


Модульна система радіорозвідки «Тінь-МД».

Сучасний мобільний та надійний засіб радіорозвідки  та пеленгації 
для Збройних Сил України.



Модульна система радіорозвідки (моніторингу спектру) «Тінь-МД» 
призначена для ведення радіорозвідки в діапазонах ультракоротких та 
коротких хвиль. 
Система дозволяє виявляти та здійснювати моніторинг роботи цифрових 
та аналогових радіостанцій супротивника, вести багатоканальний запис 
демодульованих сигналів, пеленгацію, вести журнал подій для 
подальшого аналізу та ведення радіотехнічної розвідки з метою 
виявлення РЛС, засобів РЕБ, навігаційних систем тощо. 



Розробка компанії ARMORUM SOLUTIONS модульна система радіорозвідки 
«Тінь-МД» у формфакторі автономного переносного контейнера.



Модульна система радіорозвідки (моніторингу спектру) 
«Тінь-МД» є подальшим розвитком комплексу радіорозвідки 
«Тінь», який успішно застосовувався на Східному фронті Україно-
Російської війни у 2015-2016 роках. 



Провівши численні консультації з офіцерами розвідки Збройних Сил України, 
проаналізувавши отриману від них інформацію,  керуючись власним бойовим 
досвідом, ми дійшли  висновку:
• Технічні засоби розвідки – радіорозвідка та БПЛА стали одним з основних  

джерел розвідданих.
• Збройні Сили України мають гостру потребу в сучасних засобах  радіорозвідки.
• Збільшення кількості цифрових радіостанцій у ворога зменшує ефективність 

тактичного радіоперехоплення і виводить на перший план пеленгацію, як 
джерело інформації щодо маневрів ворога. 

• Більшість сучасних систем радіорозвідки побудовані за принципом досягнення 
найвищих технічних параметрів , що зумовлює їх високу вартість і складність та, 
як наслідок, ускладнює їх масоване застосування з побудовою розвідувальних 
мереж, що охоплюють моніторингом значні території. 

• Потрібне ефективне, недороге, масове рішення з широкими можливостями 
інтеграції з існуючими системами та гнучкою схемотехнікою, яка дозволяє  
постійні модернізації.



Модульна система радіорозвідки «Тінь-МД» має гнучку та варіативну 
модульну архітектуру, яка дозволяє адаптувати кожен окремий комплект під 
конкретне завдання. 
Базовий комплект SDR-панорами може доповнюватись керованими КХ та УКХ 
приймачами, пеленгаторними модулями, антенними комутаторами, 
підсилювачами та наборами антен в залежності від стаціонарного чи 
мобільного сценарію використання та потрібних  діапазонів частот. 
Функція синхронного керування аналоговими РПП може бути адаптована до 
наявних у замовника виробів, що дозволить суттєво знизити вартість та 
пришвидшити інтеграцію системи в існуючу структуру засобів радіорозвідки. 
Програмний комплекс дозволяє, окрім ведення бази записів мовної
інформації, вести технічний аналіз випромінювань,  демодуляцію окремих 
видів цифрових сигналів, а з додатковими конвертерами та антенними 
пристроями - ведення радіотехнічної розвідки випромінювань РЛС, засобів 
РЕБ, навігаційних систем тощо. 



Бортова система радіорозвідки та пеленгації «Тінь-Н», встановлена на БПЛА (ЛА),
дозволяє виявляти ворожі комплекси РЕБ, які створюють завади сигналам 
супутникової навігації  GPS та визначати район їх розташування.



Під час розробки комплексу ми керувалися принципами доктрини 
«Стратегія Третього Офсета» (Third Offset), яка застосовується у ВПК США 
та передбачає максимальне залучення комерційних  наукових, технічних 
та технологічних розробок до військової сфери. 
Очевидним підґрунтям доцільності  такої стратегії є той факт, що  
«класичний» ВПК в умовах  «повільної третьої світової», що складається 
з низки перманентних регіональних конфліктів  у  формі  
мережоцентричної та неконвенційної (гібридної) війни, не зможе 
зберегти свої  технологічні та економічні переваги  та забезпечити 
потреби армії  в озброєнні ні якісно, ні кількісно. Аналіз  розвитку 
військових технологій показав, що навіть країни третього світу можуть 
стрімко нарощувати   свої військові можливості за рахунок застосування   
доступних на ринку   комерційних технологій та матеріалів. 
Саме тому ми розробляємо наші системи на базі комерційних доступних 
компонентів  та технологій. 



Гнучкість архітектури комплексу дозволяє легко використовувати аналізатори 
спектру та скануючі приймачі різних виробників. В залежності від задач та 
фінансових можливостей замовника.



Архітектура комплексу базується на філософії масштабування угруповання  у 
відповідності від задач та необхідного покриття з повнофункціональних 
розвідувальних апаратних модулів. Така архітектура  передбачає багатократне 
резервування основних систем і передбачає збереження функціональних 
можливостей всього комплексу в його окремих елементах.
На практиці це  означає, що мережа  радіорозвідки буде зберігати свою 
функціональність навіть при втраті частини своїх елементів. 



Можливість дистанційного керування комплексом,  дозволяє розгортати
мережі автономних станцій під єдиним управлінням та конфігурувати систему 
відповідно до тактичної обстановки та завдань, дозволяє зменшити кількість
кваліфікованого персоналу для обслуговування.
Можливе виконання станції у формфакторі автономного переносного 
контейнера, який може бути легко встановлений просто неба, в стійковому, 
настільному виконанні або для монтажу у різних видах техніки, в тому числі на 
пілотованих та безпілотних літальних апаратах.
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