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ПЕРЕДМОВА  
 

Ця військова навчально-методична публікація (далі – Інструкція) 
розроблена в Центрі оперативних стандартів і методики підготовки Збройних 
Сил України спільно з головним управлінням підготовки Збройних сил на 
основі інструкції щодо експлуатації та налагодження станцій супутникового 
зв’язку системи TOOWAY, яка була затверджена тимчасово виконуючим 
обов’язки начальника військ зв’язку Збройних Сил України – начальником 
Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу 
Збройних Сил України 26 листопада 2014 року.  

Ця Інструкція передбачена для застосування, як навчальний матеріал для 
підготовки військових частин (підрозділів) зв’язку Збройних Сил України. 

Усі питання, що стосуються цієї Інструкції, надсилати до управління 
бойової підготовки Головного управління підготовки ЗС України на такі 
адреси: 030168, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 6, Головне управління 
підготовки ЗС України, АСУ “Дніпро” usvir@ysvr.dod.ua, АСУ “Сєдо-М” – 
індекс 348 (контактний телефон розробників для надання зауважень та 
пропозицій – 62-22-297) або Центру оперативних стандартів і методики 
підготовки ЗС України на такі адреси: 10014, м. Житомир, вул. Велика 
Бердичівська, 17а, Центр оперативних стандартів і методики підготовки ЗС 
України, АСУ “Дніпро” standart@kvdv.dod.ua, АСУ “Сєдо-М”- індекс 360 
(контактний телефон розробників для надання зауважень та пропозицій – 68-
32-050). 
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ВСТУП 
 
Система TOOWAY використовує супутник Ka-Sat (9 град. сх.д., 83 Ka 

band транспондери, обсяг ресурсу – 70 Гб). Використання системи TOOWAY 
дозволяє забезпечити ефективні, захищені, інтерактивні лінії зв’язку високої 
якості з віддаленими пунктами. Віддалені термінали TOOWAY можуть 
забезпечувати двосторонній супутниковий зв’язок через мережу Інтернет. 

Ці послуги містять широкосмуговий доступ до мережі Інтернет, 
корпоративну мережу, перегляд сайтів глобальної мережі, передачу файлів і 
даних, електронну пошту, пакетну передачу та групову адресацію, потокову 
передачу аудіо і відео даних, відео контроль. 

 
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ  
У цій Інструкції основні терміни та визначення не використовуються. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 
  

Скорочення та 
умовні 

позначення 
Повне словосполучення та поняття що скорочується 

1 2 
АРМ Автоматизоване робоче місце 
АТС Автоматична телефонна станція  
ОПП Опорно-поворотний пристрій 
ПЕОМ Персональна обчислювальна машина 
ПРД Прийомо-передавач 
ШСЗ штучний супутник Землі 
TRIA Тransmit and receive integrated assembly (прийомо-передавач) 
VSAT Very Small Aperture Terminal (станцій супутникового зв’язку) 
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1. АНТЕННА СИСТЕМА СТАНЦІЇ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

1.1. Призначення антенної системи станції супутникового зв’язку

Антенна система (рисунок 1.1) призначена для приймально-
передавальних VSAT – станцій супутникового зв’язку, що працюють через 
штучний супутник Землі (далі – ШСЗ), який знаходиться на геостаціонарній 
орбіті.

Рисунок 1.1 – зовнішній вигляд антенної системи.

Офсетний рефлектор виготовляється з ударостійкого композиційного 
матеріалу і має гідрофобне (водовідштовхувальне) покриття. Опорно-
поворотний пристрій (далі – ОПП) кутомісцево-азимутального типу являє 
собою стрижневу конструкцію з профільних труб, що забезпечує велику 
жорсткість антени та необхідні кути повороту.

Конструкція ОПП дозволяє монтувати антенну систему на підлозі, стіні 
та, за необхідності, похилій поверхні.

Прийомо-передавач (далі – ПРД) (RT4000N-010) Outdoor unit – transmit 
and receive integrated assembly (далі – TRIA): 

Рисунок 1.2. – прийомо-передавач.
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Тактико-технічні характеристики: 
потужність – 3 Вт;  
електромагнітне перемикання поляризації прийом \ передача – RTF; 
діапазон сигналу Rx – 300-800 МГц; 
діапазон сигналу Tx – 1800-2300 МГц; 
звуковий сигнал для наведення антени на супутник;  
максимальна довжина IFL кабелю з RG6 – 50 м; 
рупор \ опромінювач; 
вага – 3,7 кг в упаковці; 
середній термін безвідмовної роботи – 11 років.  
 

Супутниковий модем 
Супутниковий модем станції супутникового зв’язку представлено на 

рисунку 1.3. 
 

 
 

Рисунок 1.3 – супутниковий модем. 
 
1.2. Розгортання антенної системи 
 
Склад антенної системи станції супутникового зв’язку представлено на 

рисунку 1.4. 



10 

 
 

Умовні познаки: 
1 – кронштейн кріплення антени; 2 – ОПП; 3 – хомут кріплення ОПП;  

4, 6, 8 – болти кріплення; 5 – платформа рефлектора; 7 – дзеркало рефлектора;  
9 – електромагнітний поляризаційний фільтр прийом-передача RTF;  

10 – рупор-випромінювач; 11 – прийомо-передавач інтегрований ПРД;  
12 – консоль і платформа кріплення ПРД 
Рисунок 1.4 – склад антенної системи. 

 
На рисунках 1.5 – 1.9 детально показано, як здійснюється розгортання 

антенної системи станції супутникового зв’язку. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Рисунок 1.5 – зовнішній вигляд розібраних складових антенної системи. 
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Рисунок 1.6 – кріплення платформи до дзеркала антенної системи.

Рисунок 1.7 – кріплення зовнішніх кронштейнів антенної системи.

Рисунок 1.8 – кріплення консолі разом з прийомо-передавачем антенної 
системи.

Рис. 1.9 – кріплення антенної системи до встановленої опори за допомогою 
зовнішніх хомутів.
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1.3. Вибір місця та налаштування антенної системи

По компасу визначаємо напрямок на супутник з похибкою 10% 
(рисунок 1.10). На території України – це приблизно 190º на південь (S).

Рисунок 1.10 – визначення напрямку на супутник.

Знаючи фізичну адресу встановлюваного обладнання, через мережу 
Інтернет визначаємо номер променю покриття, елевацію і азимут, як показано 
на (рисунку 1.11). Посилання на сайт http://finder.tooway-instal.com (у лівому 
вікні на карті знаходимо своє місцезнаходження відносно населеного пункту, у 
великих містах – вулиці та здійснюємо клік мишкою. У правому вікні 
отримуємо дані: елевація – 28.72°, азимут географічний – 207.00° (азимут 
магнітний 207.00°-7.00° = 200.00°), номер променю – 1 (блакитний).

Рисунок 1.11 – визначення номера променю, покриття та елевації.
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Знаючи елевацію і азимут, виставляємо їхні значення (рисунок 1.12).

Рисунок 1.12 – встановлення значення на шкалах градуювання.

З’єднуємо ПРД і супутниковий модем кабелем (рисунок 1.13).

Рисунок 1.13 – з’єднання ПРД і супутникового модема.
Довідково:
У переважній більшості у станцій супутникового зв’язку, що 

використовуються Збройними Силами України, прийомо-передавач з модемом 
з’єднуються двома кабелями (Tx – передача, Rx – прийом.)

Під’єднуєм модем по Ethernet кабелю до персональної обчислювальної 
машини (далі – ПЕОМ) – станція готова до налаштування.

1.4. Налаштування станції супутникового зв’язку

З’єднуємо супутниковий модем з ПЕОМ Ethernet-кабелем (підходить як 
прямий, так і cross-over).

Супутниковий модем має вшиту внутрішню адресу 192.168.100.1. Для 
підключення ПЕОМ до супутникового модему налаштовуємо ПЕОМ на 
автоматичне отримання мережевої IP-адреси (рисунок 1.14).

Для того щоб переконається, що між модемом і ПЕОМ можливий обмін 
даними, можна використовувати команду PING (Пуск - Виконати – “cmd” – OK 
– “ping 192.168.100.1”).
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Рисунок 1.14 – отримання ІР-адреси. 

 
Програмна діагностика стану супутникового модему 
Супутниковий модем має вбудований web-сервер, що містить Системний 

центр управління. Доступ до Системного центру управління здійснюється з 
використанням ТІЛЬКИ web-брaузера Mozilla Firefox, встановленого на 
ПЕОМ, яка має пряме фізичне з’єднання з модемом, шляхом набору в 
адресному рядку http://192.168.100.1 і натисканням кнопки Enter (рисунок 
1.15). 

 
Рисунок 1.15 – введення адреси. 

 
У відповідь на Ваші дії у вікні браузера з’явиться головна сторінка 

Системного центру управління (рисунок 1.16), що дозволить отримати 
інформацію про стан працездатності модему, стан системи та її конфігурацію. 
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Рисунок 1.16 – головна сторінка системного центру управління. 

 
На головній сторінці Системного центру управління розташовані 

системні індикатори. Натискання на індикатор, викликає відповідне спливаюче 
вікно. 

Примітка. Індикатор стану системи (Modem State) може бути жовтого або 
зеленого кольору (рисунок 1.16). 

Переходимо до режиму інсталяції та підстроювання антени шляхом 
набору в адресному рядку http://192.168.100.1/install/ і натисканням кнопки 
Enter (рисунок 1.17). 

 

 
Рисунок 1.17 – режим інсталяції та підстроювання антени. 

 
Попередньо знаючи номер променю, вибираємо його і далі натискаємо на 

стрілку, яка знаходиться у правому нижньому кутку вікна (рисунок 1.18). 

 
Рисунок 1.18 – вибір визначеного променю. 
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Після натискання з’являється вікно точного підстроювання антени 
(рисунок 1.19).

Рисунок 1.19 – точне підстроювання антени.

Підстроювання антени проводиться по звуковій індикації прийомо-
передавача з використанням ОПП.

При наближенні до точної настройки частота звукових сигналів 
збільшується, а при віддаленні – частота звукових сигналів зменшується. Точне 
підстроювання антени завершується, коли звуковий сигнал високої частоти стає 
чітким і безперервним, а у вікні ПЕОМ (рисунок 1.19) показник індикатора 
Signal Strength має бути у межах 10-13 дБ. Після точного налаштування 
необхідно затиснути гвинти ОПП (рисунок 1.20).

   
Рисунок 1.20 – точне підстроювання антени з використанням ОПП.

Після завершення налаштування антени на супутник (рисунок 1.20-1.21) 
натискаємо мишкою на Modem State і у вікні автоматично отримуємо дані про 
рівні сигналів прийому, передачі, параметри мережі та IP-адреси (рисунок 1.22). 
Час автоматичного налаштування, залежно від навантаження, до 30 хвилин.

гвинти ОПП
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Рисунок 1.21 – точне підстроювання антени.

Рисунок 1.22 – автоматичне налаштування модему.

Рисунок 1.22 – автоматичне налаштування модему.

Чотири зелених індикатора, що з’являються у вікні та надпис Online
свідчить про те, що станція супутникового зв’язку налаштована та готова до 
виконання завдань.
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2. НАЛАШТУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ, 
ЩО ДОДАЄТЬСЯ ДО СУПУТНИКОВОЇ СТАНЦІЇ ЗВ’ЯЗКУ 

 
2.1. Налаштування маршрутизатора MIKROTIK Router Board 

 
Перший варіант схеми підключення телекомунікаційного обладнання 

(рисунок 2.1) до станції супутникового зв’язку. 

 
 

Умовні познаки: 
1 – супутник; 2 – супутниковий модем; 3 – комутатор;  

4 – АРМ Дніпро; 5 – роутер; 6 – виріб; 7 – шлюз. 
Рисунок 2.1 – схема підключення телекомунікаційного обладнання до станції 

супутникового зв’язку. 
 

За допомогою кабелю з’єднуємо супутниковий модем з будь-яким портом 
комутатора. 

Комутатор з’єднуємо з 1-им портом роутера.  
До 2-го порту роутера підключаємо ПЕОМ (ноутбук).  
У браузері (internet explorer, firefox, opera) в адресному рядку  набираємо 

192.168.88.1 та натискаємо клавішу Enter. У вікні привітання (рисунок 2.2) 
навпроти напису LOGIN набираємо admin. Поле password залишаємо пустим і 
натискаємо клавішу Enter.  

 
Рисунок 2.2 – вікно привітання роутера.  

1 

2 3 

4 

5 

6 

7 
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Для налаштування роутера у лівому боковому меню заходимо на вкладку 

ІР, далі Firewall, а потім NAT (рисунок 2.3) у верхньому меню, яке з’явиться. 
Натискаємо клавішу Add New. 

 

 
Рисунок 2.3 – вкладка ІР, Firewall, NAT. 

 
У новому вікні (рисунок 2.4-2.5), що з’явиться, по черзі змінюємо 

значення полів: 
chain:    dstnat                     (вибираємо) 
Src.Addres:   10.168.0.0/14 (набираємо вручну) 
Dst.Addres:            192.168.88.10        (набираємо вручну) 
protocol:   17 (udp)                 (набираємо вручну) 
Dst/Port:   5100                   (набираємо вручну, порт змінюється 

 залежно від потреби) 
In/ Interface:  ether1-gateway      (вибираємо) 
Action:   passthrough           (вибираємо) 
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Рисунок 2.4 – налаштування Add New. 

 

 
Рисунок 2.5 – налаштування Add New. 

 
Натискаємо Aply, потім OK. 
Другий варіант схеми підключення телекомунікаційного обладнання 

(рисунок 2.6) до станції супутникового зв’язку. 
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Умовні познаки: 
1 – супутник; 2 – супутниковий модем; 3 – роутер;  

4 – АРМ Дніпро; 5 – виріб; 6 – шлюз. 
Рисунок 2.6 – схема підключення телекомунікаційного обладнання  

до станції супутникового зв’язку. 
 

Для цього варіанту роутер прописуємо, як описано вище для першого 
варіанту (по натиснення клавіши Add New). 

Для організації телефонії (АТС-2) з використанням Сisco spa112 або 
Linksys spa8000 прописуємо наступні налаштування для роутера (рисунок 2.7): 
chain:      dstnat (вибираємо) 
Src.Addres:   172.16.1.6        (набираємо вручну) ІР-адреса 

сервера 
Dst.Addres:   10.169.1.30  (набираємо вручну) ІР-адреса, 

надана супутником для роутера 
protocol: 17 (udp)                 (набираємо вручну) 
Dst/Port: 5060   (набираємо вручну, порт 

змінюється 
залежно від потреби – для Linksys 
spa8000 
через кому набираємо порти 
5060,5160,5260,5360) 

In/ Interface: ether1-gateway      (вибираємо) 
 

  

1 

2 3 

4 

5 

6 
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Рисунок 2.7 – налаштування Add New. 

 
Action:   dst-nat                    (вибираємо) 
To Addresses:  192.168.88.15  (набираємо вручну) ІР-адреса Сicsco spa112 
To Port:   0-54…   (не змінюємо його значення) 
 

 
Рисунок 2.8 – налаштування Add New. 

 
Натискаємо Aply, потім OK. 
Завершення налаштування (рисунок 2.9 – 2.10). 
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Рисунок 2.9 – завершення налаштування. 

 

 
Рисунок 2.10 – завершення налаштування. 

 
Результат налаштування повинно бути схоже на скрін нижче (рисунок 

2.11). 
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Рисунок 2.11 – результат налаштування. 

 
2.2. Налаштування Сisco spa112 або Linksys spa8000 
 
Для налаштування голосових шлюзів перш за все необхідно визначити 

їхні ІР-адреси.  
При першому варіанті схеми підключення телекомунікаційного  

обладнання підключаємо голосовий шлюз до комутатора. Чекаємо поки перша 
зелена лампочка перестане моргати. Підключаємо телефон. Знявши трубку, 
набираємо **** і слухаємо привітання від фірми Сisco (на англійські мові). 
Набираємо 110# і слухаємо, яку ІР-адресу отримав голосовий шлюз.  

При другому варіанті схеми підключення телекомунікаційного  
обладнання визначити ІР-адресу голосового шлюзу можливо за процедурою, 
описаною вище або, якщо знання англійської не дає змоги зрозуміти, що 
говорить оператор, то необхідно спочатку подивитися МАС-адресу шлюзу (на 
зворотному боці пристрою), потім зайти у роутер у вкладку ІР, далі в ARP і 
вибрати у вкладці, яка відкрилася, ІР-адресу, що відповідає МАС-адресі шлюзу.  

Для подальшого налаштування голосового шлюзу за необхідності 
змінюємо значення у полях (рисунок 2.12 – 2.14): 

lineEnable:  yes 
 

Порт SIP PORT у Сisco spa112 на 1 і 2 лінії ставимо 5060. У Linksys 
spa8000 на 1-2 порт 5060, 3-4 порт 5160, 5-6 порт 5260,7-8 порт 5360. 

 

Proxy: 172.16.1.6 (для закритої 192.168.1.100) 
Register: no (для закритої yes) 
Make call without reg: yes 
Ans call without reg: yes 
Display Name I User ID: номер телефону для кожної лінії 
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Рисунок 2.12 – налаштування голосового шлюзу. 

 
Ставим кодек g729a …  
 

 
Рисунок 2.13 – налаштування голосового шлюзу. 

 

Натискаємо кнопку submit.  
При другому варіанті схеми підключення робимо все що описано вище і 

додатково у вкладках line 1, line 2 у розділі NAT Settings змінюємо значення 
полів. 
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Рисунок 2.14 – налаштування голосового шлюзу.

NAT Mapping enable:               yes
NAT keep alive enable:             yes
Заходимо у вкладку Network Setup і виставляємо в полі connection setup 

значення static IP.
У полях, що з’явилися, прописуємо:
Internet IP address:        192.168.88.15
Subnet mask:           255.255.255.0
Defaul gateway:         192.168.88.1
Натискаємо кнопку submit.
З метою забезпечення стійкого зв’язку по каналам супутникового зв’язку 

та захисту антенно-фідерного обладнання від зовнішнього впливу необхідно 
використовувати укриття відкритого типу (рисунок 2.15).

27 °

Рисунок 2.15 – укриття відкритого типу.
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