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1. Призначення та основні можливості, побудова і функціонування
Автоматизована система управління військами “Славутич” розроблена
в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського
для

підвищення

ефективності

управління

військами

(силами)

від

стратегічного до тактичного рівнів управління при підготовці і веденні
операцій (бойових дій). В ній автоматизовані найбільш складні і трудомісткі
процеси управління, які мають місце на всіх етапах і фазах оперативного
планування та ведення операції (бою).
Основні можливості АСУВ “Славутич” показані на рис. 1.

Рисунок 1 – Основні можливості АСУВ “Славутич”
Виходячи із завдань та складності предметної області управління
військами і, як наслідок, складності побудови її адекватної моделі,
функціонування засобів автоматизації здійснюється в умовах інформаційної
та реалізаційної неоднорідності, розподільності і автономності.
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В АСУВ “Славутич”, для поєднання такого поліморфізму умов
функціонування, комплекс засобів автоматизації (КЗА) органу управління
побудований не як комплекс інтегрованих підсистем, а як комплекс
інтероперабельних

(здатних

до

взаємодії)

підсистем,

спроможних

функціонувати як автономно, так і в інтересах одна одної при виконанні
завдань управління.
Склад комплексів засобів автоматизації кожного органу управління є
типовим, і включає підсистеми (рис. 2):
-

інформаційного обміну (ПІО);

-

відеоконференцзв’язку (ВКЗ);

-

електронного документообігу (ЕДО);

-

організації роботи органу управління (ПОРШ);

-

інформаційно-довідкову (ІДП);

-

геоінформаційну (ГІС);

-

ведення і відображення положення, стану та дій військ (ПСД);

-

інформаційно-розрахункову (ІРП);

-

управління функціонуванням (ПУФ);

-

комплексу засобів захисту інформації від несанкціонованого

доступу (КЗЗ).
До складу КЗА також входять підключені до локальної обчислювальної
мережі (ЛОМ) автоматизовані робочі місця (АРМ) службових осіб органу
управління. Локальна обчислювальна мережа має вихід в загальну
телекомунікаційну мережу (ТКМ).
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Рисунок 2 – Комплекси засобів автоматизації органів управління

1.1.

Підсистема інформаційного обміну

Підсистема інформаційного обміну забезпечує гарантовану передачу та
прийом електронних відправлень (ЕВ) між адресатами відповідно до
категорій терміновості та прав доступу до них, автоматизоване ведення
адресних книг, журналів і формування звітної документації. В підсистемі
інформаційного обміну реалізуються вимоги керівних документів щодо
організації обміну інформацією в Збройних Силах України.
Базовим поняттям підсистеми інформаційного обміну є електронне
відправлення (ЕВ).
Електронне відправлення (рис. 3) – це електронний контейнер
(структура

даних),

який

включає

в

себе

тему,

зміст

службового

повідомлення, категорію терміновості, вміст прикріплених файлів, адресну та
службову частини.
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Рисунок 3 – Структура електронного відправлення.
Схема інформаційного обміну показана на рис. 4.

Рисунок 4 – Схема інформаційного обміну.
Службова особа на своєму робочому місці створює електронне
відправлення і передає його на сервер ПІО свого органу управління.
Відповідно до адресації здійснюється підключення до сервера ПІО
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отримувача

і

передача

повідомлення.

Після

закінчення

прийому

електронного відправлення сервером ПІО отримувача, на сервер ПІО
відправника
відправлення,
відправлень
подальшому

передається
тобто
до

квитанція

здійснюється

підсистеми

електронне

про

отримання

гарантована

інформаційного

відправлення

електронного

доставка
обміну

засобами

електронних

отримувача.
ПІО

В

отримувача

доставляється до конкретної посадової особи.

1.2.

Підсистема відеоконферецзв’язку

Підсистема відеоконференцзв’язку (рисунок 5) призначена для
забезпечення аудіо та відео зв’язком службових осіб органу управління, що
дозволяє ставити завдання, проводити службові наради у формі відео
конференцій.

Рисунок 5 – Підсистема відеоконференцзв’язку
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Підсистема відеоконференцзв’язку є природною підсистемою КЗА
органу управління, а не відокремленою, як це було в деяких інших проектах
(із спеціалізованими серверами і автоматизованими робочими місцями).
Підсистема електронного документообігу

1.3.

За допомогою підсистеми електронного документообігу реалізується
можливість автоматизованої розробки, пошуку і відпрацювання бойових
(оперативних) документів. Фактично в ній автоматизуються функції
спеціалізованого військового діловодства в органі управління при підготовці
і веденні операції (бойових дій).
Для цього на основі уніфікованої форми документу, яка вибирається із
спеціалізованого класифікатора документів, та електронної реєстраційної
контрольної картки створюється проект майбутнього документу.
Проект

документу

передається

реєстратору

для

реєстрації

в

відповідному журналі.
Після реєстрації даний документ поступає до відповідного командира
(начальника) для підпису і накладання резолюції (доручення підлеглим)
щодо

відпрацювання

документу.

Хід

відпрацювання

документу

контролюється з автоматизованого робочого місця контролером виконання
документів.
Узагальнена

функціональна

схема

підсистеми

електронного

документообігу показана на рис. 6.
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Рисунок 6 – Функціональна схема підсистеми електронного
документообігу
Підсистеми електронного документообігу різних органів управління
мають можливість гарантованого обміну електронними документами. Типова
схема передачі вихідних електронних документів показана на рис. 7.

Рисунок 7 – Типова схема передачі вихідних електронних документів
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Реєстратор реєструє вихідний електронний документ і направляє його
до візування відповідному керівнику. Після візування документ з підсистеми
ЕДО поступає в підсистему інформаційного обміну відправника для передачі
через ТКМ в підсистему інформаційного обміну отримувача.
Із ПІО отримувача документ поступає в підсистему ЕДО до
реєстратора вхідних електронних документів. Після реєстрації документу,
автоматично формується квитанція з даними реєстрації і відправляється
зворотнім шляхом відправнику.
При отриманні квитанції автоматично робиться запис в журналі
реєстрації вихідних електронних документів. Наявність такого записує
підтвердженням доставки електронного документу отримувачу.

Підсистема організації роботи органу управління

1.4.

Підсистема організації роботи органу управління та контролю за його
діяльністю дозволяє оперативному складу органу управління сумісно
планувати роботу, формувати документи з організації управління при
підготовці

операції

(бойових

дій),

ставити

завдання

підлеглим

та

контролювати їх виконання, проводити розрахунки, в тому числі і
розрахунок часу.
На попередньому етапі, завчасно, здійснюється розробка типового
плану, на безпосередньому – конкретного плану підготовки операції (бою),
чим забезпечується значна оперативність планування.
План представляються у вигляді ієрархічної структури діаграм
процесу,

що

(командира)

реалізують
та штабу.

визначений
Доведення

алгоритм

завдань

роботи

командувача

виконавцям

відбувається

автоматично в реальному масштабі часу (он-лайн).
Після затвердження плану здійснюється автоматичний розрахунок часу
за кожним пунктом плану і формування вихідного документу.
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План-графік роботи формується як для органу управління в цілому, так
і для кожного структурного підрозділу, з можливістю деталізації до окремих
службових осіб. Приклади план-графіку роботи органу управління та
розрахунку часу на підготовку оборонної операції приведені на рис. 8, 9.

Рисунок 8 – План-графік роботи органу управління.
РОЗРАХУНОК ЧАСУ
на підготовку оборонної операції Ураган
І. Вихідні дані
1.
Час отримання завдання
13.06.2012
15:30:24
2.
Час, який є на усвідомлення отриманого завдання
37 хв.
3.
Час, який є на доповідь замислу
6 год. 9 хв.
ІІ. Розподіл часу
№
Строки виконання
Заходи
з/п
початок
завершення
1. Планування операції
I. ЕТАП - Організація оперативного планування
1.
Отримання завдання
13.06.2012 15:30:24 13.06.2012 15:30:24
2.
Усвідомлення отриманого завдання
13.06.2012 15:30:24 13.06.2012 16:07:00
3.
Оцінка обстановки
13.06.2012 16:07:00 13.06.2012 17:33:00
II. ЕТАП - Вироблення та затвердження замислу операції (бойових дій)
4.
Доповідь замислу
13.06.2012 17:33:00 13.06.2012 21:39:00
5.
Доведення до підпорядкованих органів
13.06.2012 23:30:00 13.06.2012 23:42:00
управління оперативних завдань
III. ЕТАП - Розроблення оперативних планів
6.
Затвердження плану операції
14.06.2012 7:40:00
14.06.2012 9:57:00
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№
з/п
9.

10.
11.

12.

13.

Заходи
Організація управління

Строки виконання
початок
завершення
2. Організаторська робота
13.06.2012 15:30:24 20.06.2012 15:00:00

3. Підготовка органів військового управління та військ
Доукомплектування особовим складом
13.06.2012 15:30:24 20.06.2012 15:00:00
Проведення штабних тренувань, командно13.06.2012 15:30:24 20.06.2012 15:00:00
штабних навчань, воєнних ігор за
можливими варіантами дій військ (сил)
4. Підготовка району операції
Створення (розгортання) складав, сховищ
13.06.2012 15:30:24 20.06.2012 15:00:00
ракет, боєприпасів, запасів МТ3
5. Доповідь про готовність
Доповідь старшому начальнику про
20.06.2012 15:00:00 20.06.2012 15:00:00
готовність до ведення операції

Рисунок 9 – Приклад розрахунку часу на підготовку операції.

1.5.

Інформаційно-довідкова підсистема

Завдання забезпечення довідковою інформацією оперативного складу
органу управління та довідковими даними інформаційно-розрахункові задачі
вирішуються в інформаційно-довідковій підсистемі.
Основу підсистеми складають тематичні довідники, які можуть
заповнюватись як постійними, так і поточними (змінними) даними.
Інформація про об’єкт може бути представлена як в формалізованому –
в табличній формі, так і неформалізованому вигляді – малюнки, тексти, фото,
аудіо, відео, тощо (рис. 10).
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Рисунок 10 – Представлення інформації в ІДП.
В інформаційно-довідковій підсистемі реалізований пошук даних з
допомогою провідника, багатокритеріальний та контекстний пошуки,
передача довідкових даних службовим особам, які їх потребують.
Пошук

даних

з

допомогою

провідника

здійснюється

шляхом

просування по ієрархічній структурі довідників, класів і об’єктів.
Багатокритеріальний пошук заснований на пошуку об’єктів із заданими
характеристиками, що значно звужує простір пошуку.
При контекстному пошуку використовується пошук об’єктів, в опису
яких зустрічаються вказані слова, або їх комбінації, наприклад слово “літак”.
При всіх способах пошуку мається можливість збереження знайдених
даних та запитів у власних ресурсах користувачів.
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Архітектура

інформаційно-довідкової

підсистеми

є

фасетно-

ієрархічною (рис. 11). Вона побудована за схемою: Тематичний довідник –
Спеціалізований довідник – Клас – Об’єкт – Атрибут – Значення
атрибуту – Посилання.

Рисунок 11 – Архітектура інформаційно-довідкової підсистеми
Кожен довідник є унікальним, і може тиражуватись в інші органи
управління.

1.6.
Геоінформаційна

Геоінформаційна підсистема

підсистема

надає

можливість

користувачу

здійснювати заходи щодо надання електронних карт оперативному складу
органу управління, здійснювати навігацію по електронних картах та
виконувати інші процедури і розрахунки з геодезичними даними.
Архітектура геоінформаційної підсистеми показана на рис. 12.
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Рисунок 12 – Архітектура геоінформаційної підсистеми.
Складовими геоінформаційної підсистеми є сервер ArcGis компанії Esri
та ГІС сервер “Славутич”, які забезпечують відповідними сервісами
клієнтські застосування.
Геоінформаційна підсистема реалізує повний набір функцій роботи з
географічними даними, що використовуються в органах військового
управління.
Змінювати масштаб електронної карти можливо за допомогою
виділення необхідної ділянки карти, або встановленням конкретного
фіксованого значення масштабу.
Визначення відстаней по електронній карті здійснюється за допомогою
електронної лінійки та електронного курвіметра.
Для

позначення

на

карті

характерних

точок

місцевості

використовуються електронні маркери. Положення маркерів може бути
встановлене як за допомогою курсору миші, так і прямим введенням їх
координат.
Користувач має можливість відображати на електронній карті
необхідні шари електронної карти, наприклад “Рельєф” або “Гідрографію”.
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Для пошуку об’єктів на електронній карті вибираються необхідні шари
карти, до яких даний об’єкт може відноситись, та вводиться його назва,
наприклад місто Слов’янськ.
Вбудований

координатний

калькулятор

дозволяє

миттєво

перераховувати координати з одної системи координат в іншу, з одної форми
представлення в другу. Для швидкого переходу до потрібної точки на карті
достатньо ввести її координати.
Оцінку місцевості можна зробити виходячи із її профілю та зон прямої
видимості з урахуванням рельєфу. Приклад пошуку об’єктів на електронній
карті (місто Слов’янськ) та відображення профілю місцевості показано на
рис.13.

Рисунок 13 – Приклад пошуку об’єктів на електронній карті та
відображення профілю місцевості
Приклад розрахунку зон видимості за допомогою електронної карти
місцевості показана на рис. 14.
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Рисунок 14 – Приклад розрахунку зон видимості.
Світлим кольором на карті позначені видимі ділянки місцевості із
точок 1, 2, 3 і 4.

1.7.

Підсистема ведення і відображення положення,
стану та дій військ

Підсистема ведення і відображення положення, стану та дій військ
дозволяє відображати на електронній карті місцевості положення сил та
засобів сторін, їх стану та дій, підтримувати унікальність оперативнотактичної обстановки, вести робочі карти оперативним складом, формувати
карти операції (бою), передавати і отримувати дані обстановки.
Завантажуватись оперативно-тактична обстановка може із власного
ресурсу користувача, або із загального ресурсу системи і відображатись як на
електронній карті, так і на схемі.
Розмір ділянки карти та масштаб може бути автоматично підігнаний до
розмірів оперативно-тактичної обстановки так, щоб всі елементи оперативно16

тактичної обстановки були видимі на екрані монітору.
Кожен умовний знак може бути скопійований у буфер обміну і
вставлений в потрібному місці, що дозволяє значно скоротити час і
трудомісткість

процедур

формування

на

карті

оперативно-тактичної

обстановки.
Геометрія виділеного умовного знаку теж може бути змінена
користувачем, в залежності від потреб і локалізації знаку.
Для повного опису характеристик умовного знаку, як елемента
оперативно-тактичної обстановки, використовується формуляр. В формулярі
вказується

автор

знаку

(хто

і

коли

наніс

цей

умовний

знак),

підпорядкованість, рівень відображення та інша необхідна інформація.
Характеристики умовного знаку як елемента обстановки завантажуються із
інформаційно-довідкової підсистеми, або вводяться вручну оператором.
Формуляр

умовного

знаку

може

постійно

відображатись

на

електронній карті у скороченому вигляді.
Умовні знаки наносяться на електронну карту з використанням
бібліотеки умовних знаків у відповідності до класифікатора основних
умовних знаків.
Якщо потрібний умовний знак відсутній в бібліотеці умовних знаків, то
він може бути сформований із знакових примітивів, які власне і складають
умовний знак.
Умовні знаки можуть бути об’єднані в групи чи видалені із групи з
відповідним відображенням цього факту на електронній карті.
Також, при необхідності, умовні знаки типу пунктів управління можуть
бути автоматично поміщені на спільний флагшток.
Оперативно-тактична обстановка може відображатись пошарово за
різними критеріями, наприклад тільки свої війська, тільки противник та
іншими варіантами вибору.
Для швидкого маніпулювання оперативно-тактичною обстановкою
використовується групове копіювання її елементів із визначеного маркерами
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району.
Сформована оперативно-тактична обстановка може бути передана
іншим службовим особам органу управління засобами АСУВ “Славутич”.
Приклад оперативно тактичної обстановки показано на рис. 15.

Рисунок 15 – Приклад оперативно-тактичної обстановки.
Приклад ведення карти оборонного бою приведена на рис. 16.

Рисунок 16 – Приклад ведення карти оборонного бою
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За допомогою карти ведення операції (бойових дій) підтримується
унікальність обстановки в органі управління.

1.8.
Підсистема
формалізованого

Підсистема управління функціонуванням
управління

загального

функціонуванням
опису

комплексу

призначена

засобів

для

автоматизації,

координації роботи підсистем і забезпечення їх кооперування для вирішення
поточних завдань управління, підтримки єдиного часу, моніторингу,
контролю функціонування і управління КЗА, балансування обчислювального
навантаження, тощо. В теперішній час вона виконує наступні основні
завдання:
1. Реєстрації підсистем і забезпечення доступу до них.
2. Реєстрації службових осіб органу управління (користувачів).
3. Встановлення прав доступу службових осіб до підсистем.
4. Підтримки єдиного часу серверів підсистем і автоматизованих
робочих місць.

1.9.

Інформаційно-розрахункова підсистема

Інформаційно-розрахункова підсистема призначена для забезпечення
проведення оперативно-тактичних розрахунків і інформаційно-аналітичної
підтримки

прийняття

рішень.

При

цьому

здійснюється

реєстрація

прикладних програм і інформаційно-розрахункових задач на сервері
застосувань, надання застосувань користувачами забезпечення їх виконання.
Архітектура підсистеми показана на рис. 17.
Основним елементом інформаційно-розрахункової підсистеми є сервер
застосувань. До його складу входить база даних застосувань (інформаційнорозрахункових задач) та база даних програмних інтерфейсів, які надаються
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для виконання на автоматизованих робочих місцях службових осіб органу
управління.

Рисунок 17 – Архітектура інформаційно-розрахункової підсистеми
Сховище глобальних змінних призначене для зберігання та обміну
даними між застосуваннями.
Файлове сховище виконує функцію файлового сервера.
Системний сповіщувач призначений для обміну повідомленнями про
події, які відбуваються в системі.
Прикладами

розв’язання

інформаційно-розрахункових

задач

за

допомогою інформаційно-розрахункової підсистеми є наступні задачі:
Оцінка фізико-географічних умов регіону проведення операції
(бойових дій).
Дана інформаційно-розрахункова задача призначена для інтегральної
оцінки фізико-географічних умов регіону проведення операції (бойових дій).
Задача розв’язується з використання геоінформаційної підсистеми на
електронній карті місцевості. Виділяються маркерами зони, сектори, райони,
смуги та ділянки, для яких будуть проводитись відповідні розрахунки,
вимірюються з допомогою електронної лінійки їх ширина і глибина.
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В подальшому розраховуються просторові характеристики вказаних
елементів, такі як положення, площа та периметр.
Частковими оцінками типу рельєфу є

оцінка середньої висоти над

рівнем моря, середнього перевищення, максимальної і середньої крутизни
схилів. Загальною характеристикою є тип місцевості, який може бути
“рівнинна”, “горбиста”, “низько-гірська”, “середньо-гірська”, “високо-гірська”
та “невизначена”.
Оцінка різновиду місцевості включає в себе оцінку місцевості, що
знаходиться під природними масивами, та видимість місцевості з урахуванням
її рельєфу. Загальною характеристикою є різновид місцевості, який може бути
“відкрита”, “напіввідкрита”, або “закрита”.
Частковими оцінками характеру місцевості є максимальна крутизна
схилів, ширина ярів, швидкість течії річок та глибина бродів. Загальною
характеристикою – характер місцевості, який може бути “легкопрохідна”,
“прохідна”, “важко прохідна”, або “обмежено прохідна”.
В результаті розв’язання задачі автоматично формується підсумковий
вихідний документ (рис. 18), в якому вказуються часткові і загальні фізикогеографічні характеристики регіону проведення операції (бойових дій).

Рисунок 18 – Оцінка фізико-географічних умов району проведення операції.
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Інформаційно-розрахункова

задача

“Оцінка

противника”

призначена для інформаційно-аналітичної підтримки роботи відповідних
службових осіб органів військового управління на етапі оперативного
планування при оцінюванні противника.
Задача забезпечує узгоджену розосереджену роботу оперативного
складу органу управління в єдиному інформаційному середовищі, за єдиною
оперативно-тактичною обстановкою.
Вона дозволяє:
- оцінити склад, стан та положення військ противника, як в цілому за
угруповання, так і за окремими елементами оперативного призначення
та при виконанні окремих оперативно-тактичних задач;
- оцінити укомплектованість противника особовим складом, озброєнням
та військовою технікою;
- визначити положення елементів угруповання противника;
- провести розрахунки щодо його вогневих можливостей з ураження
важливих об’єктів угруповань та броньованих об’єктів;
-

сформувати висновки із його оцінки.
Приклад оцінки противника за допомогою відповідної інформаційно-

розрахункової задачі приведено на рис. 19.

Рисунок 19 – Приклад оцінки противника
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Розрахункова

задача

“Розрахунок

маршу”

призначена

для

автоматизації процесу виконання розрахунків стосовно обґрунтування
замислу командира на марш та розроблення плану маршу штабом, наприклад
бригади.
Для розв’язання задачі визначається вихідний район і його глибина,
район зосередження, строк зосередження, кількість та напрямки маршрутів
пересування, побудова похідного порядку та розподіл підрозділів (сил і
засобів).
В задачі враховується бойовий склад підрозділів бригади, дані про
можливий вплив гідро, метеоумов на пересування колони, бойовий склад
бригади, геодезичні дані стосовно дорожньої мережі і рельєфу місцевості на
маршруті руху колони.
Основними показниками, що розраховуються є:
допустимі швидкості подолання характерних і складних ділянок

місцевості;
-

час руху на маршруті;

-

час на витягування колони із вихідного району;

-

час втягування колони у район зосередження;

-

час на рух (пересування);

-

середня швидкість на марші;

-

кількість та тривалості денних і нічних привалів;

-

інші показники.

В

результаті

проведених

розрахунків

отримуються

таблиці

з

показниками та результатами планування маршу (рис. 20).
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Рисунок 20 – Приклад розрахункової задачі “Розрахунок маршу”.
Інформаційно-розрахункова

задача

“Визначення

маршрутів

прольоту армійської авіації”.
Дана інформаційно-розрахункова задача призначена для визначення
оптимальних

і

раціональних

маршрутів

прольоту

та

моделювання

прихованих польотів літальних апаратів армійської авіації.
Для розв’язання задачі виділяється ділянка місцевості, де буде
здійснюватись рух повітряних засобів армійської авіації.
Потім вказуються точки місцевості, що являють собою пункти
вильоту і пункти призначення.
Далі проводяться розрахунки з урахуванням рельєфу місцевості і
отримується оптимальний маршрут прольоту.
Для урахування особливостей польоту конкретного засобу армійської
авіації виконуються процедури коригування оптимального маршруту
(спрямлення) і отримання раціонального маршруту.
Після цього здійснюється моделювання польоту з урахуванням
небезпечних ділянок (зон дії засобів протиповітряної оборони, тощо) на
маршруті і подальше його коригування.
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В результаті такої ітераційної процедури отримується остаточний
раціональний варіант маршруту прольоту армійської авіації і автоматично
генерується відповідний вихідний документ.
Вигляд оптимального маршруту показано на рис. 21, а вигляд
результатів моделювання польоту засобів армійської авіації на рис. 22.

Рисунок 21 – Вигляд оптимального маршруту

Рисунок 22 – Вигляд результатів моделювання польоту засобів
армійської авіації
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1.10. Комплекс засобів захисту інформації
Комплекс засобів захисту інформації здійснює:
1. Захист інформації від несанкціонованого доступу.
2. Запобігання, або ускладнення несанкціонованого доступ до
елементів АСУ.
3. Перевірку обладнання, що використовується відповідності вимогам
технічного захисту інформації.
4. Здійснення контролю захищеності інформації;
5. Генерація ключів доступу в АСУ.
Захист

інформації від несанкціонованого доступу виконується в

чотири етапи, або є чотирьох рівневим і реалізується за схемою, як показано
на рис. 23.

Рисунок 23 – Рівні захисту інформації.
На системному рівні, після перевірки логіну і паролю, користувачу
видається його ідентифікатор.
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На підсистемному рівні у відповідності до ідентифікатора, користувачу
надається доступ до відповідних підсистем.
На прикладному рівні, у відповідності до ідентифікатора і доступних
підсистем, йому надаються для виконання доступні застосування чи
інформаційно-розрахункові задачі.
На рівні виконання застосувань визначаються і надаються для
використання тільки доступні функції даного застосування.
1.11. Засоби автоматизації управління тактичного
рівня АСУВ “Славутич”
Автоматизовані системи управління стратегічного, оперативного і
оперативно-тактичного рівнів управління являють собою автоматизовані
системи штабів, центрів та інших органів управління, які мають схожу
функціональність, особливо при планування операцій (бойових дій).
Автоматизовані

системи

управління

вогнем

і

зброєю

–

це

автоматизовані системи, що об’єднують системи пошуку, виявлення і
розпізнавання цілей, визначення необхідного складу засобів і способів
ураження, підготовку їх до стрільби, наведення і безпосереднього вирішення
завдань

ураження.

Склад,

структура

і

функціональність

таких

автоматизованих систем залежить від видів, типів і зразків зброї, що
застосовується, складу і завдань бойових розрахунків та характеру цілей, що
підлягають ураженню.
Об’єктами управління автоматизованих системи управління тактичного
рівня (АСУТР) є підрозділи, бойові розрахунки, екіпажі і люди, які
приводять в дію ввірене їм озброєння, та системи безпосереднього
управління зброєю.
Вони поєднують в собі можливості АСУВ і автоматизованих систем
управління вогнем, як невід’ємних частин, що функціонують як єдине ціле.
Дана обставина суттєво відрізняє АСУТР від автоматизованих систем
управління військами, породжує їх розмаїться, пов’язане із відмінностями і
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особливостями озброєння і військової техніки, і відповідно формами і
способами їх бойового застосування і управління та надає такій АСУ якісно
нових властивостей.
Тому твердження про створення якоїсь всеосяжної АСУ тактичного
рівня є спотворенням дійсності. Автоматизовані системи управління
тактичного рівня завжди спеціалізовані: АСУ артилерією, АСУ армійською
авіацією, АСУ ППО, тощо. Але є у них і багато спільного, що визначається
переліком загальних, або схожих (базових) завдань і функцій, форм і
способів представлення та обміну інформацією, використання аналогічних
інформаційних ресурсів (наприклад, електронних карт місцевості, умовних
тактичних знаків,тощо) і т.д. Ті складові комплексів засобів автоматизації
управління, які є однотипними (однаковими) для більшості спеціалізованих
АСУ є базовими комплексами засобів автоматизації управління (БКЗАУ)
військами, вогнем і зброєю і реалізують базові функції автоматизованого
управління. Базовими комплексами засобів автоматизації уже можуть
оснащуватись стаціонарні, польові, корабельні і повітряні пункти управління
та особовий склад при створенні автоматизованих систем управління
тактичного

рівня,

і

можуть

використовуватись

при

управлінні

та

нарощуватись за рахунок створення спеціальних (спеціалізованих) засобів
автоматизованого управління.
Вирішення

цих

завдань

неможливо

без

об’єднання

єдиним

інформаційним середовищем органів управління тактичного рівня, бойові
розрахунки і екіпажі, особовий склад у відповідності до їх повноважень,
управління ними в єдиному масштабі часу для досягнення мети операції чи
бою.
Технічно в АСУВ “Славутич” це завдання вирішується впровадженням
в АСУ комп’ютерну термінал-орієнтовану компоненту – комп’ютерних
терміналів. Комп’ютерні термінали – це пристрої введення, обробки,
виведення, прийому і передачі даних у відповідності до свого призначення за
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допомогою телекомунікаційної мережі, що функціонують без виділених
серверів, тобто за без серверною технологією.
Повна функціональність АСУ реалізується не тільки за допомогою
засобів автоматизації органів управління, а і зв’язаних з ними особистими
терміналами особового складу, терміналами бойових розрахунків, екіпажів,
терміналами рівня відділення, взводу, роти, батальйону і т. ін.
Особисті термінали і термінали автоматизованого управління рівня
підрозділів оснащуються переносною апаратурою, рівня частин - переносною
апаратурою, екіпажів бойових машин і рівня з’єднань – возимою апаратурою.
Особистий термінал призначений для індивідуального оснащення
рядових, сержантів, офіцерів і генералів. Він включає функції абонентського
пристрою обміну інформацією, обчислювального та навігаційного засобу, а
також засобу управління переносною зброєю.
Автоматизовані пункти управління в інформаційному розумінні є
рівноправними

учасниками

бойових

дій

поряд

з

комп’ютерними

терміналами. Виняток з цього правила виникає тільки на етапі планування
бойових дій, коли всі нижчестоящі органи управління діють під управлінням
вищестоящих.
Засоби

автоматизації

бригади

(рис.

24)

функціонують

в

телекомунікаційній мережі бригади, яка в свою чергу входить до
телекомунікаційної мережі вищого рівня управляння.
Комп’ютерні термінали використовують виділену мережу, яка може
з’єднуватись із автоматизованими робочими місцями визначених службових
осіб відповідного органу управління через сервер спряження.
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ТКМ бригади

ТКМ комп’ютерних терміналів
Рисунок 24 – Узагальнена структура АСУТР
Таким

чином

забезпечується

обмін

даними

не

тільки

між

комп’ютерними терміналами, але із АРМ службових осіб органів управління
без доступу з терміналів до інформації з обмеженим доступом, що
зберігається на серверах пунктів управління. Вигляд екрану терміналу
показаний на рис. 25.
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Рисунок 25 – Вигляд екрану терміналу

Автоматизована система
управління військами «СЛАВУТИЧ»
розгорнута на навчальних
командних пунктах і впроваджена в
навчальний процес Національного
університету оборони України імені
Івана Черняховського
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