт 

Підсилення антени  29.8 дБ/K 31.7 дБ/K 

Вид поляризації  Лінійна Кругова 

Кількість вхідних портів  4 4 

Діапазон налаштування антени по вертикалі  90º 90º 

Діапазон налаштування антени по горизонталі  180º 180º 

Частота передачі  13.75 – 14.50 ГГц 30.0 – 31.0 ГГц 

Частота приймання  10.95 – 12.75 ГГц 20.2 – 21.2 ГГц 

Відповідність вимогам  Intelsat, Eutelsat, WGS і FCC 

 

Вибір принципу реалізації та побудови мережі супутникового зв’язку ЗСУ.  

Зважаючи на зазначене вище, в основу технічної реалізації побудови системи 

супутникового зв’язку ЗС України доцільно покласти технологію VSAT (Very Small Aperture 

Terminal – мала супутникова наземна станція) [5]. Це обумовлено рядом принципових 

переваг при організації супутникового зв’язку, а саме: 

висока масштабованість та гнучкість  при низьких організаційних і фінансових 

витратах; 

висока надійність каналу зв’язку, імовірність помилки бінарного символу в межах не 

більше 10
-6

;  

низька вартість абонентських терміналів; 

висока швидкість (до 10 Мбіт/с) передачі абонентських терміналів, що дозволяє 

реалізувати всі існуючі послуги по передачі даних, мови та відео; 

централізований доступ до інформаційних ресурсів, сховищ інформації й баз даних; 

передача та синхронізація даних, файлів у територіально рознесених сховищах даних; 

універсальність та інтеграція з існуючими мережами обміну інформацією; 

простота технічного обслуговування та експлуатації (для організації мережі досить 

однієї центральної станції). 

Мережа супутникового зв’язку на базі VSAT включає в себе три основні елементи: 

центральна земна станція, супутник-ретранслятор і абонентські VSAT термінали [6]. 
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Центральна земна станція (ЦЗС) в мережі супутникового зв’язку виконує функції 

центрального вузла і забезпечує управління роботою всієї мережі, перерозподіл її ресурсів, 

виявлення несправностей та сполучення з наземними лініями зв’язку. Зазвичай ЦЗС 

встановлюється у вузлі мережі, на який припадає найбільший трафік. 

Мережі VSAT будуються на базі геостаціонарних супутників-ретрансляторів. Це 

дозволяє максимально спрощувати конструкцію абонентських терміналів без системи 

стеження за супутником. Супутник приймає сигнал від земної станції, підсилює його і 

направляє назад на Землю. Найважливішими характеристиками супутника є потужність 

бортових передавачів і кількість радіочастотних каналів (стволів або транспондерів) на 

ньому. Для забезпечення роботи через малогабаритні абонентські станції типу VSAT 

потрібні передавачі з вихідною потужністю близько 40 Вт. 

Абонентський VSAT термінал, зазвичай, включає в себе антенно-фідерний пристрій, 

зовнішній радіочастотний блок і внутрішній блок (модем). Зовнішній блок представляє 

собою невеликий приймально-передавач. Внутрішній блок забезпечує сполучення 

супутникового каналу з термінальним обладнанням користувача. Типова схема організації 

системи супутникового зв’язку VSAT представлена на рис. 1 [6]. 

 

 
Рис. 1. Типова схема організації ССЗ VSAT 

 

Перспективна схема організації системи супутникового зв’язку ЗСУ.  

Система супутникового зв’язку ЗС України має бути організаційно-технічним 

об’єднанням наступних елементів: 

орендований ресурс супутника-ретранслятора Ка діапазону; 

основна центральна станція (стаціонарний HUB); 

польова центральна станція (мобільний HUB); 

стаціонарні станції супутникового зв’язку; 

польові станції супутникового зв’язку: 

мобільні станцій супутникового зв’язку, що встановлюються на колісних або 

гусеничних шасі та забезпечують зв’язок під час руху (і під час зупинок); 

рухомі станції супутникового зв’язку, що встановлюються на колісних або 

гусеничних шасі та забезпечують зв’язок на стоянці; 

переносні (перевізні) станції супутникового зв’язку для зв’язку на стоянці. 

Варіант реалізації перспективної системи супутникового зв’язку ЗС України 

представлений на рис. 2. 

Пропозиції щодо основних вимог до елементів перспективної ССЗ ЗСУ зведено у 

табл. 2 [7]. 
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Пропозиції щодо вимог до центральної станції. Центральна станція (основна, польова) 

супутникового зв’язку складається з наступних елементів: 

автоматизованого антенного поста (у складі антени, поворотного привода, системи 

автосупроводження, системи антиобледеніння);  

приймально-передавального обладнання; 

каналоутворюючого обладнання (у складі обладнання для формування супутникових 

каналів, обладнання для стику з наземними мережами зв’язку, модемного обладнання); 

автоматизованого робочого місця чергового системи супутникового зв’язку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Система супутникового зв’язку ЗС України 

 

Таблиця 2 

Пропозиції щодо основних вимог до елементів перспективної ССЗ ЗСУ 

Вимоги до ТТХ Цетральна ССЗ 
Стаціонарні 

ССЗ 
Рухомі ССЗ Переносні ССЗ 

Діапазон Ка Ка Ка Ка 

Тип антени параболічна параболічна параболічна ФАР 

Модуляція 
QPSK, 8PSK, 

16PSK, 32PSK 

QPSK, 8PSK, 

16АPSK, 

32АPSK 

QPSK, 8PSK, 

16АPSK, 

32АPSK 

QPSK, 8PSK, 

16АPSK, 

32АPSK 

Швидкість 

передачі, Мбіт/с 
1 – 500 0,256 –  8 0,256 – 8 0,512 – 40 

Швидкість 

прийому, Мбіт/с 
0,512 –  9 0,512 – 120 0,512 – 120 0,128 – 6 

Шифрування 
AES (128, 256 

біт) 

AES (128, 256 

біт) 

AES (128, 256 

біт) 

AES (128, 256 

біт) 

Робоча 

температура, °C  
від –30 до +55 від –30 до +55 від –30 до +55 від –30 до +55 

Електроживлення 220 В 50 Гц 220 В 50 Гц 
від бортової 

мережі 

220 В 50 Гц 

(12, 24 В) 

Вітростійкість, 

км/год 

100, пориви до 

130 

100, пориви до 

130 

100, пориви до 

130 

100, пориви до 

130 

Video

Стаціонарна компонента

Video

Космічний апарат

Засоби супутникового зв’язку 

морського виконання

Мобільні засоби супутникового зв’язку

Переносні засоби 

супутникового зв’язку 

Video

Video

Рухомі засоби супутникового зв'язку

Мережа інтернет

HUB

Центральна станція ЗС України

HUB

Інформаційно-телекомунікаційна мережа

 ЗС України

Video

Засоби супутникового 

зв’язку стаціонарних ВЗ ГШ, 

видів Збройних Сил, ОК, 

ПвК, бригад

Video

польовий
стаціонарний
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Польова центральна станція супутникового зв’язку повинна бути змонтована на 

колісному шасі підвищеної прохідності. Прийомопередавач має забезпечувати резервування 

за схемою 1:1. 

Центральна станція (основна, польова) супутникового зв’язку повинна забезпечувати 

виконання таких завдань:  

спостереження в реальному режимі часу за станом всіх елементів системи 

супутникового зв’язку; 

зміну конфігурації системи супутникового зв’язку; 

автоматичну інсталяцію та тестування станції супутникового зв’язку яка підключається 

вперше або повторно; 

зміну частоти або режиму роботи станції супутникового зв’язку; 

збір оперативних та статистичних даних про якість функціонування мережі 

супутникового зв’язку, використання її ресурсів; 

контроль якості супутникових каналів зв’язку;  

забезпечення автоматичного прийому всіх функцій від основної до польової 

центральної станції та навпаки (при необхідності);  

реплікацію (синхронізація бази даних про абонентів мережі супутникового зв’язку) 

бази даних з основної центральної станції на польову; 

роботу земних станцій  в системі супутникового зв’язку з топологією „зіркаˮ. 

Центральна станція (основна, польова) повинна забезпечувати:  

управління через NMS (Netvork Management System) сервер (WEB інтерфейс); 

аутентифікацію земних станцій та керування множинним доступом;  

управління розподілом орендованого ресурсу;  

управління доступом станцій та їх синхронізацію;  

обробку та усунення помилок;  

захист команд управління земними станціями від несанкціонованого доступу та їхнього 

спотворення;  

інтеграцію з діючою системою супутникового зв’язку. 

Автоматизоване робоче місце чергового системи супутникового зв’язку повинно 

забезпечувати: 

управління конфігурацією та параметрами системи; 

управління розподілом смуги частот; 

управління доступом абонентських терміналів та їх синхронізацією; 

управління заходами по відновленню зв’язку при його порушенні; 

автоматичне передавання своїх функцій у разі необхідності до центральної (резервної) 

станції супутникового зв’язку; 

обмін оперативною інформацією (документами) у системі чергової служби; 

збір в режимі реального часу та обробку інформації про стан елементів системи СЗ 

(засобів, каналів, напрямків); 

централізований моніторинг системи СЗ (мережеву активність, потужність прямого 

каналу, стійкість зворотного каналу, визначення несправних елементів, супутниковий 

ресурс, що використовується); 

аналіз продуктивності системи СЗ (трафіка, даних про функціонування підсистем); 

формування запитів на діагностування елементів системи; 

збір, обробку, зберігання і візуальне відображення інформації про працездатність 

системи СЗ (в текстовому, табличному, графічному форматах, у тому числі на фоні 

електронних карт місцевості); 

формування звітів про функціонування системи СЗ. 

Пропозиції щодо управління системою супутникового зв’язку. 

Управління ССЗ повинно здійснюється з єдиного центру управління – центру 

оперативно-технічного управління системою супутникового зв’язку (ЦОТУ ССЗ), який  

забезпечує виконання наступних функцій. 
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1. Управління функціонуванням ССЗ: 

управління конфігурацією та характеристиками системи; 

управління розподілом смуги частот; 

управління доступом абонентських терміналів та їх синхронізація; 

управління заходами зі встановлення зв’язку при його порушенні; 

управління розмежуванням доступу до ССЗ; 

забезпечення кібернетичного захисту; 

автоматичне передавання своїх функцій польовій центральній станції, яка повинна 

виконувати її функції [8]. 

2. Збір в режимі реального часу та обробку інформації про стан елементів системи 

супутникового зв’язку(засобів, каналів, напрямків): 

моніторинг ССЗ (мережеву активність, потужність прямого каналу, стійкість 

зворотного каналу, визначення несправних елементів, супутниковий ресурс, що 

використовується); 

аналіз продуктивності ССЗ (трафіку, даних про функціонування підсистем); 

діагностування елементів системи; 

формування звітів про функціонування ССЗ. 

Варіант організаційно-штатної структури ЦОТУЗ представлений на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Варіант організаційно-штатної структури ЦОТУЗ 

 

Оперативному черговому Центру оперативно-технічного управління системою 

супутникового зв’язку(ЦОТУССЗ) підпорядковується чергова зміна ЦОТУССЗ та чергові 

вузлів зв’язку видів ЗСУ та з’єднань. Він має право давати їм розпорядження з усіх питань 

забезпечення супутникового зв’язку.  

Пропозиції щодо етапів розгортання системи супутникового зв’язку [9]. 

Розгортання системи супутникового зв’язку доцільно здійснити у три етапи. 

1 етап – розгортання центральної станції: 

укладання договору щодо оренди ресурсу супутника; 

закупка центральної станції; 

розгортання центральної станції, підключення ліній прив’язки до наземних каналів. 

2 етап – введення центральної станції в експлуатацію: 

створення організаційно-штатного підрозділу, що буде експлуатувати центральну 

станцію та керувати системою супутникового зв’язку ЗС України; 

навчання особового складу для експлуатації центральної станції; 

створення комплексної системи захисту інформації в системі супутникового зв’язку ЗС 

України; 

розгортання стаціонарних станцій супутникового зв’язку на стаціонарних ІТВ у 

пунктах постійної дислокації визначених підрозділів (створення дослідного району із 

залученням всіх регіонів України); 

проведення дослідної експлуатації, написання акта щодо виявлених недоліків в роботі 

системи; 

усунення виявлених недоліків в роботі, проведення повторної дослідної експлуатації; 
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приймання центральної станції в експлуатацію. 

3 етап – розгортання мережі супутникового зв’язку ЗС України: 

нарощування стаціонарної компоненти системи супутникового зв’язку СЗ України; 

закупівля мобільних станцій супутникового зв’язку для встановлення на транспортну 

базу, що забезпечують роботу на стоянці та автоматичне наведення на супутник-

ретранслятор; 

розробка та виробництво (закупівля) польових станцій супутникового зв’язку; 

закупівля польової центральної станції супутникового зв’язку. 

Таким чином, доцільно запропонувати підприємствам в Україні, які спроможні 

виготовляти термінали супутникового зв’язку, надати пропозиції щодо можливості 

виготовлення обладнання із заданими технічними вимогами, їх орієнтовної вартості та умов 

гарантійного та післягарантійного обслуговування. 

Висновки 

В основу технічної реалізації побудови системи супутникового зв’язку ЗС України 

доцільно покласти технологію VSAT за топологією „Зірка”. До складу системи 

супутникового зв’язку увійдуть наступні елементи: орендований ресурс супутника-

ретранслятора Ка діапазону; центральна станція (стаціонарна, мобільна HUB); стаціонарні 

станції супутникового зв’язку; польові станції супутникового зв’язку. Управління ССЗ 

повинно здійснюється з єдиного центру управління – центру оперативно-технічного 

управління системою супутникового зв’язку. Для забезпечення захисту інформації в системі 

супутникового зв’язку повинна бути створена комплексна система захисту інформації. 

Сформовані пропозиції доцільно врахувати при формуванні оперативно-тактичних 

вимог до системи супутникового зв’язку Збройних Сил України. 

Напрямками подальших досліджень є аналіз технічних характеристик та можливостей 

обладнання VSAT різних виробників, а також комерційних пропозицій щодо вартості 

обладнання та вартості оренди ресурсу супутника-ретранслятора з метою підготовки 

пропозицій щодо варіантів оснащення системи супутникового зв’язку ЗСУ.  
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