
 
Дистанційно керований Бойовий Модуль ВОЛЯ-Д 

 

 
 

Дистанційно керований бойовий модуль ВОЛЯ-Д - призначений для 
боротьби із броньованими й неброньованими, наземними й низьковисотними 
нешвидкісними цілями.  

Бойовий модуль оснащений винесеним комплексом озброєння на 
стабілізованій платформі, а також оптико-електронним прицільним комплексом з 
тепловізійним каналом. 

Система управляння вогнем та цифрова система стабілізації ДКБМ ВОЛЯ-Д 
забезпечують наведення в горизонтальній і вертикальній площинах, супровід та 
ефективне ураження наземних, повітряних і надводних цілей вдень та вночі, при 
стрільбі з місця та на ходу.  

Робота з модулем у складі бойової машини здійснюється оператором та 
командиром (командир має дублюючі органи керування).  

Усі складові частини Бойового Модуля ВОЛЯ-Д та боєкомплект розміщуються 
усередині Бойового Модуля над корпусом бойової машини, робоче місце оператора 
може розташовуватись у будь-якому місці машини.  

 
 
 
 
 



 
СКЛАД БОЙОВОГО МОДУЛЯ ВОЛЯ-Д 

 
БАШТА З ОЗБРОЄННЯМ 

 
• 30 мм автоматична гармата – ЗТМ-1 (2А72), боєкомплект 320 снарядів (всі 
снаряди готові до стрільби) 
• 7,62 мм кулемет ПКТ, 2000 патронів (350 патронів у магазині  готові до стрільби) 
• 30 мм автоматичний гранатомет КБА-117 (АГС-17), 116 гранат (29 гранат у 
магазині готові до стрільби) 
• протитанковий ракетний комплекс «Бар’єр», 2 пускові установки, 4 ПТКР (з них 
2 ПТКР на направляючих, готові до пуску).  
• система постановки димових завіс – 902В «Туча» (6 пускових установок, по три 
з кожної сторони бойового модуля) 
 

1. Система Керування Вогнем  
- пульт оператора і пульт командира; 
- монітор оператора і монітор командира; 
- блок управління механізмами;  
- оптико-електронний модуль (денний канал, тепловізійний канал, лазерний 
дальномір); 
- стабілізатор озброєння. 
 
 
 



 
Система Керування Вогнем забезпечує: 

 
 ВАРІАНТ 1 ВАРІАНТ 2 
Можливість виявлення та ураження цілі вдень та вночі так так 
Відображення на моніторах марки візування цілі так так 
Відображення на моніторах марки прицілювання зброї так так 
Автоматичне визначення кутів прицілювання зброї так так 
Супровід цілі ні так 
Ведення вогню по нерухомим і рухомим цілям з місця та 
під час руху бойової машини: 

- в ручному режимі 
- в автоматичному режимі 

 
 

так 
ні 

 
 

так 
так 

Вибір типу боєприпасів та режиму стрільби  так так 
Запам’ятовування встановленої кількості боєкомплекту і 
автоматичний відлік залишку  

так так 

Автоматична діагности апаратури так так 
Керування зброєю з робочого місця командира та 
оператора 

так так 

Перемикання органів управління на командира від 
оператора з робочого місця командира 

так так 

Відображення на моніторах службової інформації так так 
Автоматичний переведення бойового модуля та 
озброєння а похідне положення 

так так 

Відображення на моніторах положення гармати відносно 
осі машини та горизонту 

так так 

Автоматичне переведення бойового модуля та гармати в 
похідне положення 

так так 

 
Стабілізатор Озброєння 

 
№п/п Характеристика ВАРІАНТ 1 ВАРІАНТ 2 
1.  Тип стабілізації озброєння у 2-х площинах, цифрова 
2.  Час увімкнення < 2 хв < 10 с 
3.  Максимальна швидкість наведення по горизонталі 35°/с 45°/с 
4.  Максимальна швидкість наведення по вертикалі 35°/с 35°/с 
5.  Мінімальна швидкість наведення по горизонталі 0,1 °/с 0,07 °/с 
6.  Мінімальна швидкість наведення по вертикалі 0,07 °/с 0,02 °/с 
7.  Серединна похибка стабілізації  ≤ 1 т.д.  ≤ 0,5 т.д. 



 
8.  Динамічна похибка стабілізації ≤ 2 т.д. ≤ 1 т.д. 
9.  Приводи вертикального і наведення  Електромеханічні,  

з ручним дублюванням 
10.  Кути наведення по горизонту  360° х N 

по вертикалі  - 5°…+ 45° 
11.  Температура навколишнього середовища  -40°…+ 60° 

 
ТТХ Оптико-Електронного модуля: 

 
Найменування Значення 

1. Денна телевізійна камера  
1.1. Дальність виявлення (розпізнавання) у вузькому полі зору 
телеканалу: 
- за освітленості місцевості від 100 до 105 лк 
- за освітленості місцевості не менше ніж 0,5 лк 

 
 

10 (4,5) км, не менше ніж  
3,5 (1,8) км, не менше ніж  

1.2.  Кутові розміри вузького поля зору: 
– по горизонталі 
– по вертикалі 

 
2° 14´, не менше ніж 
1° 37´, не менше ніж 

1.3.  Кутові розміри широкого поля зору: 
– по горизонталі 
– по вертикалі 

 
8°, не менше ніж 
6°, не менше ніж 

2. Лазерний дальномір  
2.1.  Вимірювання дальності по цілі розмірами 2,3 х 2,3 м 
- максимальна 
- мінімальна 

 
Не менше 7000 м 
Не більше 160 м 

2.2.       Середнє квадратичне відхилення вимірювання відставні ± 5 м 
3. Тепловізійна камера  

3.1.  Дальність виявлення цілі типу «танк»  7,6 км 
3.2.  Дальність розпізнавання (ідентифікації) цілі типу «танк»  3,7 (1,8) км 

 
 
Габаритні розміри Бойового Модуля ВОЛЯ-Д: 
Довжина з озброєнням – 3700 мм 
Довжина без озброєння – 2120 мм 
Висота – 750 мм / Ширина – 1880 мм 
Діаметр погону – 1350 мм 
 
 
 
 
 



 
Рівень балістичного захисту Бойового Модуля ВОЛЯ-Д  

і його вага: 
ОПЦІЯ 1 
- лобова проекція, бічна проекція, задня проекція від куль БЗТ, 7,62х39 мм, з 
дальності стрільби 100 м 
Вага Бойового Модуля Воля: 
- з боєкомплектом – 1850 кг 
- без боєкомплекту – 1400 кг 
 
ОПЦІЯ 2 
- лобова проекція, бічна проекція, задня проекція від куль Б32, 12,7х108 мм 
Вага Бойового Модуля Воля: 
- з боєкомплектом – 2100 кг 
- без боєкомплекту – 1650 кг 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


