
СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВОГНЕМ

СИСТЕМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ОПТИЧНИХ ПРИЛАДІВ
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Система «СИНТЕЗ» об'єднує компоненти стабілізації та 
керування вогнем, а також спостереження і контролю 
навколишньої місцевості в денних і нічних умовах з 
використанням оптичних приладів.

Система «СИНТЕЗ» встановлюється на легко-броньовану 
техніку типу БМП, БТР і стаціонарні вогневі точки.

Система управління озброєнням «СИНТЕЗ» - це комплекс програмно-
апаратних засобів, призначений для стабілізації ведення вогню, як з борта
легко-броньованої техніки, так і зі стаціонарних вогневих точок для
охорони периметру.

Система «СИНТЕЗ» дозволяє вести вогонь за допомогою 
пульта дистанційного курування, який передає кодований 
сигнал за бездротовою схемою.

Система «СИНТЕЗ» призначена для ураження 
броньованих цілей, вогневих точок, живої сили 
противника і стрільби по повітряних цілях (типу «висячий 
гелікоптер»).

Система «СИНТЕЗ» проста в керуванні і не вимагає 
спеціальних навичок від солдатів.
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Бронетехніка, з якою взаємодіє система «СИНТЕЗ»:

БОЙОВИЙ МОДУЛЬ «ІВА»
(для охорони периметра 

кордону)

БОЙОВА МАШИНА
«СПАРТАН»

БОЙОВА МАШИНА
«ДОЗОР»

БОЙОВА МАШИНА
ПЕХОТЫ(БМП)

БРОНЕТРАНСПОРТЕР 
(БТР)

Керування вогнем системи 
«СИНТЕЗ» :

- Автоматична 30-мм гармата ЗТМ-1;
- Автоматичний гранатомет АГС-17;
- Кулемет калібру 7,62 мм типу ПКТ;
- Протитанковий ракетний комплекс 
«Бар'єр»;
- Засоби постановки димових завіс.

Є можливість використання інших 
видів озброєння.
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ДАТЧИК ПОЛОЖЕННЯ ЗБРОЇ У 
ПРОСТОРІ

ДАТЧИК ПОЛОЖЕННЯ БАШТИ У 
ПРОСТОРІ

ДАТЧИК ПОЛОЖЕННЯ ШАСІ У 
ПРОСТОРІ

ДІСПЛЕЙ КЕРУВАННЯ 
ОПЕРАТОРА

ОПТИКО-ЕЛЕКТРОНИЙ
МОДУЛЬ

ДІСПЛЕЙ КЕРУВАННЯ 
КОМАНДИРА 

СУПУТНИКОВИЙ
КОМПАС

СИСТЕМА ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПУ
(ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ)

ТЕПЛОВІЗОР ЛАЗЕРНИЙ 

ДАЛЕКОМІР

КАМЕРА З 

ОПТИКОЮ
БРОНЬОВАНИЙ 

КОРПУС

ЦИФРОВИЙ 

ВИХІД

ПАНОРАМНА 
КАМЕРА



Система «СИНТЕЗ» є уніфікований електронно-механічний комплекс, який
призначений для установки на різні бойові модулі легкої броньованої
техніки.
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Основні особливості системи:
• Побудова на новій сучасній електронній базі із застосуванням 

цифрової кабельної мережі;

• Модульний принцип побудови системи на основі єдиної 
шини за відкритими стандартами з використанням 
мінімальної кількості блоків;

• Автоматичний захват цілі та її безперервний супровід;

• Прицільна стрільба по рухомих цілях, а також під час руху;

• Програмований темп стрільби для гармати та кулемета;

• Підвищена точність наведення та стабілізації озброєння;

• Вбудований автоматичний балістичний обчислювач дозволяє 
збільшити прицільну дальність стрільби;

• Підвищена стійкість системи до відмов;

• Ергономічна система управління, вся необхідна інформація 
керування системою розташована на моніторі та пульті 
керування командира та оператора;

• Визначення положення бойової машини завдяки 
супутниковому компасу;

• Збільшений час безперервної роботи в бойовому режимі;

• Можливість інтеграції на будь-який бойовий модуль, як на 
легко-броньовану техніку, так і на стаціонарні вогневі точки для 
охорони периметра

Додаткові опції:

• Комунікаційний зв'язок між бронетехнікою; 
• Можливість застосування дистанційного бездротового 

керування для управління системою;
• Розрахунок і визначення своїх координат і координат цілей 

(gps)



№ Параметр Значення

1 Тип системи стабілізації блоку озброєння

Безплатформена в 2-х площинах (ГН, ВН) по одному гіроскопу типу 

Quapason АБО

3-х осьова платформа, по одному гіроскопу типу FOG на кожну вісь 

2 Наявність відведень зброї по горизонталі і вертикалі
Необхідне періодичне підрегулювання (тип гироскопу-Quapason)

Відсутнє (тип гироскопу-FOG)

3 Максимальна швидкість повороту башти 50 град/сек

4 Мінімальна швидкість повороту башти 0,01 град/сек

5 Максимальна швидкість руху гармати по вертикалі 35 град/сек

6 Мінімальна швидкість руху гармати по вертикалі 0,01 град/сек

7 Режими наведення зброї Полуавтомат, Автоматичний, Наведення ПТУР

8 Балістичний обчислювач Автоматичний цифровий

9 Автоматичне розпізнавання цілей До 5 цілей

10 Автосупровід цілей Забезпечується 0,058 мрад / сек

11 Пошук цілей командиром при роботі оператора
У горизонтальній площині -360º 

У вертикальній площині - відсутнє

12 Робота далекоміра з автоматичною АВЦС (амплітудний вибір селекції цілей) Забезпечується

13 Час безперервної роботи 12 годин

14

Вибір виду зброї для стрільби, режими стрільби, контроль стану електроспусків, кількість 

боєзапасу озброєння, відображення кутового положення башти і гармати, відображення кута 

прицілювання гранатомета, непряме вимірювання дальності

Відображається на моніторі командира і оператора

15 Серединна помилка стабілізації Не більше 1 т.д. (3,6 кутових хвилин)

16 Неплавність наведення на малих швидкостях Відсутнє

17 робочі температури -40 º + 60 º

18 Автоматична діагностика справності стану блоків системи Забезпечується

19 Швидкість руху для прицільної стрільби Не більше 40 км/г
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Блок дистанційного керування забезпечує можливість віддаленого управління
озброєнням комплексу з малого радіусу дії завдяки WI-FI або з більшої відстані
з використанням системи широкосмугового доступу.
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Блок дистанційного керування повністю дублює функціонал блоків управління,
розташованих усередині бронетехніки (місце оператора і місце командира).

СИСТЕМА «СИНТЕЗ»

Тип цілі: Танк

Дистанція: 0,986 км.

Швидкість: 0 км\г

Статус: Ворог

СИСТЕМА «СИНТЕЗ»

Тип цілі : Повітряна

Дистанція : 2,684 км.

Швидкість : 312 км\г

Статус: Ворог
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ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

вул. Велика Васильківська 55., 03150, Київ, Україна

+38 (044) 205-44-72 

+38 (044) 205-44-71

info@unit.com.ua 

www.unit.com.ua

Адреса:

Тел.: 

Факс: 

E-mail:

Сайт:


