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дОслідЖення мОЖливОстеЙ сучаснОї апаратури внутріШньОгО 
зв’язку та кОмутації для брОнетехніки інОземних вирОбників

карабань О.в., драглюк О.в., дехтяр с.в., зінченко м.О.
науковий центр зв’язку та інформатизації

військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

дана стаття є продовженням попереднього дослідження щодо випробувань сучасної апаратури внут-
рішнього зв’язку та комутації. у статті надано інформацію про результати, які були отримані при про-
веденні випробувань апаратури іноземних виробників, що були представлені наступними компаніями: 
Пао “чезара” (at “wB electronics”, (Польща)), “еверест лімітед” (“елбіт” (ізраїль)), “аселсан”  
туреччина). стисло описано їх можливості відповідно до вимог, які були висунуті. зроблено висновки 
щодо можливості застосування апаратури у збройних силах україни.
ключові слова: внутрішній зв'язок, авзК, інтерком, переобладнання військової техніки, радіостанції.

Постановка проблеми. для досягнення най-
більш ефективного результату при пере-

обладнанні техніки на нові зразки радіозасобів 
(відповідно наказу начальника генерального 
штабу збройних сил україни щодо переоблад-
нання Бтр, БМП, танків радіо засобами компанії 
harris (сШа)), були залучені іноземні виробники 
зі своїми виробами для проведення випробувань 
їх комплектів та порівняння можливостей апара-
тури з вітчизняними зразками.

аналіз попередніх досліджень і публікацій.  
до моменту коли постала проблема переобладнан-
ня бронетехніки новими засобами радіозв’язку, 
необхідності проведення досліджень в області апа-
ратури внутрішнього зв’язку та комутації (авзК) 
не було, оскільки техніка оснащена аналоговими 
авзК задовольняла потреби збройних сил нашої 
країни та країн, які нею озброювались.

мета статті. Метою цієї роботи є висвітлен-
ня результатів випробувань можливостей сучас-
них авзК іноземних виробників та спроба дати 
висновок для оптимального використання даної 
апаратури в зсу.

виклад основного матеріалу. випробу-
вання комплектів авзК виробництва “wB 
electronics”, “елбіт” та “аселсан” про-
водились на Бтр-3е та танку т-72. на дану 
техніку було встановлено радіостанції harris 
rf-7800 h-MP001 короткохвильового (Кх) діа-
пазону, harris rf-7850 M-Vs 501 ультракорот-
кохвильового (уКх) діапазону та либідь К-2рБ 
(Motorola dM-4600) уКх діапазону. Метою ви-
пробувань є перевірка працездатності авзК 
з технічним обладнанням яке встановлене на 
бронетехніці, перевірка якості радіотелефонного 
зв’язку між машинами на яких встановлені комп-
лекти, можливість підключення авзК до стаціо-
нарних атс (імітувалось за допомогою викорис-
тання телекомунікаційних польових комплектів 
тК-1 виробництва компанії “еверест” (Київ)), а 
також особлива увага приділялась можливос-
ті підключення до авзК через роз’єми типу  
rs-232, usB та ethernet (rJ-45) робочих місць 
які були організовані на базі ноутбуків на яких 
було встановлено спеціальне програмне забез-
печення з допомогою якого перевірялась мож-
ливість передачі даних (координати своїх та во-
рожих об’єктів з відображенням типу об’єкту, 
короткі текстові повідомлення).

Компанією “аселсан” був представлений 
комплект цифрової системи внутрішнього зв'язку 
з інтеграційними можливостями аселсан 6680.

до складу системи входять:
• MB-6680 – основний блок (командир);
• SB-6681 – системний блок (навідник, заря-

джаючий, інший член екіпажу);
• SB-6682 – системний блок (механік-водій);
• SB-6683 – системний блок (піхотинець, що 

знаходиться ззовні);
• SB/K-6685 WIU – системний блок (опера-

тор / заряджаючий);
• UB-6681 – віддалений (виносний) модуль – 

блок піхотинця;
• LS-4621 – гучномовець;
• JB-6681 – аудіо розподільна коробка;
• HL-460x – шоломи;
• H-4610 – гарнітура;
• H-207 – трубка;
• LT-C4632 – лампа попередження (тривога).
в залежності від застосування конфігурація 

системи може варіюватися з точки зору вико-
ристання і кількості цих елементів.

радіозв'язок у симплексному режимі може 
бути встановлено всіма членами екіпажу від-
повідно до їх завдань і пріоритету, однак, може 
бути обмежений командиром за допомогою блоку 
MB-6680, використовуючи функцію управління. 
зв'язок всередині бронеоб'єкту у режимі повно-
го дуплексу доступний для всіх членів екіпажу. 
Попереджувальні повідомлення відображаються 
звуковими повідомленнями у навушниках та на 
дисплеях блоків світлодіодами в кожному еле-
менті системи. до системи може бути підключе-
но максимум 6 радіостанцій. екіпаж бронеоб'єкту 
для встановлення зовнішнього зв'язку може спіл-
куватися по радіостанціях відповідно до заздале-
гідь визначених рівнів авторизації та пріоритету.

Користувач (солдат) поза транспортним засо-
бом може бути підключений до системи за допо-
могою двохпроводової лінії на відстані до 3 км. 
він може використовувати систему внутрішнього 
голосового зв'язку і радіостанцію.

цифрова система внутрішнього зв'язку з ін-
теграційними можливостями аселсан 6680 має 
уніфікований роз’єм для підключення ethernet, 
audio, usB 2.0, rs-232 який можна використо-
вувати для налаштування (програмування) сис-
теми аселсан 6680 а також передачі даних.
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Передачу даних по радіоканалам між танком 
т-72 та Бтр-3е було перевірено шляхом безпо-
середнього підключення ПеоМ з встановленим 
спеціальним програмним забезпеченням до сис-
теми аселсан 6680 а також через телекомуні-
каційні комплекти тК-1, які підключались між 
ПеоМ та системою аселсан 6680.

дані успішно передавались при викорис-
танні уКх (harris rf-7850 (ethernet конек-
тор)) та Кх (harris rf-7800 (rs-232 конектор)) 
радіостанцій. використовуючи радіостанцію  
либідь К-2рБ (Motorola dM-4600 (usB 2.0 конек-
тор)) уКх діапазону можливість передачі даних 
була відсутня у зв’язку з неможливістю системою  
аселсан 6680 підтримувати протокол переда-
чі даних Motorola dM-4600 на що головний кон-
структор заявив, що при необхідності інженери 
аселсан можуть провести доопрацювання Пз 
блоку sB-6682 для реалізації даної функції. ра-
діотелефонний зв’язок між машинами на яких 
встановлені комплекти аселсан 6680 здійсню-
вався нормально при використанні всіх встанов-
лених радіостанцій.

Компанією “еверест лімітед” (“елбіт”) був 
представлений комплект возимої цифрової сис-
теми внутрішнього зв'язку та комутації Vic-500i.

до складу системи входять:
• CU-500I – центральний блок (блок управ-

ління системою);
• UU-500I – блок користувача (має цифровий 

дисплей зазвичай призначається блоком командира);
• UU500I-D – блок користувача (має цифро-

вий дисплей зазвичай призначається додатковим 
блоком для навідника, стрілка або іншого члена 
екіпажу;

• UU-501I – блок користувача (не має циф-
рового дисплею зазвичай призначається блоком 
для водія-механіка, навідника, стрілка або іншо-
го члена екіпажу;

• UU-501I-D – блок користувача (не має циф-
рового дисплею але має два канали управління, 
ним можуть користуватися два члени екіпажу, 
що знаходяться пліч-о-пліч в бойовій машині);

• UU-502I – блок користувача (не має цифро-
вого дисплею але має затискачі для підключення 
телефонного кабелю через який можна підклю-
чити телефон);

• HU-500S – шолом;
• HU-500A – шолом з функцією активного 

шумопригнічення;
• LS-454 – гучномовець.
в залежності від застосування конфігурація 

системи може варіюватися з точки зору вико-
ристання і кількості цих елементів. до одного 
центрального блоку можна під єднати до шести 
блоків користувача.

радіозв'язок, як і в аселсан 6680 у симп-
лексному режимі може бути встановлено всіма 
членами екіпажу відповідно до їх завдань та прі-
оритету, і може бути обмежений командиром за 
допомогою блоку користувача uu-500i, викорис-
товуючи функцію управління. зв'язок всередині 
бронеоб'єкту у режимі повного дуплексу доступ-
ний для всіх членів екіпажу. Попереджувальні 
повідомлення відображаються звуковими повідо-
мленнями у навушниках та на дисплеях блоків 
світлодіодами в кожному елементі системи. до 
системи може бути підключено максимум 4 ра-

діостанції. екіпаж бронеоб'єкту для встановлен-
ня зовнішнього зв'язку може спілкуватися по 
радіостанціях відповідно до заздалегідь визначе-
них рівнів авторизації та пріоритету. Користувач 
поза транспортним засобом може бути підклю-
чений до системи за допомогою двохпроводової 
лінії та вести зв'язок по телефону. він може ви-
користовувати систему внутрішнього голосового 
зв'язку і радіостанцію.

Представлена возима цифрова система внут-
рішнього зв'язку та комутації Vic-500i має 
роз’єм для підключення тільки rs-232 який 
можна використовувати для налаштування (про-
грамування) системи Vic-500i, а також передачі 
даних.

Передачу даних по радіоканалам між танком 
т-72 та Бтр-3е було перевірено шляхом безпо-
середнього підключення ПеоМ з встановленим 
спеціальним програмним забезпеченням до сис-
теми Vic-500i а також через телекомунікаційні 
комплекти тК-1, які підключались між ПеоМ 
та системою Vic-500i.

дані успішно передавались при використан-
ні Кх (harris rf-7800 (rs-232 конектор)) ра-
діостанції. Передача даних через уКх (harris 
rf-7850 (ethernet конектор)) радіостанцію 
та уКх радіостанцію либідь К-2рБ (Motorola 
dM-4600 (usB 2.0 конектор)) була неможлива 
у зв’язку з неможливістю фізичного підключен-
ня даних пристроїв. радіотелефонний зв’язок 
між машинами на яких встановлені комплекти 
Vic-500i здійснювався нормально при викорис-
танні всіх встановлених радіостанцій.

Компанією “wB electronics” був пред-
ставлений комплект цифрової системи внутріш-
нього зв'язку fonet.

до складу системи входять:
• Komut-10TA – центральний блок (блок 

управління системою);
• CZS-2FFS-FK – блок командира екіпажу 

(оснащений трьома кнопками, які дозволяють 
користувачеві змінювати налаштування блоку 
(збільшувати/зменшувати гучність) та передава-
ти по радіо у режимі аварійного мовлення, дис-
плей на і цифрову клавіатуру, що дозволяють 
командирові встановлювати голосові з'єднання 
з іншими користувачами в системі, а також вза-
ємодіяти з іншими функціями, реалізованими 
в певній конфігурації);

• CZS-2CS – блок члена екіпажу для механі-
ка-водія або піхотинця (оснащений тільки трьома 
кнопками, які дозволяють користувачеві зміню-
вати налаштування блоку (збільшувати/змен-
шувати гучність) та передавати по радіо у ре-
жимі аварійного мовлення. Пристрій забезпечує 
користувача такими основними функціями, як 
внутрішній телефонний зв'язок, радіозв'язок 
з абонентами і аварійне мовлення);

• CZS-2GM – це спеціалізована гучномовна 
радіоустановка;

• CZS-2R-SPR – є особистою базовою раді-
останцією. вона використовується в якості за-
рядного пристрою для блоків батарей для раді-
оустановок rf-7800s, а також в якості базової 
станції для радіоустановки rf-7800s, забезпечу-
ючи можливість бездротового з'єднання між сис-
темою і користувачами ззовні транспортного за-
собу, які обладнані радіоустановками rf-7800s;



«Young Scientist» • № 11 (63) • November, 2018

В
Ій
С
ЬК

О
В
І 
Н
А
У
К
И

1011
• CZS-2TS-A – це прикінцевий телефонний 

апарат, призначений для підтримки двох неза-
лежних телефонних ліній. в якості альтернативи, 
замість двох телефонних ліній, він може підтриму-
вати польову телефонну лінію і лінію блоку уатс;

• TL-4L – це панель зовнішнього підключен-
ня, яка дозволяє вивести чотири 2-жильних ін-
терфейси на бічну сторону транспортного засобу. 
вона забезпечує зв'язок з зовнішнім блоком чле-
на екіпажу або терміналом, іншим транспортним 
засобом, телефонними PBX-лініями загального 
користування, польовим телефоном;

• S9000P – це стійка зовнішнього підклю-
чення. вона дозволяє користувачеві безпечно 
підключити блок члена екіпажу до панелі зо-
внішнього підключення за допомогою польового 
кабелю (до 1200 м);

• WB 315 – шоломофон;
• H-4610 – гарнітура;
• H-207 – трубка;
• LT-C4632 – лампа попередження (тривога).
в залежності від застосування конфігурація 

системи може варіюватися з точки зору вико-
ристання і кількості цих елементів.

радіозв'язок у симплексному режимі може 
бути встановлено всіма членами екіпажу від-
повідно до їх завдань і пріоритету, і може бути 
обмежений командиром за допомогою блоку  
cZs-2ffs-fK, використовуючи функцію управ-
ління. зв'язок всередині бронеоб'єкту у режимі 
повного дуплексу доступний для всіх членів екі-
пажу. Попереджувальні повідомлення відобража-
ються звуковими повідомленнями у навушниках 
та на дисплеях блоків світлодіодами в кожному 
елементі системи. до системи може бути підклю-
чено максимум 4 радіостанції. екіпаж бронеоб'єкту 
для встановлення зовнішнього зв'язку може спіл-
куватися по радіостанціях відповідно до заздале-
гідь визначених рівнів авторизації та пріоритету.

Користувач (солдат) поза транспортним засо-
бом може бути підключений до системи за допо-

могою двохпроводової лінії на відстані до 3 км. 
він може використовувати систему внутрішнього 
голосового зв'язку і радіостанцію.

цифрова система внутрішнього fonet має  
роз’єми для підключення ethernet, audio,  
usB 2.0, rs-232 які можна використовувати для 
передачі даних.

Передачу даних по радіоканалам між танком 
т-72 та Бтр-3е було перевірено шляхом безпо-
середнього підключення ПеоМ з встановленим 
спеціальним програмним забезпеченням до сис-
теми fonet а також через телекомунікаційні 
комплекти тК-1, які підключались між ПеоМ 
та системою fonet.

дані успішно передавались при використан-
ні уКх (harris rf-7850 (ethernet конектор)), Кх 
(harris rf-7800 (rs-232 конектор)) радіостанцій 
та використовуючи радіостанцію либідь К-2рБ 
(Motorola dM-4600 (usB 2.0 конектор)) уКх. ра-
діотелефонний зв’язок між машинами на яких 
встановлені комплекти fonet здійснювався 
нормально при використанні всіх встановлених 
радіостанцій.

висновки і пропозиції. Проаналізувавши ре-
зультати отримані в результаті випробувань, 
можна зробити висновок що авзК виробництва 
іноземних компаній в повному обсязі задоволь-
няє вимоги до апаратури тільки система fonet 
виробництва компанії “wB electronics”.  
непогані показники також у системи  
аселсан 6680, що потребує досить незначного 
доналаштування для організації можливості пе-
редачі даних через радіостанції Motorola. якщо 
ж порівнювати системи іноземних та вітчизня-
них виробників [8] які досліджувались – то ви-
дно, що в повному обсязі відповідають вимогам 
авзК-тП виробництва тов “телекарт-Прилад” 
(одеса) та система fonet виробництва компанії  
“wB electronics” (Польща). решті компаній 
можна рекомендувати доопрацювати свої систе-
ми до відповідності вимог до авзК.
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исследОвание вОзмОЖнОстеЙ сОвременнОЙ  
апаратурЫ внутреннеЙ связи и кОммуникации  
для брОнетехники инОстраннЫх прОизвОдителеЙ

аннотация
данная статья является продолжением предыдущего исследования касающегося испытаний совре-
менной аппаратуры внутренней связи и коммутации. в статье изложено информацию о результатах, 
которые были получены при проведении испытаний аппаратуры внутренней связи и коммутации 
отечественных производителей: згП “радиоприбор” (запорожье), чао трз “орион” (тернополь) и  
ооо “телекарт-Прибор” (одесса). Кратко описаны их возможности согласно требованиям, которые 
к ним предъявлены. описаны их недостатки и рекомендации по их устранению. сделаны выводы о 
возможности применения аппаратуры в вооруженных силах украины.
ключевые слова: внутренняя связь, авсК, интерком, переоборудование военной техники, радиостанции.
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reseArch Of pOssiBiLities Of mOdern deVices intrAcOmmunicAtiOn 
And cOmmunicAtiOns fOr ArmOr Of fOreign prOducers

summary
this article is continuation of previous research in relation to the tests of modern devices intracommuni-
cation and commutation. in the article information is given about results, that were got during testing of 
devices of foreign producers that were presented by next companies: "cheZara" (at "wB electro-
nics", Poland), "everest of limited" ("elbit" (israel), "aselsan" (turkey)). their possibilities in accordance 
with requirements, that were pulled out, are briefly described. drawn conclusion in relation to possibility 
of application of devices in Military force of ukraine.
keywords: intracommunication, dic, intercom, re-equipment of military technique, wireless station.


