


Комплекс радіорозвідки та пеленгації
(SIGINT - LLVI and DF) “ТІНЬ” (30-3000 МГц)

ланки бригада, окремий батальйон.

Сучасний, мобільний та надійний засіб радіорозвідки  та пеленгації в 
ультракороткохвильовому діапазоні для Збройних Сил України.





Можливості комплексу.

Комплекс дозволяє виявляти та здійснювати моніторинг
роботи цифрових та аналогових радіостанцій супротивника в
заданому районі на відстанях до 25 км в діапазоні 30 - 3000
МГц.
Пеленгацію радіостанцій в діапазоні 130 - 800 МГц.



Призначення мобільного комплексу 
• радіотехнічна розвідка в інтересах командування частин;
• визначення координат цілей типу - пункти управління військами,
радіостанції та ретранслятори зв'язку, що знаходяться
безпосередньо в бойових порядках противника (у тому числі
радіостанції окремих броньованих машин), станції РЕБ, пункти
коригування вогню артилерії і наведення авіації, управління БПЛА
і т.п.;

• подальша передача координат цілей для їх знищення вогневими
засобами;
• пеленгація радіопередач ДРГ, що діють в нашому тилу;
• контроль дотримання нашими військами режиму
радіомаскування.



При створенні нашого комплексу  ми орієнтувалися на 
функціонал американського військового комплексу   

WOLFHOUND
компанії Praemittias Systems LLC
( http://praemittias-systems.com )

проте з більш розширеними можливостями.

http://praemittias-systems.com/


Провівши численні консультації з офіцерами розвідки
добровольчих батальйонів і Збройних Сил України,
проаналізувавши отриману від них інформацію, керуючись
власним бойовим досвітом ми дійшли висновку:

• Технічні засоби розвідки – радіоперехоплення та БПЛА стали
основним джерелом розвідданих в зоні АТО.
• Збройні Сили України мають гостру потребу в сучасних
засобах радіорозвідки.
• Наявна у військах штатна техніка та структури
радіорозвідки застарілі та неефективні.
• Збільшення кількості цифрових радіостанцій у ворога
зменшує ефективність радіоперехоплення і виводить на
перший план пеленгацію, як джерело інформації що до
маневрів ворога.
• Потрібне ефективне, недороге, а головне своєчасне рішення
з широкими можливостями інтеграції з існуючими системами
та гнучкою схемотехнікою яка дозволяє постійні модернізації.

Всім цим вимогам відповідає створений нами комплекс.
З серпня 2015 року по лютий 2016 комплекс виконував
бойову роботу в зоні АТО (сектори С та А).



Основними перевагами нашого комплексу в порівнянні з штатними 
армійськими комплексами РЕР типу Р-381, Р-396У є ширший діапазон, 
сучасна елементна база, значно менші габарити, енергоспоживання, і 
висока ступінь автоматизації.
Найближчим аналогом з вітчизняних засобів РЕР є комплекс 
«Барвінок-М». При східних ТТХ наш комплекс має істотно більш 
низьку вартість, більшу гнучкість, більша кількість каналів 
одночасного моніторингу (8 проти 1 у «Барвінка-М»).

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ. 
"Тінь" AN/PSS-7 

WOLFHOUND
«Барвинок М»* «РАМА»

Р-381Т2
Акваланг-У

Р-396У
Мандат
Р-934БМВ

Країна Україна США Україна СРСР СРСР РФ

Діапазон  
ведення  
розвідки, МГц

30-3000 50-2040 30-3000 30-100 30-600 100-400

Кількість 
каналів  
одночасного 
моніторінгу

8 1 1 1 1 4

Діапазон 
пеленгації, МГц

130-800 30-1000 30-3000 30-100 30-600 100-400

Вартість, USD 40 000 Немає даних Немає даних Немає даних Немає даних 126 500**

*- за даними сайту  ООО «НТЦ РТС АН ПРЭ» http://www.ntcrts.com/pdf/Barvinok-M.pdf
**- на 2010 рік



Апаратура комплексу дозволяє виявляти, перехоплювати і записувати
радіопередачі супротивника. Програмне забезпечення та устаткування
дозволяє розкривати шифровані передачі деяких видів - наприклад передачі
за допомогою радіостанцій обладнаних інверсним маскуванням мови.

Пеленгаторні станції в складі комплексу дозволяють з точністю 3-5
градусів визначати напрямок на працюючі радіостанції (точність
пеленгування на рівні новітнього російського армійського комплексу
«Леєр-2»).

Програмне забезпечення власної розробки, що входить до складу
комплексу дозволяє в режимі реального часу проводити географічну
прив'язку виявлених радіостанцій та створювати карту радіомереж
супротивника.

Дані про кожну виявлену станцію заносяться в базу даних, що
дозволяє відстежувати окремі станції, створювати ієрархічні
схеми радіомереж противника і виявляти, таким чином, командні
пункти противника, розкривати структуру ворожих військових угрупувань.

Висока мобільність комплексу дозволяє йому здійснювати
безпосереднє супровід військ, працювати в тісному зв'язку зі
штабами, працювати в бойових порядках артилерії, забезпечувати
проведення різних військових і контр-терористичних операцій.



Базова комплектація комплексу радіорозвідки та пеленгації
“ТІНЬ”

• Автомобіль управління та розвідки – 1 од. може бути змонтований на шасі 
ЗиЛ-131, ГАЗ-66, “Урал” і т.п. .
• Мобільний пеленгаторний пост  - 2 од. може бути змонтований на шасі 
ГАЗ-66, мікроавтобус підвищеної прохідності. 



СХЕМА РОБОТИ КОМПЛЕКСУ



АРХІТЕКТУРА  КОМПЛЕКСУ



Приклад роботи програмного забезпечення -
обробка запеленгованих сигналів. 
Виділення окремих абонентів на одній частоті та 
відбраківка статистично хибних  даних.



Приклад роботи програмного забезпечення 
- обробка даних пеленгування



Комплект обладнання машини управління і розвідки:
Аналізатор спектра Micronix HM-5033
Скануючи приймачі AOR-8200, Realistic Pro-2020, Realistic Pro-2022, 
Uniden BCT-396.
Комутатор аудіосигналу.
Сервер  запису  та обробки інформації
Антенно-фідерні пристрої:
Дипольні антенни вертикальної поляризації VHF
Диско-конусні антени, VHF та UHF

Логоперіодичні антени VHF та UHF
Гостронаправлені антени на діапазон 2.4 Ггц з лінійною та коловою поляризацією
Система супутникової навігації - GPS.
Акумулятори та генератор  для забезпечення автономної роботи.
Апаратура зв'язку  та передачі інформації. 

Комплект обладнання  пеленгаторних постів:
Пеленгаторна антенна система.
Моніторингова антенна система. 
Скануючі приймачі Realistic Pro 2052, Uniden BCT-8
Доплер - процесори
ПЕОМ для відображення інформації від пеленгатора.
Система супутникової навігації - GPS.
Акумулятор для забезпечення автономної роботи.
Апаратура зв'язку  та передачі інформації. 



Архітектура комплексу базується на філософії масштабування
угруповання у відповідності від задач та необхідного покриття із
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 якщо навіть від комплексу залишиться тільки
один пеленгаторних автомобіль він зможе виконувати роботу по
виявленню і пеленгації ворожих радіопередавачів.



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



Мобільність, універсальність, автоматизація. Розвідувально-
пеленгаторний апаратний модуль виконано у вигляді стойки - яка
може бути легко встановлена в різних видах техніки або в приміщенні,
можливе виконання у вигляді автономного модуля. Можливість
організації дистанційного керування пеленгаторними постами –
дозволяє зменшити кількість кваліфікованого персоналу для
обслуговування комплексу.



Комплекс “ТІНЬ” під час виконання бойових завдань  в зоні АТО 
2015 рік

Машина 
керування та розвідки

Мобільний пеленгаторний пост



Комплекс “ТІНЬ” під час виконання бойових завдань  в зоні АТО
2016 рік 

Машина керування та розвідки на бойовій 
позиції  та її внутрішнє обладнання.



ПЛАН РОЗВИТКУ комплексу “ТІНЬ” . 

• Забезпечення технічної можливості апаратного дешифрування DMR, 
dPMR, NXDN, APCO Р25.

• Забезпечення технічної можливості дистанційного керування 
пеленгаторними постами. 

• Апаратні та програмні рішення для збільшення точності та діапазону 
пеленгації.

• Вдосконалення характеристик моніторингу діапазону - 30МГц - 84МГц 
(Low Band).

• Робота з сигналами телеметрії та передачі зображення БПЛА.

• Виявлення та пеленгація розвідувальних РЛС супротивника. 

• Включення до складу комплексу БПЛА.

• Відпрацювання  єдиної комп'ютерної системи узагальнення 
розвідувальної інформації на базі  серверів комплексу “ТІНЬ”. 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Наші контакти:

kol2014@protonmail.ch

poroch@protonmail.com
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