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Галузь використання: 
Приладові комплекси стабілізаторів (КС) озброєння використовуються при модернізації дійсної та при 

розробці нової легкої броньованої техніки (ЛБТ): БТР, БМП, МТЛБШ та інших модифікацій. КС призначені 
для стабілізованого наведення блока озброєння у горизонтальній та вертикальній площинах по наземним, 
повітряним і надводним цілям для ефективної стрільби з міста, на ходу і на плаву. КС озброєння 
використовуються у системах управління вогнем бойового модуля “Шквал” виробів БТР3Е і БМП-ІМ (СВУ-
500-3Ц), бронемашини БМП-2 (СВУ-500-3Ц-01), бойового модуля “БМ-3С”(СВУ-500-10Р) виробу БТР-3С, 
а також бойових модулів “Штурм” і “Парус” виробів БТР3Е-1(СВУ-500-4Ц) та БТР-4Е (СВУ-500-4Ц-01). 
Модернізовані комплекси цифрових стабілізаторів озброєння СВУ-500-3Ц ЮКАИ.461314.001-03 та СВУ-
500-4Ц  ЮКАИ.461314.001-04.  

Проводиться розробка та удосконалення ПАТ «НВО «КЗА ім. Г.І. Петровського» нового приладового 
комплексу цифрового стабілізатора СВУ-500-7Ц нового покоління,  СВУ-500-7Ц-03 для установки у виріб 
БТР-3Е1, СВУ-500-7Ц-04 для установки у виріб БТР-4Е. Використання сучасної елементної бази 
забезпечило значне покращення характеристик КС озброєння.  

 



Актуальність: 
Науково-технічний прогрес у галузі КС потребував удосконалення компонентів їх елементної бази, 

покращення їх тактико-технічних характеристик (точності, швидкодії), мінімізації собівартості. 
Конкурентні переваги українських підприємств з виробництва КС ЛБТ підтверджуються і 

забезпечуються безпосередніми замовленнями Міністерства Оборони України (МОУ). 
Перспективні розробки та впровадження КС озброєння є запорукою збереження і зростання української 

частки ринку, відповідно - науково-виробничого потенціалу країни. Тому, є актуальною науково-технічною 
проблемою. 

Вирішення цієї проблеми залежить від результатів, розробки та впровадження удосконалених та нових 
КС ЛБТ. 

Вказані вище нові удосконалені КС озброєння  ЛБТ розроблено у ПАТ «НВО «КЗА ім. Г.І. 
Петровського» спільно з вченими Національного технічного університету «Київський політехнічний 
інститут» (НТУУ “КПІ”), Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» та 
впроваджено на різних видах ЛБТ.  

КС успішно пройшли всі види випробувальних та впроваджувальних робіт і взяті на озброєння 
Збройних Cил України. Бойова машина БТР-4 із комплексом стабілізатора СВУ-500-4Ц-01 успішно 
пройшла Державні випробування і прийнята на озброєння у сухопутні війська МОУ (Наказ Міністра 
Оборони України №489 від 24.07.2012 р.); 

 Згідно наказу Генерального Штабу Збройних Сил України № 450 від 18.11.2015р. бронетранспортер 
БТР-3ДА  із комплексом стабілізатора СВУ-500-4Ц отримав допуск  до експлуатації  в Збройних Силах 
України. 

 З  кінця 2014 року, для заміни стабілізаторів 2Е36, при виконанні капітального ремонту БМП-2, 
використовуються цифрові  стабілізатори  озброєння СВУ-500-3Ц-01. Ці машини відправляються МОУ для 
участі в з АТО. 

По тактико - технічним характеристикам КС озброєння ЛБТ розширюють бойові можливості 
бронетехніки за рахунок більш точного наведення і стабілізації на ціль, полегшують можливості екіпажу по 
управлінню баштою. 

 



Мета роботи: 
  розробка та впровадження нового приладового комплексу стабілізатора озброєння легкої 

броньованої техніки 

Об'єкт досліджень роботи: 
 процес вимірювання основних параметрів комплексу стабілізації легкої броньованої техніки шляхом 

використання запропонованих прецизійних засобів та методів 
 

Предмет досліджень роботи: 

приладовий комплекс стабілізації озброєння легкої броньованої техніки 
 



Наукова новизна роботи: 
1. Вирішено проблему покращення характеристик КС СВУ-500 шляхом застосування нових 

перспективних компонентів елементної бази та датчиків інформації в екстремальних умовах роботи 
(розробку КС озброєння ЛБТ розпочато з 1999 р. при створенні модернізованої машини БМП-1М за 
тактико-технічним завданням МОУ (тема «Бліндаж)). Забезпечено переваги КС СВУ-500 перед 
закордонними аналогами:  

- зменшено габаритні показники у порівнянні із серійним комплексом стабілізатора 2Э36 машини БМП-
2 (Росія), 

- знижено вартість СВУ-500 у 2,5 рази у порівнянні з 2Э36-1 (з урахуванням розмитнення), 
- зменшено масу СВУ-500 до 90 кг (у порівнянні з 120 кг у 2Э36-1) з відповідним зменшенням габаритів 

основних блоків, 
- збільшено максимальні швидкості наведення до 35º/с (у 2Э36-1  по каналу ГН -30º/с), 
- введено автоматизований режим керування ПТУР зі зниженням мінімальної швидкості супроводу 

ракети до 0,02º/с (у 2Э36-1 такого режиму немає); 
 
2. Уперше застосовано КС типу СВУ-500 у машинах БТР-3Е, БТР-3Е1, БТР-3С, БТР-4Е, БМП-2. На 

відміну од відомих робіт, з 2002р. введено органи управління лазерним далекоміром безпосередньо на 
пульти управління стрільбою, запроваджено інтегральний захист електроприводів наведення озброєння від 
струмових перевантажень. Розроблено оригінальне джерело вторинного електроживлення - статичний 
трифазний перетворювач СП10 первинного живлення бортової мережі 27В у змінну напругу 36В 
синусоїдальної форми. Розроблено електродвигун мало інерційний ЕДМ20М. Державною комісією 
рішенням № 33 від 6.06.2003 р затверджено документацію на КС СВУ-500 для серійного виробництва з 
присвоєнням літери  “О1 ". 

Протягом 2003 - 2006рр. виготовлено і поставлено на Житомирський РМЗ  92  КС СВУ-500 для 
комплектації бойових модулів «Шквал» БТР-3Е, які поставлялись закордонним замовникам (держава 
М’янма); 



3.З 2006 р. проведено  модернізацію КС СВУ-500 з розробкою нових варіантів КС СВУ-500-3Ц, СВУ-
500-4Ц і СВУ-500-4Ц-01, які мають відмінності від своїх попередників СВУ-500: 

- у блоках керування (БУ) і пультах керування (ПУ) застосовано цифрові мікроконтролери, 
- у пульти керування введено візуальну  літеро - цифрову індикацію  про режими роботи, 
- забезпечено проведення налаштування КС одним оператором від пульта керування (у СВУ-500 

налаштування проводиться регулювальними потенціометрами, встановленими в нішах блоків керування, 
розташованих у важкодоступному місці),  

- перенесено алгоритми роботи інтегрального захисту електродвигунів від перевантаження та завдання 
формування широтно-імпульсних сигналів з підсилювачів потужності у цифрову частину блока керування; 

- виключено із складу цифрових КС окремий блок фільтра БФ03, введено елементи із блока фільтра в 
об′єм (що звільнився) підсилювачів потужності, 

- з контурів керування наведенням блока озброєння по вертикальному каналу виключено 
компенсаційний гіротахометр і електромагнітний тахометр шляхом введення в цифрові алгоритми роботи 
мікроконтролера спеціальних коригувальних ланок; 

- у цифровому блоці керування реалізовано алгоритми автоматичної діагностики справного стану блоків 
КС,  

- зменшено не плавність руху на малих навідних швидкостях від 1 т. д. до 0,8 т. д., 
- підвищено стійкість блоків КС до кліматичних дестабілізуючих факторів - робоча температура 

збільшена від +50ºС до +60ºС, відносна вологість до 100% при температурі +35ºС, забезпечена стійкість до 
впливу цвілевих грибків, 

 - знижено масу цифрових стабілізаторів СВУ-500-4Ц до 70 кг, у порівнянні з 90 кг у СВУ-500; 
 
4. Розроблено та впроваджено нову СУВ, яка відрізняється від відомих тим, що дає змогу зменшити 

амплітуду діючих ударних прискорень у 9 разів, зменшує вібраційні прискорення у 1,7 рази і гарантує 
експлуатаційну безпеку елементів КС СУВ зі збереженням заданої точності. Підтверджено практичну 
доцільність використання нової СУВ.  

Новизну отриманих результатів по КС підтверджено 17 свідоцтвами реєстрації авторського права 
України та патентами України. 

 

  
 



1. Протягом з 1998 р. по наступний час розроблено та впроваджено нові приладові КС ЛБТ, призначені 
для автоматичного наведення у горизонтальній і вертикальній площинах при стрільбі по наземним і 
повітряним цілям, які швидко маневрують, та на знижених швидкостях при стрільбі протитанковими 
ракетами, а також - при взаємодії із системою керування вогнем обвід елементів конструкцій виробу блоком 
озброєнь: СВУ-500 для бойової машини БМП-1М. Забезпечено переваги перед попередніми закордонними 
аналогами – більшу  точність та меншу у 2,5 рази вартість; Застосовано СВУ-500 у нових зразках ЛБТ (БТР-
3Е, БТР-3Е1, БТР-3С, БТР-4Е, БМП-2); 

2. З 2006р. розроблено та впроваджено нові КС СВУ-500-3Ц для БТР-3Е і БМП-1М, СВУ-500-4Ц для 
БТР-3Е-1, СВУ-500-4Ц-01 для БТР-4Е, які мають покращені характеристики. Спільним рішенням №63050 
конструкторську документацію на ці КС затверджено для серійного виробництва. СВУ-500-4Ц-01 прийнято 
на озброєння у сухопутні війська МОУ (Наказ міністра Оборони України №489 від 24.07.2012р.); 

3. Розроблено перспективний стабілізатор СВУ-500-7Ц-03 підвищеної точності для бойової машини 
БТР3Е1. Новизну деяких технічних рішень підтверджено патентами України співавторів роботи. 

Проведено оцінку відповідності умов експлуатації КС озброєння на підставі інформації, наданої МОУ 
про основні експлуатаційні дефекти конструкції машини і її систем за весь період експлуатації парку ЛБТ; 

4. З метою забезпечення покращення характеристик точності КС озброєння, проведено дослідження 
характеристик датчиків кутової швидкості різних типів; 

5. Розроблено та впроваджено нову СУВ, яка відрізняється від відомих тим, що дає змогу зменшити 
амплітуду діючих ударних прискорень у 9 разів, зменшує вібраційні прискорення у 1,7 рази і гарантує 
експлуатаційну безпеку елементів КС зі збереженням заданої точності. 

 

Практична значимість роботи: 



Розроблено новий стабілізатор озброєння, призначений для стабілізованого наведення блоку озброєнь 
(БО) у горизонтальній і вертикальній площинах при стрільбі по наземним і повітряним цілям, які швидко 
маневрують, та на знижених швидкостях при стрільбі протитанковими ракетами, а також - при взаємодії із 
системою керування вогнем, обвід елементів конструкцій виробу БО; 

Кількість публікацій. За результатами виконаних у ході роботи досліджень опубліковано у 7 
монографіях, 9 підручниках, 285 публікаціях у наукових фахових виданнях, 65 статтях в іноземних 
виданнях, 37 статтях у виданнях науково - метричних баз даних, 17 патентах на винаходи [17, 
53,55,58,61,66,70, 88, 96-100,102-105, та інш.], у Google scholar кількість цитувань на публікації авторів 118, 
h – індекс – 6, у SCOPUS цитувань –11, h – індекс –1. Захищено 6 докторських та 12 кандидатських 
дисертацій.  

Приладовий КС успішно пройшов всі види науково-дослідних, випробувальних та впроваджувальних 
робіт і прийнятий на озброєння Збройних Cил України. Використано нову, більш ефективну, порівняно із 
відомими, систему ударо - віброзахисту КС. Використання удосконаленої сучасної елементної бази 
дозволило значно покращити технічні характеристики приладового КС озброєння. 

 

Практична значимість роботи: 



Розділ 1. Опис роботи приладового комплексу 
стабілізатора озброєння  

 
У розділі 1 наведено опис роботи, призначення, склад, технічні характеристики  КС озброєння, 

функціональні схеми, режими роботи, взаємодія його складових частин. Наведено відомості щодо поетапної 
модернізації стабілізаторів озброєння СВУ-500: створення цифрових стабілізаторів СВУ-500-3Ц, СВУ-500-
4Ц і СВУ-500-4Ц-01 для бронемашин БМП-1М, БТР3Е, БТР3Е1 і БТР-4Е. 

Матеріали, викладені у даному розділі, відображено у монографіях та у наукових працях співавторів 
роботи. Новизну отриманих у даному розділі результатів підтверджено патентами України, свідоцтвами 
реєстрації авторського права. 

 
 
 
 

 
 



Розділ 2. Результати розрахунково-моделюючих робіт з 
методів забезпечення динамічних характеристик 

стабілізатора озброєння 
 
Проведено моделювання з використанням датчика кутової швидкості (ДУС) ГТ-46. Оцінено вплив 

смуги пропускання та дискретності обчислювальних операцій гіротахометра ГТ-46, ДУС MEMS G20-075-
100 зі смугою пропускання 100 Гц та ВОГ ВГ910Ф зі смугою пропускання 450 Гц. 

 
 
З метою покращення характеристик точності КС озброєння, проведено оптимізацію коефіцієнта 

передачі гіротахометра ГТ-46 і постійної часу інтегратора, а також настроювальних коефіцієнтів у контурах 
керування. Визначено варіанти їх оптимальних значень. 

 
 
Оцінку динамічних похибок КС проведено дослідженням реакції на гармонійний сигнал, що подається 

на вхід гіротахометра ГТ-46. Оцінку імпульсного впливу проведено дослідженням реакції на послідовність 
імпульсів, що подаються на вхід гіротахометра ГТ-46. Проведено порівняльне моделювання з 
використанням двох типів вимірювачів: ГТ46 і G20-075-100 зі смугою пропускання 100 Гц. Показано, що 
прийнятна динамічна похибка зберігається при коефіцієнті підсилення  від  Ку =109 до Ку =116.  

 
 
Встановлено,що частота формування вихідних сигналів ДУС має бути не менш 1000 Гц і смуга 

пропускання - не менш 100 Гц. 
 



РОЗДІЛ 3. Система ударо- і віброзахисту комплексу 
стабілізатора озброєння. Дослідження поведінки СУВ за 

допомогою ЕОМ 
Запропоновано нову СУВ, яка відрізняється від відомих тим, що зменшує амплітуду діючих ударних 

прискорень у 9 разів, зменшує віброприскорення у 1,7 рази,  гарантує експлуатаційну безпеку елементів КС 
СУВ зі збереженням заданої точності. 

Отримано та досліджено уточнену математичну модель СУВ, яка має додаткові члени (сухе тертя, 
жорсткість амортизаторів, жорсткість пружної випуклої пластини, розміщення амортизаторів і пружної 
випуклої пластини), що враховують вплив складових частин СУВ на точність ударо- і віброзахисту. 

Підтверджено практичну доцільність використання нової СУВ. Викладено методику і рекомендації 
щодо проведення експериментів СУВ. Підтверджено достовірність отриманих теоретичних положень 
збіганням результатів аналітичних, експериментальних досліджень СУВ та досліджень на ЕОМ. 

 
 

РОЗДІЛ 4. Алгоритми керування цифрових  стабілізаторів озброєння. Розробка і впровадження нових 
технологічних процесів 

  Наведено відомості щодо розроблених на підприємстві та впроваджених алгоритмів керування КС 

СВУ-500-4Ц, та КС  СВУ-500-3Ц-01 ЛБТ. Також наведено відомості щодо розробки і впровадження нових 

технологічних процесів при модернізації КС озброєння СВУ-500-4Ц, СВУ-500-3Ц-01. 



РОЗДІЛ 5. Основні компоненти та характеристики 
стабілізаторів озброєння для ЛБТ 

Матеріали розділу відображено у монографіях та у наукових працях співавторів роботи. Новизну 

отриманих результатів підтверджено свідоцтвами реєстрації авторського права та патентами України. 
По відгукам спеціальної преси, за кордоном вважають, що українські  стабілізатори озброєння - одні із 

найкращих у Європі . 
ПАТ «НВО «КЗА ім. Г.І. Петровського» виробляє один із найбільш досконалих комплексів стабілізатора 

озброєння і обладнання для ЛБТ. 

Модернізований цифровий стабілізатор озброєння  СВУ-500-4Ц ЮКАИ.461314.001-04 

 



Модернізовані комплекси цифрових 
стабілізаторів озброєння 

 
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ: 
 
КС використовуються при модернізації існуючої і 

розробці нової ЛБТ - БТР, БМП, МТЛБШ та інш. Призначені 
для стабілізованого наведення і супроводу у горизонтальній 
і вертикальній площинах наземних, повітряних і надводних 
цілей для ефективної стрільби з місця, на ходу і на плаву. 

 
 
 
КОМПЛЕКТНІСТЬ: 
до складу стабілізатора СВУ-500-3Ц входять: 

• 2 гіротахометри (ГТ46 по вертикальному каналу й ГТ46-
01 по горизонтальному каналу; 
• цифровий блок керування БУ 1022-03-01; 
• 2 підсилювачі потужності УУД 14-02; 
• 2 електродвигуни ЭДМ20М; 
• цифровий пульт керування стрільбою ПУОЗ-05-01; 
• прилад цілевказівки командира ПЦУ01-01; 
• статичний перетворювач електроживлення СП10-02; 
• 2 датчики кута ДУ04 повороту озброєння у 
горизонтальній і вертикальній площинах; 
• комплект кабелів міжблочних зв'язків. 

 
 
 
 
 

КС   ОЗБРОЄННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ: 
 

• швидке перенацілювання башти на цілі, вибрані 
командиром; 
• режим цілевказівки; 
• приведення блоку озброєння та башти у вихідне 
положення. 

 
 
 
 
РЕЖИМИ РОБОТИ КОМПЛЕКСІВ: 

• автоматичний (АВТ) – для стрільби по наземним і 
надводним цілям; 
• напівавтоматичний (ПАВ) – для стрільби по 
повітряним і маневруючим наземним цілям; 
• керований (УПР) – для стрільби протитанковими 
керованими ракетами; 
• цілевказівки (ЦУ) – для екстреного розвороту на цілі; 
• готовність (ГТВ) – приведення озброєння у вихідний 
стан при русі по вузьких трасах; 
• готовий (ГТ) – технологічне відключення силового 
електроживлення приводів; 
• діагностика (Д) – автоматична діагностика справного 
стану блоків КС у режимі  роботи; 
• наверх-вниз – обводи елементів конструкції. 

 
 



Модернізовані комплекси цифрових 
стабілізаторів озброєння 

 ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ 
КС СВУ-500-ЗЦ і СВУ-500-4Ц відрізняються від КС 

СВУ-500, 2 Е36 і 2 Е5 2 ЛБТ реалізацією законів керування 
рухом озброєння і режимами роботи у цифровому виді на 
сучасній елементній базі і обміну інформацією між 
цифровими блоками керування і пультами керування 
стрільбою по завадостійкому стандартному цифровому 
інтерфейсу. Налаштування параметрів КС здійснюється 
оператором від пульта керування.  

Інформація про режими роботи КС відображається на 
цифровому дисплеї пульта керування у буквеному та 
цифровому вигляді. 

За рахунок оптимізації схемно-технічних рішень і 
законів керування, скорочено приладовий состав і зменшено 
масу. 

 

 СТАБІЛІЗАТОР ОЗБРОЄННЯ СВУ-500-4Ц 
 Склад КС СВУ-500-4Ц відрізняється від КС СВУ-500-

3Ц наявністю другого пульта керування стрільбою для 
командира і відсутністю приладу ПЦУ01-01, - режим 
цілевказівки здійснюється від приладу панорамного огляду, 
що не входить до складу СВУ-500-3Ц. 

 

ОСНОВНІ ТАКТИКО-ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Діапазон кутів наведення: 
–  у  горизонтальній площині - кругове обертання, 
–  у вертикальній площині від -7° до +70°. 

• Потужність приводів вертикального і горизонтального 
наведення 500 Вт. 

 

• Швидкість наведення у горизонтальній і вертикальної 
площинах: 

 

• максимальні не менш: 
– у режимі ПАВ – 35º/с 
– у режимі АВТ - 6 º/с 
– у режимі УПР - 0,5 º/с 

 

• мінімальні не більше: 
– у режимі ПАВ - 0,1 º/с 
– у режимі АВТ - 0,07 º/с 
– у режимі УПР - 0,02 º/с 

 

• Серединна помилка стабілізації, т.д. (кутових хвилин) 
– не більше 1 (3,6). 

 

• Статичні помилки в режимах, т.д. (кутових хвилин), 
не більше: 

– ГТВ  - 25, 
– ЦУ -  15. 

 

• Неплавність наведення на малих швидкостях не 
більше 0,8 т.д. 

 

• Термін служби: 
– гарантійний - 7 років; 
– загальний     - 20 років. 

 

• Маса не більше: 
– СВУ-500-3Ц – 65кг, 
– СВУ-500-4Ц – 68кг. 

 



Механізми підйому блоку озброєння   

РОЗДІЛ 5. Основні компоненти стабілізаторів 
озброєння для ЛБТ 

Механізми повороту башти 



Електродвигун ЕДМ20М 

РОЗДІЛ 5. Основні компоненти  стабілізаторів 
озброєння для ЛБТ 

Привід механізму підтягу Підсилювач потужності 

            БКД 14-01  
Гіротахометр 

Електродвигун МУ431М01 Електродвигун ЕДМ14М 
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перетворювач  

РОЗДІЛ 5. Основні компоненти стабілізаторів 
озброєння для ЛБТ 

Датчик кута    Підсилювач  потужності 

               БКД 14-02   

Обертовий 

трансформатор  

Цифровий блок 

управління 

Цифровий пульт 

управління  



    Блок підсилювачів 

РОЗДІЛ 5. Основні компоненти стабілізаторів 
озброєння для ЛБТ 

Стопор вертикальний Стопор горизонтальний  

Блок гіроскопічних 

приладів  

Тахометр та підсилювач 

потужності  для 2Е36 

Прилад визначення 

цілі  



Порівняльні характеристики розроблених та 
впроваджених стабілізаторів озброєння ЛБТ 

1. За тактичними характеристиками: розроблені приладові КС СВУ-500-3Ц,  СВУ-500-4Ц ЛБТ розширюють бойові 
можливості ЛБТ за рахунок більш точного наведення та стабілізації на ціль. В умовах конкуренції у галузі продаж 
озброєнь і, зокрема ЛБТ, дають змогу віддавати перевагу компонентам та вузлам, які виготовляються в Україні, 
мінімізують закордонні постачання; полегшують та розширюють можливості екіпажу з управління баштою. 

 
2.  За технічними характеристиками: Визначено значні переваги стабілізаторів СВУ-500-3Ц, СВУ-500-4Ц і СВУ-
500-4Ц-01 порівняно із СВУ-500: 

- у блоках керування (БУ) і пультах керування (ПУ) застосовані цифрові мікроконтролери для відпрацьовування 
сигналів датчиків кінематичних параметрів і вироблення керуючих сигналів в електроприводи стабілізатора;; 

 - у пульти керування введена візуальна літеро-цифрова індикація на спеціальному цифровому дисплеї про режими 
роботи та основні параметри стабілізатора;  

 - налаштування стабілізатора, установленого в виріб, проводиться одним оператором безпосередньо від пульта 
керування (у СВУ-500 налаштування проводиться регулювальними потенціометрами, установленими в нішах блоків 
керування, розташованими у важкодоступному місці);  

- алгоритми роботи інтегрального захисту електродвигунів від перевантаження й завдання формування широтно-
імпульсних сигналів перенесені з підсилювачів потужності у цифрову частину блока керування; 

- в об′єм підсилювачів потужності, що звільнився, введено елементи із блока фільтра, у результаті чого окремий блок 
фільтра БФ03 був виключений із складу цифрових стабілізаторів; 

       - з контурів керування наведенням блока озброєння по вертикальному каналу виключені 

компенсаційний гіротахометр і електромагнітний тахометр шляхом введення в цифрові алгоритми 

роботи мікроконтролера спеціальних коригувальних ланок; 

-  
 



 - у цифровому блоці керування реалізовані алгоритми автоматичної діагностики 

    справного стану блоків стабілізатора, що полегшують роботу операторів 

    бронемашини при пошуку й усуненні можливих несправностей; 

- зменшена неплавність руху на малих навідних швидкостях від 1 т. в. до 0,8 т. в.; 

- підвищена стійкість блоків стабілізатора до кліматичних дестабілізуючих 

  факторів - робоча температура збільшена від +50ºС до +60ºС, відносна вологість до 

  100% при температурі +35ºС, забезпечена стійкість до впливу цвілевих грибків; 

- маса цифрових стабілізаторів СВУ-500-4Ц знижена до 70 кг,  
 
3. За економічними характеристиками: забезпечує відмову від закупок дорогих закордонних 

систем; вартість вітчизняного зразка у середньому у 2,5 рази нижче закордонних аналогів. 
Забезпечує високий коефіцієнт корисної дії системи, який становить приблизно 67%, тоді як у 

інших виробів цей показник дорівнює 23%. 
Приладовий КС озброєння є простим в експлуатації та обслуговуванні, може застосовуватись, як в 

військовій так і у цивільній галузі. КС має сумісність із бортовим обладнанням інших типів машин.  
Проведені державні види випробувань, результати експлуатації нового українського КС у різних 

кліматичних та бойових умовах показали переваги КС над закордонними аналогами у тактичному, 
технічному та економічному плані. 

Вперше на Україні створено повний цикл від розробки до організації серійного виробництва КС, 
який більш як на 95 % складається із комплектуючих українського виробництва.  

 

Порівняльні характеристики розроблених та 
впроваджених стабілізаторів озброєння ЛБТ 



Порівняльні характеристики розроблених 
комплексів стабілізаторів озброєння ЛБТ 

 
 

Розпочато програму по встановленню КС на інші типи ЛБТ. КС експортувались  в Ірак,   Судан і М'янму.  
Сьогодні КС експортуються  в Таїланд. 

  
За час впровадження у виробництво КС озброєння ЛБТ підприємством укладено велику кількість 

контрактів, основними замовниками яких є : 
- ДП "Житомирський бронетанковий завод" - загальна сума 28,5 млн. грн.; 
- ДП "Київський бронетанковий завод" - загальна сума 36 млн. грн.; 

      - КП "Харківське конструкторське бюро ім. О.О. Морозова" - загальна сума 49,3 млн. грн. 
 
Обсяги виробництва зазначеної продукції зросли майже у 85 раз, так у 2002р. цей показник складав 0,7 

млн. грн., а в 2015р. - 85,3 млн. грн. 
 
Розробка та впровадження у серійне виробництво КС озброєння дало можливість отримати значний 

економічний ефект за рахунок покращення використання виробничих фондів та за рахунок впровадження 
організаційно-технічних заходів, які забезпечують:  збільшення фондовіддачі основних виробничих фондів 
- у 2,9 рази: зниження собівартості продукції - на 15 %; зниження енергоємності продукції - майже у 2 рази; 
ефективне використання робочої сили; забезпечення повної зайнятості основних робітників - коефіцієнт 
змінності - 1,3. 



Висновки 
1. Розроблено та впроваджено ПАТ «НВО «КЗА ім. Г.І. Петровського» КС СВУ-500 для стабілізованого наведення у 

горизонтальній і вертикальній площинах блока озброєння виробу при стрільбі з ходу, з місця і на плаву по наземних і 

повітряних цілях. Модернізацію КС СВУ-500 проведено шляхом застосування нових перспективних компонентів 

елементної бази та датчиків інформації. 

Забезпечено переваги БМП-1М перед іншими закордонними аналогами (БМП-1, БМП-2, БМД, БМП3). Застосовано КС 

СВУ-500 у машинах БМП-1М, БТР-3Е, БТР-3Е1, БТР-3С, БТР-4Е, розроблених підприємствами МОУ, а також - у машині, 

які знаходиться на озброєнні сухопутних військ України - БМП-2. Державною комісією рішенням № 33 від 6.06.2003 р 

затверджено документацію на КС СВУ-500 для серійного виробництва з присвоєнням літери “О1".  

У 2003 - 2006рр. виготовлено і поставлено на Житомирський РМЗ 92 КС СВУ-500 для бойових модулів «Шквал» БТР-3Е, 

які поставлялись закордонним замовникам; 

 

2. Підприємство з 2006 р. провело розробку та впровадження нових КС СВУ-500-3Ц, СВУ-500-4Ц і СВУ-500-4Ц-01. 

Компоненти КС розроблено на цифровій елементній базі високого ступеня інтеграції, що дозволило зменшити габарити 

блоків і масу КС більш ніж на 20%. КС надано індекси СВУ-500-3Ц для бойових модулів "Шквал" машин БТР-3Е і БМП-

1М та СВУ-500-4Ц для бойових модулів "Штурм-М" машини БТР-3Е1 і СВУ500- 4Ц-01 для бойових модулів "Парус" 

машини БТР-4Е. Спільним рішенням № 63050 конструкторську документацію КС СВУ-500-3Ц і СВУ-500-4Ц 

затверджено для серійного виробництва. Бойова машина БТР-4Е із комплексом стабілізатора СВУ-500-4Ц-01 успішно 

пройшла Державні випробування і прийнята на озброєння у сухопутні війська МОУ (Наказ МОУ №489 від 24.07.2012 р.); 
 



3. У 2013р. проведено розробку КД, виготовлення СВУ-500-7Ц-03 для бойової машини БТР3Е1.  

 

4. Запропоновано нову систему ударо – віброзахисту або СУВ, яка гарантує експлуатаційну безпеку 

елементів КС СУВ зі збереженням заданої точності. Підтверджено практичну доцільність використання 

нової СУВ; 

 

5. За тактичними характеристиками: розроблені КС СВУ-500-3Ц, СВУ-500-4Ц і СВУ-500-4Ц-01. 

розширюють бойові можливості ЛБТ за рахунок більш точного наведення та стабілізації на ціль. 

Забезпечують перевагу компонентам та вузлам, які виготовляються в Україні, мінімізують закордонні 

постачання; полегшують та розширюють можливості екіпажу з управління бойовим модулем. 

 КС експортувались в  Судан,  М'янму та Ірак, зараз експортуються в Таїланд. Отримані наукові результати 

забезпечують можливість Україні стати першозасновником нового напряму у розробці нових ефективних 

приладових КС ЛБТ.  

 

 За результатами виконаних у ході роботи досліджень опубліковано у 7 монографіях, 9 

підручниках, 285 публікаціях у наукових фахових виданнях, 65 статтях в іноземних 

виданнях, 37 статтях у виданнях науково - метричних баз даних, 17 патентах на винаходи, 

у Google scholar кількість цитувань на публікації авторів 118, h – індекс – 6, у SCOPUS 

цитувань –11, h – індекс –1. Захищено 6 докторських та 12 кандидатських дисертацій.  

.  
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