
 

УКРАЇНА 
(19) UA         (11) 49785        (13) U 

(51) МПК (2009)  
F41H 5/00 
F41H 11/00  

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ 

І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  

ВЛАСНОСТІ 

ОПИС 
ДО ПАТЕНТУ 

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ 

 

видається під 
відповідальність 
власника 
патенту 

 
 

(1
9
) 
U

A
  

  
  
  

  
(1

1
) 
4

9
7
8

5
  
  

  
(1

3
) 
U

 

 

(54) КОМПЛЕКС АКТИВНОГО ЗАХИСТУ "ЗАСЛОН"  
 

1 2 

(21) u200912053 
(22) 24.11.2009 
(24) 11.05.2010 
(46) 11.05.2010, Бюл.№ 9, 2010 р. 
(72) ХИТРИК ВАСИЛЬ ОНУФРІЄВИЧ, ВРУБЛЕВ-
СЬКА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА 
(73) ДАСТАН ІНЖИНІРИНГ ЛИМИТЕД, CY 
(57) 1. Комплекс активного захисту, який містить 
інформаційно-керуючу систему, систему виявлен-
ня цілей, систему поразки цілей, блок комутації, 
блок живлення, інтерфейс з лінією зв'язку, пульт 
керування і пристрій для блокування ланцюгів ке-
рування стрільбою при відкритих люках броньова-
ного об'єкта захисту, при цьому інформаційно-
керуюча система, система виявлення цілей, сис-
тема ураження цілей, блок комутації, блок жив-
лення та інтерфейс з лінією зв'язку об'єднані в 
цілком автономний у бойовому відношенні модуль 
і розміщені в корпусі, що містить передню стінку, 
задню стінку, бічні стінки, внутрішні перегородки, 
дно та верхню кришку, яка виконана знімною, кор-
пус, у якому розміщений модуль, виконаний бро-
ньованим з товщиною стінок і кришки не менше 3 
мм, внутрішні перегородки розміщено паралельно 
бічних стінок із розділенням внутрішньої порожни-
ни корпуса модуля на три секції - бічні ліву та пра-
ву і центральну, система виявлення цілей викона-
на у вигляді радіолокаційної станції, система 
ураження цілей виконана у вигляді зв'язаних між 
собою захисного боєприпасу і пристрою перемі-
щення згаданого захисного боєприпасу у бік підлі-
таючого засобу ураження, захисний боєприпас 
виконано у вигляді металевого корпуса переважно 
круглого поперечного перерізу з розташованими 
усередині вибуховою речовиною, ініціюючим при-
строєм та принаймні двома детонаторами, дето-
натори розміщені в ініціюючому пристрої на мак-
симальній відстані один від одного відносно 
довжини зазначеного захисного боєприпасу, ра-
діолокаційна станція і захисний боєприпас викона-
но з'єднаними між собою в єдиний блок/штангу, у 
блоці/штанзі, що створено захисним боєприпасом 
та радіолокаційною станцією, першим в напрямку 
висування розміщений захисний боєприпас, 
блок/штангу з'єднаних між собою радіолокаційної 
станції та захисного боєприпасу виконано довжи-
ною не менше 200 мм для забезпечення розмі-

щення захисного боєприпасу при вибуху поза га-
баритами броньованого корпуса та броньованого 
об'єкта захисту, на якому він встановлюється, за-
значений блок/штанга механічно з'єднаний з при-
строєм переміщення захисного боєприпасу у бік 
підлітаючого засобу ураження, радіолокаційна 
станція жорстко закріплена до силової основи 
пристрою переміщення захисного боєприпасу у бік 
підлітаючого засобу ураження, з'єднані між собою 
в блок/штангу радіолокаційні станції і захисні боє-
припаси розміщені в броньованому корпусі в біч-
них секціях, що розташовані в районі бічних стінок 
зазначеного корпуса, переважно симетрично 
центра симетрії корпуса модуля, на передній стінці 
корпуса виконано принаймні два отвори для про-
ходу захисного боєприпасу при його висуванні з 
корпуса у бойове положення за допомогою при-
строю переміщення захисного боєприпасу у бік 
підлітаючого засобу ураження, захисні боєприпаси 
виконані розміщеними усередині броньованого 
корпуса паралельно один до одного і симетрично 
геометричній середини згаданого броньованого 
корпуса, металевий корпус захисного боєприпасу 
містить напівготові вражаючі елементи, виконані 
на зовнішній поверхні зазначеного корпуса, а напі-
вготові вражаючі елементи виконані по усій зовні-
шній поверхні металевого корпусу захисного боє-
припасу, пристрій переміщення захисного 
боєприпасу у бік підлітаючого засобу ураження 
розміщений в центральній секції і виконано таким, 
що містить електричний двигун з редуктором, на-
правляючу гвинтоподібну рейку та силову основу, 
закріплену на зазначеній гвинтоподібній рейці з 
можливістю пересування по ній в крайнє переднє 
положення, при якому з'єднані між собою в єдиний 
блок/штангу радіолокаційна станція і захисний 
боєприпас є повністю висунутими за габарити 
броньованого корпуса через отвори на передній 
стінці корпуса, пульт керування розташований у 
бойовому відсіку броньованого об'єкта захисту, 
причому система виявлення цілей, система ура-
ження цілей, пульт керування і пристрій для бло-
кування ланцюгів керування стрільбою при відкри-
тих люках броньованого об'єкта захисту з'єднано з 
інформаційно-керуючою системою, інтерфейс та 
блок комутації з'єднано з інформаційно-керуючою 
системою, вихід пульта керування зв'язаний із 
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входами згаданих систем і блока комутації всіх 
модулів, вихід пульта керування зв'язаний із вхо-
дами згаданих систем і блока комутації всіх моду-
лів, виходи блока комутації кожного з модулів зв'я-
зані з обома електричними двигунами, які 
забезпечують пересування силової основи по гви-
нтоподібній рейці, блок живлення з'єднаний з ін-
формаційно-керуючою системою, системою вияв-
лення цілей, пристроєм переміщення захисного 
боєприпасу системи ураження цілей, пультом ке-
рування, пристроєм для блокування ланцюгів ке-
рування стрільбою при відкритих люках броньова-
ного об'єкта захисту, блоком комутації та з 
інтерфейсом, радіолокаційну станцію виконано 
працюючою у міліметровому діапазоні хвиль, а 
інтерфейс виконано з можливістю перепрограму-
вання незалежно від положення захисного боє-
припасу, який відрізняється тим, що він додатко-
во містить броньовані кришки захисного 
боєприпасу, датчик наявності захисного боєприпа-
су, датчик підриву захисного боєприпасу, привід-
но-виконавчий механізм захисного боєприпасу, 
блок роз'ємів, високовольтний роз'єм, пристрій 
кріплення корпуса модуля до об'єкта захисту, при-
стрій герметизації блоку роз'ємів, вузли фіксації 
корпуса цілком автономного у бойовому відно-
шенні модуля до пристрою кріплення корпуса мо-
дуля та клапани зливу конденсату, при цьому блок 
роз′ємів розміщений на задній стінці корпуса мо-
дуля, високовольтний роз'єм виконано з двох 
складових частин - струмоз'ємника та вилки, за-
значений струмоз'ємник розміщено на задній тор-
цевій частині захисного боєприпасу, вилка високо-
вольтного роз'єму розміщена на передній торцевій 
частині радіолокаційній станції, що контактує з 
захисним боєприпасом, кожну з броньованих кри-
шок захисного боєприпасу розміщено на передній 
торцевій частині зазначеного захисного боєприпа-
су, датчик підриву захисного боєприпасу та датчик 
наявності захисного боєприпасу встановлено в 
єдиному блоці/штанзі між захисним боєприпасом і 
радіолокаційною станцією, зазначений датчик на-
явності захисного боєприпасу розміщено на пе-
редній торцевій частині радіолокаційної станції з 
можливістю контакту із задньою торцевою части-
ною захисного боєприпасу, на якій розміщено 
струмоз'ємник, привідно-виконавчий механізм за-
хисного боєприпасу розміщений в передній частині 
захисного боєприпасу, інтерфейс розміщено в 
центральній секції всередині броньованого корпу-
са модуля з виводом лінії зв'язку інтерфейсу крізь 
технологічні отвори, що виконані в задній стінці 
зазначеного корпуса, клапани зливу конденсату 
розміщено в отворах для зливання конденсату, що 
виконані в днищі корпуса модуля в районі центра-
льної та бічних секцій, причому інформаційно-
керуюча система з'єднана з кожним єдиним бло-
ком/штангою відповідним незалежним каналом 
керування і обробки даних, датчик наявності захи-
сного боєприпасу зв'язано з датчиком підриву за-
хисного боєприпасу, зазначений датчик підриву 
захисного боєприпасу та привідно-виконавчий ме-
ханізм захисного боєприпасу з'єднано з пультом 
керування, блок роз'ємів виконано герметичним, 

вузли фіксації корпуса модуля до пристрою кріп-
лення корпуса модуля розміщено по бічних та за-
дній стінках корпуса модуля, струмоз′ємник висо-
ковольтного роз'єму виконано кільцевого типу, 
пристрій герметизації блока роз'ємів закріплений 
жорстко до пристрою кріплення корпуса модуля до 
об'єкта захисту під кутом 90° до площини зазначе-
ного пристрою кріплення із забезпеченням щільно-
го прилягання до задньої стінки корпуса модуля 
при його закріпленні до вказаного вище пристрою 
кріплення корпуса модуля до об'єкта захисту. 
2. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що 
пульт керування виконано з можливістю забезпе-
чення роботи одного, двох або більше автономних 
у бойовому відношенні модулів, розміщених на 
об'єкті захисту. 
3. Комплекс за п. 1 та п. 2, який відрізняється 
тим, що пульт керування виконано з можливістю 
забезпечення послідовного включення електрич-
ного двигуна одного з пристроїв переміщення за-
хисного боєприпасу у бік підлітаючого засобу ура-
ження у кожному з N автономних у бойовому 
відношенні модулів, розміщених на об'єкті захисту. 
4. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що 
захисний боєприпас виконано з можливістю реалі-
зації принципу підриву вибухової речовини з керо-
ваною бісектрисою розльоту осколків корпуса за-
значеного захисного боєприпасу у залежності від 
типу і швидкості підльоту засобу ураження. 
5. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що 
захисний боєприпас виконано із забезпеченням 
захисту від несанкціонованого підриву принаймні 
на трьох рівнях, при цьому перший та другий рі-
вень забезпечуються привідно-виконавчим меха-
нізмом, а третій - системою ураження цілей, які 
здійснюють розблокування зазначеного захисного 
боєприпасу, відповідно, лише при повному вису-
ванні корпуса захисного боєприпасу з корпуса ціл-
ком автономного у бойовому відношенні модуля 
через отвір на його передній стінці та лише при 
одночасній подачі зазначеною системою ураження 
цілей командно-запускних імпульсів. 
6. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що 
інформаційно-керуючу систему виконано з можли-
вістю виявлення помилкового сигналу, який відпо-
відає підлітаючому засобу ураження, що генеру-
ється і направляється на систему виявлення цілей 
комплексу спеціально для порушення його роботи. 
7. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що 
радіолокаційну станцію виконано з обмеженою 
зоною чутливості на рівні 2,5-3 метрів для забез-
печення перехоплення засобів ураження, випуще-
них по об'єкту захисту практично впритул, і забез-
печення непомітності комплексу для сторонніх 
засобів виявлення радіоелектронного випроміню-
вання. 
8. Комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що 
обробка даних, що надходять від радіолокаційної 
станції, здійснюється по N паралельним інформа-
ційним каналам обробки інформації з наступною 
передачею в інформаційно-керуючу систему гото-
вої інформації про тип і параметри підлітаючого 
засобу ураження. 
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Корисна модель відноситься до галузі озбро-

єння, зокрема, до засобів активного захисту об'єк-
тів військової техніки від високошвидкісних та 
надшвидкісних засобів ураження, а саме, до ком-
плексів активного захисту. 

Комплекс повинен захищати броньовані об'єк-
ти військової техніки насамперед від протитанко-
вих засобів ураження шляхом їх підриву, механіч-
ного ушкодження чи відхилення від заданої 
пострілом траєкторії в безпечному зближенні (на 
підльоті) від зазначеного об'єкта захисту. В номен-
клатуру протитанкових засобів ураження, від яких 
захищає комплекс активного захисту, повинні вхо-
дити: гранати ручних протитанкових гранатометів, 
кумулятивні артилерійські снаряди калібру до 125-
мм і протитанкові керовані ракети. Радіус уражен-
ня комплексом протитанкових засобів ураження 
повинен бути не менше 1500-2000 мм в секторі 
захисту, швидкість засобів ураження, які перехоп-
люються комплексом, повинна лежати в діапазоні 
не менше 25 та не більше 1400 м/с, ймовірність 
(частота) ураження протитанкових засобів ура-
ження, які підлітають у зону захисту комплексом 
активного захисту, повинна бути не нижче 0,7. При 
цьому комплекс активного захисту повинен мати 
ефективність ураження протитанкових засобів 
ураження до їх повної нейтралізації або наявності 
остаточного бронепробиття не більше 30 % штат-
ної дії високошвидкісних та надшвидкісних засобів 
ураження, а час готовності комплексу активного 
захисту до захисту від наступного атакуючого про-
титанкового засобу ураження, після здійснення дії 
попереднього перехоплення атакуючого протитан-
кового засобу ураження, повинен бути не більше 
20-30 секунд. 

Відомий комплекс активного захисту, який міс-
тить інформаційно-керуючу систему, систему ви-
явлення цілі, систему поразки цілей і пульт керу-
вання, при цьому система виявлення цілі виконана 
у вигляді встановленої на башті броньованого 
об'єкта захисту радіолокаційної станції, пульт ке-
рування розташований у бойовому відсіку броньо-
ваного об'єкта захисту, а система поразки цілей 
виконана у вигляді зв'язаних між собою захисного 
боєприпасу і пристрою вистрілювання згаданого 
боєприпасу нагору стосовно корпуса мортирки /1/. 

Недоліками відомого комплексу активного за-
хисту є: 

- розміщення всіх систем на башті броньова-
ного об'єкта захисту, що, при нерухомій башті, 
забезпечує захист об'єкта тільки у визначеному 
технічними параметрами комплексу секторі; 

- можливий поворот комплексу у бік вражаю-
чого протитанкового засобу ураження тільки разом 
із баштою, що збільшує час наведення захисного 
боєприпасу на згаданий вражаючий протитанко-
вий засіб; 

- наявність виступаючої над баштою броньо-
ваного об'єкта захисту радіолокаційної станції (ви-
сотою 1 метр і діаметром понад 1 м) системи ви-
явлення цілей підвищує помітність і демаскує 
техніку на полі бою; 

- значний час реакції комплексу на підліт про-
титанкового засобу ураження, який складає біля 7 
мілісекунд; 

- можливе перехоплення протитанкового за-
собу ураження лише на середній дальності від 
броньованого об'єкта захисту - на відстані до 5-7 
метрів; 

- кут розльоту осколків при вибуху захисного 
боєприпасу не забезпечує необхідну щільність 
осколків для гарантованої поразки протитанкового 
засобу ураження; 

- незахищеність інформаційно-керуючої сис-
теми і системи виявлення цілей, які забезпечують 
роботу всіх пускових установок системи поразки 
цілей, від осколків і стрілецьких засобів ураження, 
може привести до виходу її з ладу, що, у свою чер-
гу, призведе до небоєздатності комплексу в ціло-
му; 

- устаткування, що входить у комплекс, знахо-
диться в зоні підвищеного снарядного наванта-
ження (на башті) і легко може уражатися вогнем 
стрілецької зброї противника; 

- виступаючі за габарити броньового корпуса 
броньованого об'єкта захисту конструктивні еле-
менти комплексу легко виявляються на тлі броні, 
що дає можливість застосувати інші засоби пораз-
ки; 

- наявність відстрілюємих боєприпасів обумо-
влює великі втрати часу на доставку захисного 
боєприпасу в зону поразки підлітаючого вражаю-
чого протитанкового засобу ураження, що визна-
чає можливість перехоплення тільки малошвидкіс-
них протитанкових засобів ураження, які мають 
швидкість польоту до 700 м/с. 

Відомий комплекс активного захисту, який міс-
тить інформаційно-керуючу систему, систему ви-
явлення цілей, систему поразки цілей та пульт 
керування, при цьому комплекс активного захисту 
розміщений на броньованому об'єкті захисту, сис-
тема виявлення цілей виконана у вигляді радіоло-
каційної станції, система поразки цілей виконана у 
вигляді зв'язаних між собою захисного боєприпасу 
і пристрою вистрілювання згаданого боєприпасу 
убік підлітаючого засобу ураження, захисний боє-
припас виконано у вигляді металевого корпусу з 
розташованою усередині вибуховою речовиною, 
причому система виявлення цілей, система пораз-
ки цілей, пульт керування з'єднані з інформаційно-
керуючою системою, а пульт керування виконаний 
розташованим у бойовому відсіку броньованого 
об'єкта захисту /2/. 

До недоліків відомого комплексу активного за-
хисту відноситься наступне: 

- розміщення всіх систем комплексу на башті 
броньованого об'єкта захисту, що забезпечує за-
хист броньованого об'єкта захисту при нерухомій 
башті лише у секторі ±26°; 

- можливий поворот комплексу убік вражаючо-
го протитанкового засобу ураження лише тільки 
разом із баштою, що збільшує час наведення за-
хисного боєприпасу на згаданий протитанковий 
засіб ураження; 
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- значний час реакції комплексу на підліт вра-
жаючого протитанкового засобу - до 10 мілісекунд; 

- можливе перехоплення протитанкового за-
собу ураження тільки на середній дальності від 
броньованого об'єкта захисту - на відстані до 5-7 
метрів; 

- великий кут розльоту осколків захисного боє-
припасу - до 30°, що не забезпечує необхідну 
щільність осколків при вибуху захисного боєприпа-
су для перехоплення суцільнометалевих високош-
видкісних та надшвидкісних цілей - засобів ура-
ження; 

- незахищеність інформаційно-керуючої сис-
теми і системи виявлення цілей, які забезпечують 
роботу пристрою вистрілювання захисного боє-
припасу убік підлітаючого засобу ураження, що, 
при виходу їх з ладу, призведе до небоєздатності 
комплексу в цілому; 

- устаткування, що входить до складу компле-
ксу, знаходиться в зоні підвищеного снарядного 
навантаження (на башті) і легко може бути виве-
деним з ладу не тільки влученням снарядів і оско-
лків, але і вогнем стрілецької зброї; 

- виступаючі за габарити броньового корпуса 
броньованого об'єкта захисту конструктивні еле-
менти комплексу легко виявляються на тлі броні, 
що дає можливість застосувати інші засоби ура-
ження; 

- наявність відстрілюємих боєприпасів обумо-
влює великі втрати часу на доставку захисного 
боєприпасу в зону поразки підлітаючого протитан-
кового засобу ураження (цілі), що визначає мож-
ливість перехоплення тільки малошвидкісних вра-
жаючих протитанкових засобів, які мають 
швидкість польоту до 700 м/с. 

Найбільш близьким технічним рішенням як по 
суті, так і по задачах, що вирішуються, яке обрано 
за найближчий аналог (прототип), є комплекс ак-
тивного захисту, який містить інформаційно-
керуючу систему, систему виявлення цілей, сис-
тему поразки цілей, блок комутації, блок живлен-
ня, інтерфейс з лінією зв'язку, пульт керування і 
пристрій для блокування ланцюгів керування стрі-
льбою при відкритих люках броньованого об'єкта 
захисту, при цьому інформаційно-керуюча систе-
ма, система виявлення цілей, система поразки 
цілей, блок комутації, блок живлення та інтерфейс 
з лінією зв'язку об'єднані в цілком автономний у 
бойовому відношенні модуль і розміщені в корпусі, 
що містить передню стінку, задню стінку, бічні стін-
ки, внутрішні перегородки, дно та верхню кришку, 
яка виконана знімною, корпус, у якому розміщений 
модуль, виконаний броньованим з товщиною сті-
нок і кришки не менше 3 мм, внутрішні перегород-
ки розміщено паралельно бічних стінок із розді-
ленням внутрішньої порожнини корпуса модуля на 
три секції - бічні ліву та праву і центральну, систе-
ма виявлення цілей виконана у вигляді радіолока-
ційної станції, система поразки цілей виконана у 
вигляді зв'язаних між собою захисного боєприпасу 
і пристрою переміщення згаданого захисного боє-
припасу убік підлітаючого засобу ураження, захис-
ний боєприпас виконано у вигляді металевого кор-
пусу переважно круглого поперечного перетину з 
розташованими усередині вибуховою речовиною, 

ініціюючим пристроєм та принаймні двома детона-
торами, детонатори розміщені в ініціюючому при-
строї на максимальній відстані один від другого 
відносно довжини зазначеного захисного боєпри-
пасу, радіолокаційна станція і захисний боєприпас 
виконано з'єднаними між собою в єдиний 
блок/штангу, у блоці/штанзі, що створено захис-
ним боєприпасом та радіолокаційною станцією, 
першим в напрямку висування розміщений захис-
ний боєприпас, блок/штанга з'єднаних між собою 
радіолокаційної станції та захисного боєприпасу 
виконано довжиною не менше 200 мм для забез-
печення розміщення захисного боєприпасу при 
вибуху поза габаритами броньованого корпуса та 
броньованого об'єкта захисту, на якому він вста-
новлюється, зазначений блок/штанга механічно 
з'єднаний з пристроєм переміщення захисного 
боєприпасу у бік підлітаючого засобу ураження, 
радіолокаційна станція жорстко закріплена до си-
лової основи пристрою переміщення захисного 
боєприпасу у бік підлітаючого засобу ураження, 
з'єднані між собою в блок/штангу радіолокаційні 
станції і захисні боєприпаси розміщені в броньо-
ваному корпусі в бічних секціях, що розташовані в 
районі бічних стінок зазначеного корпуса, перева-
жно симетрично центру симетрії корпуса модуля, 
на передній стінці корпуса виконано принаймні два 
отвори для проходу захисного боєприпасу при 
його висуванні з корпуса у бойове положення за 
допомогою пристрою переміщення захисного боє-
припасу у бік підлітаючого засобу ураження, захи-
сні боєприпаси виконані розміщеними усередині 
броньованого корпуса паралельно один до одного 
і симетрично геометричної середини згаданого 
броньованого корпуса, металевий корпус захисно-
го боєприпасу містить напівготові вражаючі еле-
менти, виконані на зовнішній поверхні зазначеного 
корпуса, а напівготові вражаючі елементи виконані 
по усій зовнішній поверхні металевого корпусу 
захисного боєприпасу, пристрій переміщення за-
хисного боєприпасу у бік підлітаючого засобу ура-
ження розміщений в центральній секції і виконано 
таким, що містить електричний двигун з редукто-
ром, направляючу гвинтоподібну рейку та силову 
основу, закріплену на зазначеній гвинтоподібній 
рейці з можливістю пересування по ній в крайнє 
переднє положення, при якому з'єднані між собою 
в єдиний блок/штангу радіолокаційна станція і за-
хисний боєприпас є повністю висунутими за габа-
рити броньованого корпусу через отвори на пе-
редній стінці корпуса, пульт керування 
розташований у бойовому відсіку броньованого 
об'єкта захисту, причому система виявлення ці-
лей, система поразки цілей, пульт керування і 
пристрій для блокування ланцюгів керування стрі-
льбою при відкритих люках броньованого об'єкта 
захисту з'єднано з інформаційно-керуючою систе-
мою, інтерфейс та блок комутації з'єднано з інфо-
рмаційно-керуючою системою, вихід пульта керу-
вання зв'язаний із входами згаданих систем і 
блока комутації всіх модулів, вихід пульта керу-
вання зв'язаний із входами згаданих систем і бло-
ка комутації всіх модулів, виходи блока комутації 
кожного з модулів зв'язані з обома електричними 
двигунами, які забезпечують пересування силової 
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основи по гвинтоподібній рейці, блок живлення 
з'єднаний з інформаційно-керуючою системою, 
системою виявлення цілей, пристроєм переміщен-
ня захисного боєприпасу системи поразки цілей, 
пультом керування, пристроєм для блокування 
ланцюгів керування стрільбою при відкритих люках 
броньованого об'єкта захисту, блоком комутації та 
з інтерфейсом, радіолокаційну станцію виконано 
працюючою у міліметровому діапазоні хвиль, а 
інтерфейс виконано з можливістю перепрограму-
вання незалежно від положення захисного боє-
припасу /3/. 

Недоліками відомого комплексу активного за-
хисту, який обраний за найближчий аналог (прото-
тип), є: 

- встановлення інтерфейсу на передній стінці 
корпуса модуля, що може привести з виводу його з 
ладу при влученні вражаючого елемента - кулі, 
осколку; 

- незахищеність бронею торцевої частини за-
хисного боєприпасу, що може привести до його 
підриву у всунутому в корпус стані при влученні 
вражаючого елемента - кулі, осколку; 

- недостатня жорсткість кріплення корпусу мо-
дуля до об'єкта броньованої техніки (відсутність 
міцного пристрою кріплення корпусу модуля до 
об'єкта захисту та вузлів фіксації корпуса цілком 
автономного у бойовому відношенні модуля до 
зазначеного пристрою кріплення); 

- відсутність блокировки від несанкціонованого 
підриву захисного боєприпасу (відсутність датчика 
наявності захисного боєприпасу, датчика підриву 
захисного боєприпасу, привідно-виконавчого ме-
ханізму захисного боєприпасу, який безпосеред-
ньо забезпечує захист від несанкціонованого під-
риву захисного боєприпасу при його знаходженні в 
корпусі модуля); 

- відсутність винесеного зовні корпусу блоку 
роз’ємів призводить до збільшення часу приве-
дення комплексу активного захисту до бойового 
стану - необхідність відкриття кришки корпусу для 
доступу до виконавчих елементів комплексу акти-
вного захисту; 

- відсутність можливості зливання конденсату 
з внутрішніх герметичних порожнин корпуса моду-
ля, що призводить до корозії конструктивних еле-
ментів комплексу, які знаходяться в герметично 
закритих секціях модуля. 

В основу корисної моделі покладена задача 
шляхом усунення недоліків прототипу забезпечити 
підвищення тактико-технічних характеристик ком-
плексу активного захисту, який заявляється, за 
рахунок можливості перехоплення високошвидкіс-
них та надшвидкісних бойових вражаючих елеме-
нтів по всьому периметру об'єкта броньованої тех-
ніки, що захищається, жорсткої фіксації корпуса 
модуля на об'єкті захисту, захисту від несанкціо-
нованого підриву захисного боєприпасу та додат-
кового бронювання найбільш відповідальних конс-
труктивних елементів модуля і безпосередньо 
захисного боєприпасу. 

Суть корисної моделі в комплексі активного 
захисту «ЗАСЛОН», який містить, інформаційно-
керуючу систему, систему виявлення цілей, сис-
тему поразки цілей, блок комутації, блок живлен-

ня, інтерфейс з лінією зв'язку, пульт керування і 
пристрій для блокування ланцюгів керування стрі-
льбою при відкритих люках броньованого об'єкта 
захисту, при цьому інформаційно-керуюча систе-
ма, система виявлення цілей, система поразки 
цілей, блок комутації, блок живлення та інтерфейс 
з лінією зв'язку об'єднані в цілком автономний у 
бойовому відношенні модуль і розміщені в корпусі, 
що містить передню стінку, задню стінку, бічні стін-
ки, внутрішні перегородки, дно та верхню кришку, 
яка виконана знімною, корпус, у якому розміщений 
модуль, виконаний броньованим з товщиною сті-
нок і кришки не менше 3 мм, внутрішні перегород-
ки розміщено паралельно бічних стінок із розді-
ленням внутрішньої порожнини корпуса модуля на 
три секції - бічні ліву та праву і центральну, систе-
ма виявлення цілей виконана у вигляді радіолока-
ційної станції, система поразки цілей виконана у 
вигляді зв'язаних між собою захисного боєприпасу 
і пристрою переміщення згаданого захисного боє-
припасу убік підлітаючого засобу ураження, захис-
ний боєприпас виконано у вигляді металевого кор-
пусу переважно круглого поперечного перетину з 
розташованими усередині вибуховою речовиною, 
ініціюючим пристроєм та принаймні двома детона-
торами, детонатори розміщені в ініціюючому при-
строї на максимальній відстані один від другого 
відносно довжини зазначеного захисного боєпри-
пасу, радіолокаційна станція і захисний боєприпас 
виконано з'єднаними між собою в єдиний 
блок/штангу, у блоці/штанзі, що створено захис-
ним боєприпасом та радіолокаційною станцією, 
першим в напрямку висування розміщений захис-
ний боєприпас, блок/штанга з'єднаних між собою 
радіолокаційної станції та захисного боєприпасу 
виконано довжиною не менше 200 мм для забез-
печення розміщення захисного боєприпасу при 
вибуху поза габаритами броньованого корпуса та 
броньованого об'єкта захисту, на якому він вста-
новлюється, зазначений блок/штанга механічно 
з'єднаний з пристроєм переміщення захисного 
боєприпасу у бік підлітаючого засобу ураження, 
радіолокаційна станція жорстко закріплена до си-
лової основи пристрою переміщення захисного 
боєприпасу у бік підлітаючого засобу ураження, 
з'єднані між собою в блок/штангу радіолокаційні 
станції і захисні боєприпаси розміщені в броньо-
ваному корпусі в бічних секціях, що розташовані в 
районі бічних стінок зазначеного корпуса, перева-
жно симетрично центру симетрії корпуса модуля, 
на передній стінці корпуса виконано принаймні два 
отвори для проходу захисного боєприпасу при 
його висуванні з корпуса у бойове положення за 
допомогою пристрою переміщення захисного боє-
припасу у бік підлітаючого засобу ураження, захи-
сні боєприпаси виконані розміщеними усередині 
броньованого корпуса паралельно один до одного 
і симетрично геометричної середини згаданого 
броньованого корпуса, металевий корпус захисно-
го боєприпасу містить напівготові вражаючі еле-
менти, виконані на зовнішній поверхні зазначеного 
корпуса, а напівготові вражаючі елементи виконані 
по усій зовнішній поверхні металевого корпусу 
захисного боєприпасу, пристрій переміщення за-
хисного боєприпасу у бік підлітаючого засобу ура-
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ження розміщений в центральній секції і виконано 
таким, що містить електричний двигун з редукто-
ром, направляючу гвинтоподібну рейку та силову 
основу, закріплену на зазначеній гвинтоподібній 
рейці з можливістю пересування по ній в крайнє 
переднє положення, при якому з'єднані між собою 
в єдиний блок/штангу радіолокаційна станція і за-
хисний боєприпас є повністю висунутими за габа-
рити броньованого корпусу через отвори на пе-
редній стінці корпуса, пульт керування 
розташований у бойовому відсіку броньованого 
об'єкта захисту, причому система виявлення ці-
лей, система поразки цілей, пульт керування і 
пристрій для блокування ланцюгів керування стрі-
льбою при відкритих люках броньованого об'єкта 
захисту з'єднано з інформаційно-керуючою систе-
мою, інтерфейс та блок комутації з'єднано з інфо-
рмаційно-керуючою системою, вихід пульта керу-
вання зв'язаний із входами згаданих систем і 
блока комутації всіх модулів, вихід пульта керу-
вання зв'язаний із входами згаданих систем і бло-
ка комутації всіх модулів, виходи блока комутації 
кожного з модулів зв'язані з обома електричними 
двигунами, які забезпечують пересування силової 
основи по гвинтоподібній рейці, блок живлення 
з'єднаний з інформаційно-керуючою системою, 
системою виявлення цілей, пристроєм переміщен-
ня захисного боєприпасу системи поразки цілей, 
пультом керування, пристроєм для блокування 
ланцюгів керування стрільбою при відкритих люках 
броньованого об'єкта захисту, блоком комутації та 
з інтерфейсом, радіолокаційну станцію виконано 
працюючою у міліметровому діапазоні хвиль, а 
інтерфейс виконано з можливістю перепрограму-
вання незалежно від положення захисного боє-
припасу, полягає в тому, що він додатково містить 
броньовані кришки захисного боєприпасу, датчик 
наявності захисного боєприпасу, датчик підриву 
захисного боєприпасу, привідно-виконавчий меха-
нізм захисного боєприпасу, блок роз’ємів, високо-
вольтний роз’єм, пристрій кріплення корпусу мо-
дуля до об'єкта захисту, пристрій герметизації 
блоку роз’ємів, вузли фіксації корпуса цілком ав-
тономного у бойовому відношенні модуля до при-
строю кріплення корпусу модуля та клапани зливу 
конденсату. Суть корисної моделі полягає і в тому, 
що блок роз’ємів розміщений на задній стінці кор-
пуса модуля, високовольтний роз’єм виконано з 
двох складових частин - токоз’ємника та вилки, 
зазначений токоз’ємник розміщено на задній тор-
цевій частині захисного боєприпасу, вилка високо-
вольтного роз’єму розміщена на передній торцевій 
частині радіолокаційній станції, що контактує з 
захисним боєприпасом, кожну з броньованих кри-
шок захисного боєприпасу розміщено на передній 
торцевій частині зазначеного захисного боєприпа-
су, датчик підриву захисного боєприпасу та датчик 
наявності захисного боєприпасу встановлено в 
єдиному блоці/штанзі між захисним боєприпасом і 
радіолокаційною станцією, зазначений датчик на-
явності захисного боєприпасу розміщено на пе-
редній торцевій частині радіолокаційної станції з 
можливістю контакту із задньою торцевою части-
ною захисного боєприпасу, на якій розміщено то-
коз’ємник, привідно-виконавчий механізм захисно-

го боєприпасу розміщений в передній частині за-
хисного боєприпасу, інтерфейс розміщено в 
центральній секції всередині броньованого корпу-
са модуля з виводом лінії зв'язку інтерфейсу крізь 
технологічні отвори, що виконані в задній стінці 
зазначеного корпуса, клапани зливу конденсату 
розміщено в отворах для зливання конденсату, що 
виконані в днищі корпуса модуля в районі центра-
льної та бічних секцій. Суть корисної моделі поля-
гає також і в тому, що інформаційно-керуюча сис-
тема з'єднана з кожним єдиним блоком/штангою 
відповідним незалежним каналом управління і 
обробки даних, датчик наявності захисного боє-
припасу зв'язано з датчиком підриву захисного 
боєприпасу, зазначений датчик підриву захисного 
боєприпасу та привідно-виконавчий механізм за-
хисного боєприпасу з'єднано з пультом керування, 
блок роз’ємів виконано герметичним, вузли фікса-
ції корпуса модуля до пристрою кріплення корпусу 
модуля розміщено по бічних та задній стінках кор-
пуса модуля, токоз’ємник високовольтного роз’єму 
виконано кільцевого типу, пристрій герметизації 
блоку роз’ємів закріплений жорстко до пристрою 
кріплення корпусу модуля до об'єкта захисту під 
кутом 90° до площини зазначеного пристрою кріп-
лення із забезпеченням щільного прилягання до 
задньої стінки корпуса модуля при його закріпленні 
до вказаного вище пристрою кріплення корпусу 
модуля до об'єкта захисту. Новим в корисній мо-
делі є й те, що пульт керування виконано з можли-
вістю забезпечення роботи одного, двох або біль-
ше автономних у бойовому відношенні модулів, 
розміщених на об'єкті захисту, пульт керування 
виконано з можливістю забезпечення послідовного 
включення електричного двигуна одного з при-
строїв переміщення захисного боєприпасу у бік 
підлітаючого засобу ураження у кожному з N авто-
номних у бойовому відношенні модулів, розміще-
них на об'єкті захисту, захисний боєприпас вико-
нано з можливістю реалізації принципу підриву 
вибухової речовини з керованою бісектрисою роз-
льоту осколків корпуса зазначеного захисного 
боєприпасу у залежності від типу і швидкості під-
льоту засобу ураження, захисний боєприпас вико-
нано із забезпеченням захисту від несанкціонова-
ного підриву принаймні на трьох рівнях, де перший 
та другий рівень забезпечуються привідно-
виконавчим механізмом, а третій - системою пора-
зки цілей, які здійснюють розблокування зазначе-
ного захисного боєприпасу, відповідно, лише при 
повному висуванні корпуса захисного боєприпасу з 
корпуса цілком автономного у бойовому відно-
шенні модуля через отвір на його передній стінці 
та лише при одночасній подачі зазначеною систе-
мою поразки цілей командно-запускних імпульсів, 
інформаційно-керуючу систему виконано з можли-
вістю виявлення помилкового сигналу, який відпо-
відає підлітаючому засобу ураження, що генеру-
ється і направляється на систему виявлення цілей 
комплексу спеціально для порушення його роботи, 
радіолокаційну станцію виконано з обмеженою 
зоною чутливості на рівні 2,5-3 метрів для забез-
печення перехоплення засобів ураження, випуще-
них по об'єкту захисту практично впритул, і забез-
печення непомітності комплексу для сторонніх 
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засобів виявлення радіоелектронного випроміню-
вання, а обробка даних, що надходять від радіо-
локаційної станції, здійснюється по N паралельним 
інформаційним каналам обробки інформації з на-
ступною передачею в інформаційно-керуючу сис-
тему готової інформації про тип і параметри підлі-
таючого засобу ураження. 

Порівняльний аналіз технічного рішення з про-
тотипом дозволяє зробити висновок, що комплекс 
активного захисту «ЗАСЛОН», який заявляється, 
відрізняються тим, що він додатково містить бро-
ньовані кришки захисного боєприпасу, датчик ная-
вності захисного боєприпасу, датчик підриву захи-
сного боєприпасу, привідно-виконавчий механізм 
захисного боєприпасу, блок роз’ємів, високовольт-
ний роз’єм, пристрій кріплення корпусу модуля до 
об'єкта захисту, пристрій герметизації блоку 
роз’ємів, вузли фіксації корпуса цілком автономно-
го у бойовому відношенні модуля до пристрою 
кріплення корпусу модуля та клапани зливу кон-
денсату, при цьому блок роз’ємів розміщений на 
задній стінці корпуса модуля, високовольтний 
роз’єм виконано з двох складових частин - то-
коз’ємника та вилки, зазначений токоз’ємник роз-
міщено на задній торцевій частині захисного боє-
припасу, вилка високовольтного роз’єму 
розміщена на передній торцевій частині радіоло-
каційній станції, що контактує з захисним боєпри-
пасом, кожну з броньованих кришок захисного 
боєприпасу розміщено на передній торцевій час-
тині зазначеного захисного боєприпасу, датчик 
підриву захисного боєприпасу та датчик наявності 
захисного боєприпасу встановлено в єдиному 
блоці/штанзі між захисним боєприпасом і радіоло-
каційною станцією, зазначений датчик наявності 
захисного боєприпасу розміщено на передній тор-
цевій частині радіолокаційної станції з можливістю 
контакту із задньою торцевою частиною захисного 
боєприпасу, на якій розміщено токоз’ємник, приві-
дно-виконавчий механізм захисного боєприпасу 
розміщений в передній частині захисного боєпри-
пасу, інтерфейс розміщено в центральній секції 
всередині броньованого корпуса модуля з виво-
дом лінії зв'язку інтерфейсу крізь технологічні 
отвори, що виконані в задній стінці зазначеного 
корпуса, клапани зливу конденсату розміщено в 
отворах для зливання конденсату, що виконані в 
днищі корпуса модуля в районі центральної та 
бічних секцій, причому інформаційно-керуюча сис-
тема з'єднана з кожним єдиним блоком/штангою 
відповідним незалежним каналом управління і 
обробки даних, датчик наявності захисного боє-
припасу зв'язано з датчиком підриву захисного 
боєприпасу, зазначений датчик підриву захисного 
боєприпасу та привідно-виконавчий механізм за-
хисного боєприпасу з'єднано з пультом керування, 
блок роз’ємів виконано герметичним, вузли фікса-
ції корпуса модуля до пристрою кріплення корпусу 
модуля розміщено по бічних та задній стінках кор-
пуса модуля, токоз’ємник високовольтного роз’єму 
виконано кільцевого типу, пристрій герметизації 
блоку роз’ємів закріплений жорстко до пристрою 
кріплення корпусу модуля до об'єкта захисту під 
кутом 90° до площини зазначеного пристрою кріп-
лення із забезпеченням щільного прилягання до 

задньої стінки корпуса модуля при його закріпленні 
до вказаного вище пристрою кріплення корпусу 
модуля до об'єкта захисту, пульт керування вико-
нано з можливістю забезпечення роботи одного, 
двох або більше автономних у бойовому відно-
шенні модулів, розміщених на об'єкті захисту, 
пульт керування виконано з можливістю забезпе-
чення послідовного включення електричного дви-
гуна одного з пристроїв переміщення захисного 
боєприпасу у бік підлітаючого засобу ураження у 
кожному з N автономних у бойовому відношенні 
модулів, розміщених на об'єкті захисту, захисний 
боєприпас виконано з можливістю реалізації прин-
ципу підриву вибухової речовини з керованою бі-
сектрисою розльоту осколків корпуса зазначеного 
захисного боєприпасу у залежності від типу і шви-
дкості підльоту засобу ураження, захисний боє-
припас виконано із забезпеченням захисту від не-
санкціонованого підриву принаймні на трьох 
рівнях, де перший та другий рівень забезпечують-
ся привідно-виконавчим механізмом, а третій - 
системою поразки цілей, які здійснюють розблоку-
вання зазначеного захисного боєприпасу, відпові-
дно, лише при повному висуванні корпуса захисно-
го боєприпасу з корпуса цілком автономного у 
бойовому відношенні модуля через отвір на його 
передній стінці та лише при одночасній подачі за-
значеною системою поразки цілей командно-
запускних імпульсів, інформаційно-керуючу систе-
му виконано з можливістю виявлення помилкового 
сигналу, який відповідає підлітаючому засобу ура-
ження, що генерується і направляється на систему 
виявлення цілей комплексу спеціально для пору-
шення його роботи, радіолокаційну станцію вико-
нано з обмеженою зоною чутливості на рівні 2,5-3 
метрів для забезпечення перехоплення засобів 
ураження, випущених по об'єкту захисту практично 
впритул, і забезпечення непомітності комплексу 
для сторонніх засобів виявлення радіоелектронно-
го випромінювання, а обробка даних, що надхо-
дять від радіолокаційної станції, здійснюється по N 
паралельним інформаційним каналам обробки 
інформації з наступною передачею в інформацій-
но-керуючу систему готової інформації про тип і 
параметри підлітаючого засобу ураження. 

Таким чином, комплекс активного захисту 
«ЗАСЛОН», який заявляється, відповідає критерію 
корисної моделі «новизна». 

Суть корисної моделі пояснюється за допомо-
гою ілюстрацій, де на фіг. 1 показана блок-схема 
комплексу активного захисту «ЗАСЛОН», який за-
являється, на фіг. 2 показана конструктивно-
компонувальна схема броньованого корпуса, при-
значеного для розміщення модуля, на фіг. 3 пока-
зана конструктивно-компонувальна схема розмі-
щення модуля в броньованому корпусі, на фіг. 4 
показана конструктивно-компонувальна схема 
модуля з висунутими за габарити корпуса захис-
ним боєприпасом та радіолокаційною станцією (у 
ракурсі % відносно передньої та лівої стінок бро-
ньованого корпуса), на фіг. 5 показана конструкти-
вно-компонувальна схема модуля з висунутими за 
габарити корпуса захисним боєприпасом та радіо-
локаційною станцією (на виді зверху), на фіг. 6 
показана конструктивно-компонувальна схема 
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з'єднаних у єдиний блок/штангу захисного боєпри-
пасу і радіолокаційної станції, на фіг. 7 показана 
конструктивно-компонувальна схема захисного 
боєприпасу (на виді спереду зі знятою броньова-
ною кришкою), на фіг. 8 показана конструктивно-
компонувальна схема захисного боєприпасу (на 
виді % ззаду з показом токоз’ємника високовольт-
ного роз’єму, розміщеного на задній торцевій час-
тині захисного боєприпасу), на фіг. 9 показана 
конструктивно-компонувальна схема системи ви-
явлення цілей, що виконана у вигляді радіолока-
ційної станції (на виді % спереду з показом розмі-
щення на передній торцевій частині 
радіолокаційної станції вилки високовольтного 
роз’єму, датчика наявності захисного боєприпасу 
та датчика підриву захисного боєприпасу, на фіг. 
10 показана блок-схема модуля комплексу актив-
ного захисту «ЗАСЛОН», який заявляється, на фіг. 
11 показана схема розміщення модулів, що вхо-
дять у комплекс активного захисту «ЗАСЛОН», на 
броньованому об'єкті захисту, наприклад, на тан-
ку, а також пульта керування, пристрою для бло-
кування ланцюгів керування стрільбою при відкри-
тих люках броньованого об'єкта захисту та 
контактів (кінцевих вимикачів) на зазначеному 
броньованому об'єкті захисту, на фіг. 12 показана 
блок-схема взаємозв'язку пульта керування і бло-
ка керування інтерфейсу із входами всіх систем і 
блока комутації всіх модулів, на фіг. 13 показана 
схема розміщення на передній торцевій частині 
радіолокаційної станції датчика наявності захисно-
го боєприпасу та датчика підриву захисного боє-
припасу, на фіг. 14 показана схема стикування 
захисного боєприпасу та радіолокаційної станції (з 
показом взаємного розташування між собою то-
коз’ємника та вилки високовольтного роз’єму, дат-
чика наявності захисного боєприпасу та датчика 
підриву захисного боєприпасу), на фіг. 15 показана 
блок-схема високовольтного роз’єму, на фіг. 16 
показаний зовнішній вигляд броньованого корпуса, 
призначеного для розміщення модуля (на виді % 
ззаду з показом місця розташування блока 
роз’ємів, на фіг. 17 показана схема взаємозв'язку 
інформаційно-керуючої системи із з'єднаним в 
єдиний блок/штангу захисним боєприпасом та ра-
діолокаційною станцією, на фіг. 18-20 показані 
схеми з'єднання між собою в єдину конструкцію 
пристрою кріплення корпусу модуля до об'єкта 
захисту та пристрою герметизації блоку роз’ємів, 
відповідно, на виді зверху, збоку та ззаду, на фіг. 
21 показаний зовнішній вигляд з'єднаних в єдину 
конструкцію пристрою кріплення корпусу модуля 
до об'єкта захисту та пристрою герметизації блоку 
роз’ємів, на фіг. 22 показана схема розміщен-
ня/кріплення броньованого корпусу на з'єднаних в 
єдину конструкцію пристрою кріплення корпусу 
модуля до об'єкта захисту та пристрою герметиза-
ції блоку роз’ємів (у ракурсі ¾ з боку захисних боє-
припасів), на фіг. 23-24 показана схема розміщен-
ня/кріплення броньованого корпусу на з'єднаних в 
єдину конструкцію пристрою кріплення корпусу 
модуля до об'єкта захисту та пристрою герметиза-
ції блоку роз’ємів (відповідно, на виді збоку та зве-
рху), на фіг. 25 показана схема розміщення моду-
лів на броньованому об'єкті захисту типу танк (на 

виді зверху), на фіг. 26-27 показані варіанти роз-
міщення модулів на надгусеничних полках бро-
ньованого об'єкта захисту типу танк (на виді спе-
реду), на фіг. 28-29 показані варіанти розміщення 
модулів на башті броньованого об'єкта захисту 
типу танк (на виді спереду), на фіг. 30 показана 
схема виявлення за допомогою радіолокаційної 
станції засобу ураження при підльоті його до бро-
ньованого об'єкту захисту, на фіг. 31-34 показані 
схеми перехоплення комплексом активного захис-
ту «ЗАСЛОН», який заявляється, високошвидкіс-
них та надшвидкісних засобів ураження різного 
типу, на фіг. 35-36 показані варіанти розміщення 
модулів на колісних бронетранспортерах різних 
типів, на фіг. 37 показана схема розташування 
з'єднаних в єдину конструкцію пристрою кріплення 
корпусу модуля до об'єкта захисту та пристрою 
герметизації блоку роз’ємів та закріпленого на 
зазначеній конструкції броньованого корпуса (а 
саме, модуля) на надгусеничній полці броньовано-
го об'єкта захисту типу танк. 

Комплекс (позиція 1) активного захисту «ЗА-
СЛОН» (який заявляється) містить (як варіант 
конструктивного виконання - див. схеми на фіг. 1-
5) інформаційно-керуючу систему (2), систему (3) 
виявлення цілей, систему (4) поразки цілей, блок 
комутації (5), блок живлення (6), інтерфейс (7) з 
лінією зв'язку (8), пульт керування (9) і пристрій 
(10) для блокування ланцюгів керування стрільбою 
при відкритих люках броньованого об'єкта захисту 
(11). При цьому конструктивно інформаційно-
керуюча система (2), система (3) виявлення цілей, 
система (4) поразки цілей, блок комутації (5), блок 
живлення (6) та інтерфейс (7) з лінією зв'язку (8) 
об'єднані в цілком автономний у бойовому відно-
шенні модуль (12) (див. схеми на фіг. 1, 3-5) і роз-
міщені в корпусі (13), що містить передню стінку 
(14), задню стінку (15), бічні стінки (відповідно, ліву 
(16) та праву (17) стінки - відносно передньої (14) 
стінки), внутрішні перегородки (18), дно (19) та 
верхню кришку (20), яка виконана знімною (див. 
схеми на фіг. 2, 16). Конструктивно і технологічно 
корпус (13), у якому розміщений цілком автоном-
ний у бойовому відношенні модуль (12), виконаний 
броньованим з товщиною стінок (позиції 14, 15, 16 
і 17) і кришки (20) не менше 3 мм (див. схему на 
фіг. 2). Конструктивно і технологічно внутрішні пе-
регородки (18) розміщено паралельно бічних сті-
нок (позиції 16 і 17) із розділенням внутрішньої 
порожнини корпуса (13) цілком автономного у бо-
йовому відношенні модуля (12) на три секції - дві 
бічних (відповідно, ліву (21), що примикає до лівої 
бічної стінки (16) корпуса (13), і праву (22), що 
примикає до правої бічної стінки (17) корпуса (13), 
та центральну (23) секції) (див. схеми на фіг. 2, 4-
5). Конструктивно і технологічно система (3) вияв-
лення цілей виконана у вигляді радіолокаційної 
станції, система (4) поразки цілей виконана у ви-
гляді зв'язаних між собою захисного боєприпасу 
(24) і пристрою (25) переміщення згаданого захис-
ного боєприпасу убік підлітаючого засобу уражен-
ня (26) (див. схеми на фіг. 1, 3-6). Конструктивно і 
технологічно захисний боєприпас (24) виконано у 
вигляді металевого корпусу (27) переважно круг-
лого поперечного перетину з розташованими усе-
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редині вибуховою речовиною (28), ініціюючим при-
строєм (29) та принаймні двома детонаторами (30) 
(див. схеми на фіг. 4-8). 

Конструктивно і технологічно детонатори (30) 
розміщені в ініціюючому пристрої (29) на максима-
льній відстані L один від другого відносно довжини 
L1 зазначеного захисного боєприпасу (24) (див. 
схеми на фіг. 6-7). Радіолокаційна станція (позиція 
3) (див. схеми на фіг. 4-6, 9) і захисний боєприпас 
(24) (див. схеми на фіг. 3-8) виконано з'єднаними 
між собою в єдиний блок/штангу (31) (див. схеми 
на фіг. 3-6). Конструктивно і технологічно у єдино-
му блоці/штанзі (31), що створено захисним боє-
припасом (24) та радіолокаційною станцією (пози-
ція 3 - система виявлення цілей), першим в 
напрямку висування розміщений захисний боєпри-
пас (24) (див. схеми на фіг. 3-6). Єдиний 
блок/штанга (31) з'єднаних між собою радіолока-
ційної станції (позиція 3 - система виявлення ці-
лей) та захисного боєприпасу (24) виконано дов-
жиною не менше 200 мм для забезпечення 
розміщення захисного боєприпасу (24) при вибуху 
поза габаритами броньованого корпуса (13) та 
броньованого об'єкта захисту (11), на якому він 
встановлюється (наприклад, на танку (див. схеми 
на фіг. 11, 25-34, 37), на бронетранспортері (див. 
схеми на фіг. 35-36) тощо). Зазначений єдиний 
блок/штанга (31) механічно з'єднаний з пристроєм 
(25) переміщення захисного боєприпасу (24) у бік 
підлітаючого засобу ураження (26) (див. схеми на 
фіг. 3-5). Радіолокаційна станція (позиція 3 - сис-
тема виявлення цілей) жорстко закріплена до си-
лової основи (32) пристрою (25) переміщення за-
хисного боєприпасу (24) у бік підлітаючого засобу 
ураження (26) (див. схеми на фіг. 3-5). Конструкти-
вно і технологічно з'єднані між собою в єдиний 
блок/штангу (31) радіолокаційні станції (позиція 3 - 
система виявлення цілей) і захисні боєприпаси 
(24) розміщені в броньованому корпусі (13) модуля 
в бічних секціях (позиції 21 та 22), що розташовані 
в районі бічних стінок (відповідно, позиції 16 і 17) 
зазначеного корпуса (13), переважно симетрично 
центру симетрії корпуса (13) цілком автономного у 
бойовому відношенні модуля (12) (див. схеми на 
фіг. 3-5). Конструктивно і технологічно на передній 
стінці (14) корпуса (13) виконано принаймні два 
отвори (33) для проходу захисного боєприпасу 
(24) при його висуванні з корпуса (13) у бойове 
положення за допомогою пристрою (25) перемі-
щення захисного боєприпасу (24) у бік підлітаючо-
го засобу ураження (26) (див. схеми на фіг. 2-6). 
Конструктивно і технологічно захисні боєприпаси 
(24) виконані розміщеними усередині броньовано-
го корпуса (13) паралельно один до одного і симе-
трично геометричної середини згаданого броньо-
ваного корпуса (13) (див. схеми на фіг. 3-5). 
Конструктивно металевий корпус (27) захисного 
боєприпасу (24) містить напівготові вражаючі еле-
менти (34), які виконано на зовнішній поверхні за-
значеного корпуса (27) (див. схеми на фіг. 3-8), при 
цьому зазначені напівготові вражаючі елементи 
(34) виконані по усій зовнішній поверхні металево-
го корпусу (27) захисного боєприпасу (24) (див. 
схеми на фіг. 3-8). Конструктивно і технологічно 
пристрій (25) переміщення захисного боєприпасу у 

бік підлітаючого засобу ураження розміщений (як 
варіант конструктивного виконання) в центральній 
секції (23) броньованого корпусу (13) і виконано 
таким, що містить електричний двигун (35) з реду-
ктором (36), направляючу гвинтоподібну рейку (37) 
та силову основу (32), закріплену на зазначеній 
гвинтоподібній рейці (37) з можливістю пересуван-
ня по ній в крайнє переднє положення, при якому 
з'єднані між собою в єдиний блок/штангу (31) ра-
діолокаційна станція (позиція 3 - система виявлен-
ня цілей) і захисний боєприпас (24) є повністю ви-
сунутими за габарити передньої стінки (14) 
броньованого корпусу (13) через отвори (33) на 
зазначеній передній стінці (14) корпуса (13) цілком 
автономного у бойовому відношенні модуля (12) 
(див. схеми на фіг. 1, 3-5). Технологічно система 
(3) виявлення цілей, система (4) поразки цілей, 
пульт керування (9) і пристрій (10) для блокування 
ланцюгів керування стрільбою при відкритих люках 
броньованого об'єкта захисту (11) з'єднані з інфо-
рмаційно-керуючою системою (2) (див. блок-схеми 
на фіг. 1, 10). Пульт керування (9) виконаний роз-
ташованим у бойовому відсіку (38) броньованого 
об'єкта захисту (11) (див. схеми на фіг. 1, 11). Ра-
діолокаційна станція (позиція 3 - система виявлен-
ня цілей) виконана працюючою у міліметровому 
діапазоні хвиль. Інтерфейс (7) виконано з можли-
вістю перепрограмування незалежно від положен-
ня захисного боєприпасу (24). Інтерфейс (7) та 
блок комутації (5) технологічно з'єднані з інформа-
ційно-керуючою системою (2) (див. блок-схеми на 
фіг. 1, 10, 12). Вихід пульта керування (9) виконано 
зв'язаними із входами згаданих систем (відповід-
но, позиції 2, 3, 4 та позиція 7) і блока комутації (5) 
всіх цілком автономних у бойовому відношенні 
модулів (12) (див. блок-схеми на фіг. 1, 10, 12). 
Вихід пульта керування (9) виконано зв'язаним із 
входами згаданих систем (відповідно, позиції 2, 3, 
4 та позиція 7) і блока комутації (5) всіх цілком ав-
тономних у бойовому відношенні модулів (12) 
(див. блок-схеми на фіг. 1, 10, 12). Виходи блока 
комутації (5) кожного з цілком автономних у бойо-
вому відношенні модулів (12) зв'язані з обома еле-
ктричними двигунами (35), які забезпечують пере-
сування силової основи (32) по гвинтоподібній 
рейці (37). Блок живлення (6) з'єднаний з інфор-
маційно-керуючою системою (2), системою (3) ви-
явлення цілей, пристроєм (25) переміщення захи-
сного боєприпасу (24) системи поразки цілей (4), 
пультом керування (9), пристроєм (10) для блоку-
вання ланцюгів керування стрільбою при відкритих 
люках броньованого об'єкта захисту (11), блоком 
комутації (5) та з інтерфейсом (7) (див. блок-схеми 
на фіг. 1, 10, 12). Комплекс (позиція 1) активного 
захисту «ЗАСЛОН» (який заявляється) також міс-
тить (як варіант конструктивного виконання - див. 
схеми на фіг. 1-5) броньовані кришки (39) захисно-
го боєприпасу (24), датчик (40) наявності захисно-
го боєприпасу (24), датчик (41) підриву захисного 
боєприпасу (24), привідно-виконавчий механізм 
(42) захисного боєприпасу (24), блок роз’ємів (43), 
високовольтний роз’єм (44), пристрій (45) кріплен-
ня корпусу (13) цілком автономного у бойовому 
відношенні модуля (12) до броньованого об'єкта 
захисту (11), пристрій (46) герметизації блоку 
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роз’ємів (43), вузли (47) фіксації корпуса (13) ціл-
ком автономного у бойовому відношенні модуля 
(12) до пристрою (45) кріплення корпусу модуля та 
клапани (48) зливу конденсату (див. блок-схему на 
фіг. 1 та схеми на фіг. 3-9). Конструктивно і техно-
логічно блок роз’ємів (43) розміщений на задній 
стінці (15) корпуса (13) цілком автономного у бо-
йовому відношенні модуля (12) (див. схеми на фіг. 
5 та на фіг. 16), високовольтний роз’єм (44) вико-
нано з двох складових частин - токоз’ємника (49) 
та вилки (50) (див. схеми на фіг. 5, 8-9 та на фіг. 
14-15). Технологічно зазначений токоз’ємник (49) 
розміщено на задній торцевій частині (51) захисно-
го боєприпасу (24) (див. схеми на фіг. 5, 7-8), вил-
ка (50) високовольтного роз’єму (44) розміщена на 
передній торцевій частині (52) радіолокаційній 
станції (позиція 3), що контактує з захисним боє-
припасом (24) (див. схеми на фіг. 4-5, 9 та на фіг. 
14). Технологічно кожну з броньованих кришок (39) 
захисного боєприпасу (24) розміщено на передній 
торцевій частині (53) зазначеного захисного боє-
припасу (24) (див. схеми на фіг. 3-6, 8 та на фіг. 
11, 22, 25-37). Датчик (41) підриву захисного боє-
припасу (24) та датчик (40) наявності захисного 
боєприпасу (24) встановлено в єдиному бло-
ці/штанзі (31) між захисним боєприпасом (24) і ра-
діолокаційною станцією (позиція 3) (див. схеми на 
фіг. 3-5, 9 та на фіг. 13). Зазначений датчик (40) 
наявності захисного боєприпасу (24) конструктив-
но розміщено на передній торцевій частині (52) 
радіолокаційної станції (позиція 3) з можливістю 
контакту із задньою торцевою частиною (51) захи-
сного боєприпасу (24), на якій розміщено то-
коз’ємник (49) (див. схеми на фіг. 9, 13-14). Конс-
труктивно привідно-виконавчий механізм (42) 
захисного боєприпасу (24) розміщений в передній 
частині захисного боєприпасу (24) (а саме, в райо-
ні передньої торцевої частини 53 - як варіант конс-
труктивного виконання) (див. схеми на фіг. 3-8 та 
на фіг. 35, 37). Інтерфейс (7) розміщено в центра-
льній секції (23) всередині броньованого корпуса 
(13) цілком автономного у бойовому відношенні 
модуля (12) з виводом лінії зв'язку (8) інтерфейсу 
(7) крізь технологічні отвори (54), що виконані в 
задній стінці (15) зазначеного корпуса (13) (див. 
схеми на фіг. 3-5). Конструктивно і технологічно 
клапани (48) зливу конденсату розміщено в отво-
рах (55) для зливання конденсату, що виконані в 
днищі (19) корпуса (13) цілком автономного у бо-
йовому відношенні модуля (12) в районі централь-
ної (позиція 23) та бічних секцій (відповідно, пози-
ції 21 і 22) (див. схеми на фіг. 2-5, 16). 
Конструктивно і технологічно інформаційно-
керуюча система (2) з'єднана з кожним єдиним 
блоком/штангою (31) відповідним незалежним ка-
налом управління і обробки даних (див. схему на 
фіг. 17), датчик (40) наявності захисного боєпри-
пасу (24) зв'язано з датчиком (41) підриву захисно-
го боєприпасу (24) (див. схеми на фіг. 3-5, 9, 13-
14), зазначений датчик (41) підриву захисного боє-
припасу (24) (із датчиком (40) наявності захисного 
боєприпасу (24)) та привідно-виконавчий механізм 
(42) захисного боєприпасу (24) з'єднано з пультом 
керування (9) (див., відповідно, блок-схеми на фіг. 
1, 10, 12). Блок роз’ємів (43) конструктивно і тех-

нологічно виконано герметичним, вузли (47) фік-
сації корпуса модуля до пристрою кріплення кор-
пусу модуля розміщено по бічних (позиції 16 і 17) 
та задній (15) стінках корпуса (13) цілком автоном-
ного у бойовому відношенні модуля (12) (див. схе-
ми на фіг. 2-5, 16), токоз’ємник (49) високовольтно-
го роз’єму (44) виконано кільцевого типу (див. 
схему на фіг. 8), пристрій (46) герметизації блоку 
роз’ємів (43) закріплений жорстко до пристрою (45) 
кріплення корпусу модуля до об'єкта захисту під 
кутом 90° до площини W зазначеного пристрою 
(45) кріплення із забезпеченням щільного приля-
гання до задньої стінки (15) корпуса (13) цілком 
автономного у бойовому відношенні модуля (12) 
при його закріпленні до вказаного вище пристрою 
(45) кріплення корпусу модуля до броньованого 
об'єкта захисту (11) (див. схеми на фіг. 18-21 та на 
фіг. 31, 35, 37). 

Конструктивно і технологічно корпус (13) ціл-
ком автономного у бойовому відношенні модуля 
(12) встановлюється на з'єднаних жорстко між со-
бою пристрою (45) кріплення та пристрою (46) ге-
рметизації блоку роз’ємів (43) (див. схеми на фіг. 
22-24) 

Конструктивно і технологічно комплекс (пози-
ція 1) активного захисту «ЗАСЛОН» (який заявля-
ється) розміщений у/на броньованому об'єкті захи-
сту (11) (див. схеми на фіг. 11, 25-36). При цьому: 

- конструктивно і технологічно цілком автоно-
мні у бойовому відношенні модулі (12) виконані 
розташованими як на корпусі (позиція 56) і/або на 
надгусеничних полках (57) по периметру згаданого 
броньованого об'єкта захисту (11) (див. схеми на 
фіг. 11, 25-27, на фіг. 30-31 та на фіг. 32-34), так 
і/або на його башті (58) (див. схеми на фіг. 11, 28-
29 та на фіг. 30-31); 

- конструктивно і технологічно при розташу-
ванні цілком автономних у бойовому відношенні 
модулів (12) на корпусі (56) і/або на надгусеничних 
полках (57) по периметру згаданого броньованого 
об'єкта захисту (11) (див. схеми на фіг. 11, 25), вісь 
(59) висування захисного боєприпасу (24) розта-
шована або паралельно будівельній горизонталі 
горизонталі Q броньованого об'єкта захисту (11) 
(див. схеми на фіг. 11, 26, 30-35, 37), або під кутом 
β до неї (див. схему на фіг. 27); 

- конструктивно і технологічно при розташу-
ванні цілком автономних у бойовому відношенні 
модулів (12) на башті (58) броньованого об'єкта 
захисту (11), вісь (59) висування захисного боє-
припасу (24) розташована або паралельно верти-
кальної осі Y зазначеного броньованого об'єкта 
захисту (11) (див. схеми на фіг. 11, 28 та на фіг. 
30-31), або під кутом α до будівельній горизонталі 
Q зазначеного броньованого об'єкта захисту (11) 
(див. схему на фіг. 29). 

Складові частини цілком автономного у бойо-
вому відношенні модуля (12) і комплексу (позиція 
1) активного захисту «ЗАСЛОН» в цілому виконані 
з'єднаними між собою за допомогою електричних 
проводів (60). На люках (61) броньованого об'єкта 
захисту (11) установлені контакти (62) (кінцеві ви-
микачі), що зв'язані із системою (4) поразки цілей 
(позиція 26) через пристрій (10) для блокування 
ланцюгів керування стрільбою при відкритих люках 
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(61) згаданого броньованого об'єкта захисту (11) 
(див. схеми на фіг. 11 та на фіг. 25-36). Броньова-
ний корпус (13) оснащений ручками (63) (див. схе-
ми на фіг. 2-5, на фіг. 16, на фіг. 22-24 та на фіг. 
37) для перенесення його до місця установки на 
броньованому об'єкті захисту (11), зокрема, або на 
корпусі (позиція 56) і/або на надгусеничних полках 
(57) по периметру згаданого броньованого об'єкта 
захисту (11), і/або на башті (58) броньованого об'є-
кта захисту (11) (див. схеми на фіг. 11, фіг. 25-37). 

Складові частини цілком автономного у бойо-
вому відношенні модуля (12) і комплексу (позиція 
1) активного захисту «ЗАСЛОН» виконано з насту-
пними варіантами: 

- пульт керування (9) виконано з можливістю 
забезпечення роботи одного, двох або більше ав-
тономних у бойовому відношенні модулів (12), 
розміщених на броньованому об'єкті захисту (11) 
(див. схеми на фіг. 11, 30); 

- пульт керування (9) виконано з можливістю 
забезпечення послідовного включення електрич-
ного двигуна (35) одного з пристроїв (25) перемі-
щення захисного боєприпасу (24) у бік підлітаючо-
го засобу ураження (26) у кожному з N автономних 
у бойовому відношенні модулів (12) (наприклад, 
N=1 (фіг. 28), N=2 (фіг. 26-27, 28, 36), N=3 (фіг. 35), 
N=6 (фіг. 11, 30-31), N=7 (фіг. 25)), розміщених на 
броньованому об'єкті захисту (11) (див. блок-схеми 
на фіг. 1, 10, 12); 

- захисний боєприпас (24) виконано з можливі-
стю реалізації принципу підриву вибухової речо-
вини (28) з керованою бісектрисою розльоту оско-
лків металевого корпуса (27) зазначеного 
захисного боєприпасу (24) у залежності від типу і 
швидкості підльоту засобу ураження (26) (див. 
схеми на фіг. 30-34); 

- захисний боєприпас (24) виконано із забез-
печенням захисту від несанкціонованого підриву 
принаймні на трьох рівнях, при цьому перший та 
другий рівень забезпечуються привідно-
виконавчим механізмом (42), а третій - системою 
(4) поразки цілей, які здійснюють розблокування 
зазначеного захисного боєприпасу (24), відповід-
но, лише при повному висуванні корпуса (27) захи-
сного боєприпасу (24) з корпуса (13) цілком авто-
номного у бойовому відношенні модуля (12) через 
отвір (33) на його передній стінці (15) (див. схему 
на фіг. 2 та схеми на фіг. 4-5) та лише при одноча-
сній подачі зазначеною системою (4) поразки ці-
лей командно-запускних імпульсів; 

- інформаційно-керуючу систему (2) виконано з 
можливістю виявлення помилкового сигналу, який 
відповідає підлітаючому засобу ураження (26), що 
генерується і направляється на систему (3) вияв-
лення цілей комплексу (позиція 1) спеціально для 
порушення його роботи; 

- радіолокаційну станцію (позиція 3) виконано 
з обмеженою зоною чутливості на рівні 2,5-3 мет-
рів для забезпечення перехоплення засобів ура-
ження (26), випущених по броньованому об'єкту 
захисту (11) практично впритул, і забезпечення 
непомітності комплексу (позиція 1) для сторонніх 
засобів виявлення радіоелектронного випроміню-
вання. 

- обробка даних, що надходять від радіолока-
ційної станції (позиція 3), здійснюється по N пара-
лельним інформаційним каналам обробки інфор-
мації (наприклад, по семи каналах, де кожний з 
інформаційних каналів здійснює обробку інформа-
ції по певних критеріях) з наступною передачею в 
інформаційно-керуючу систему (2) готової інфор-
мації про тип і параметри підлітаючого засобу 
ураження (26). Зазначена організація роботи до-
зволяє істотно скоротити час обробки інформації і 
забезпечує видачу командно-запускних імпульсів 
для поразки атакуючого протитанкового засобу 
ураження (що дозволило в комплексі активного 
захисту «ЗАСЛОН», який заявляється, розширити 
можливості комплексу по поразці більш швидкіс-
них протитанкових засобів). 

Комплекс активного захисту «ЗАСЛОН», який 
заявляється, застосовується/експлуатується у 
бойовій обстановці таким чином. 

Попередньо здійснюють заходи щодо скла-
дання/збирання комплексу активного захисту 
«ЗАСЛОН», який заявляється. 

При цьому виготовляють інформаційно-
керуючу систему (2), систему (3) виявлення цілей, 
систему (4) поразки цілей, пульт керування (9) і 
пристрій (10) для блокування ланцюгів керування 
стрільбою при відкритих люках (61) броньованого 
об'єкта захисту (11). 

Як варіант конструктивного виконання систему 
(3) виявлення цілей виконують у вигляді радіоло-
каційної станції (при цьому зазначену радіолока-
ційну станцію (позиція 3) виконують працюючою у 
міліметровому діапазоні хвиль, наприклад, із дов-
жиною хвилі 8мм). Також радіолокаційну станцію 
(позиція 3) виконують з обмеженою зоною чутли-
вості на рівні 2,5-3 метрів для забезпечення пере-
хоплення засобів ураження (26), випущених по 
броньованому об'єкту захисту (11) практично 
впритул, і забезпечення непомітності комплексу 
(позиція 1) для сторонніх засобів виявлення радіо-
електронного випромінювання). 

Додатково на підприємствах промисловості 
виготовляють блок комутації (5), блок живлення 
(6), інтерфейс (7) (з лінією зв'язку (8) - як варіант 
конструктивного виконання), блок роз’ємів (43), 
високовольтний роз’єм (44) (який конструктивно 
складається з двох елементів - токоз’ємника (49) 
та вилки (50) - як варіант конструктивного вико-
нання - див. схему на фіг. 15), датчик (41) підриву 
захисного боєприпасу (24) та датчик (40) наявності 
захисного боєприпасу (24) (див. схеми на фіг. 13-
14). 

На інших підприємствах промисловості виго-
товляють вибухову речовину 28, ініціюючий при-
стрій 29 та детонатори 30 (див., відповідно, схеми 
на фіг. 4-8). 

Також виготовляють пристрій (45) кріплення 
корпуса (13) цілком автономного у бойовому від-
ношенні модуля (12) до об'єкта захисту (11) і при-
стрій (46) герметизації блоку роз’ємів (43) та здійс-
нюють збирання їх у єдину конструкцію, де 
зазначений пристрій (46) герметизації блоку 
роз’ємів (43) закріплюється жорстко до пристрою 
(45) кріплення корпуса (13) цілком автономного у 
бойовому відношенні модуля (12) до об'єкта захи-
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сту (11) під кутом 90° до площини W зазначеного 
пристрою (45) кріплення (див. схеми на фіг. 18-21) 
із забезпеченням (при встановленні на нього кор-
пуса (13) цілком автономного у бойовому відно-
шенні модуля (12)) щільного прилягання до зад-
ньої стінки (15) корпуса (13) цілком автономного у 
бойовому відношенні модуля (12) (див. схеми на 
фіг. 22-24, 37). Паралельно виготовляють вузли 
фіксації (47) корпуса (13) цілком автономного у 
бойовому відношенні модуля (12) до пристрою 
(45) кріплення корпуса (13) цілком автономного у 
бойовому відношенні модуля (12), броньовані 
кришки (39), елементи привідно-виконавчого ме-
ханізму (42) та клапани (48) зливу конденсату. 

Як варіант конструктивного виконання при-
строю (45) кріплення корпуса (13) цілком автоном-
ного у бойовому відношенні модуля (12) до об'єкта 
захисту (11), на ньому встановлюють додаткові 
вузли кріплення (позиція «ДВК» - див. схеми на 
фіг. 18-24), якими здійснюють зацепления за ручки 
(63) броньованого корпуса (13) та щільне притис-
кання днища (19) зазначеного корпуса (13) до си-
лових елементів (позиція «СЕ» - див. схеми на фіг. 
22-24) зазначеного вище пристрою (45) кріплення 
корпуса (13), які розташовані на його нижній пове-
рхні (позиція «НП») в площині W (див. схеми на 
фіг. 18, 21). 

Систему (4) поразки цілей (позиція 26 - підлі-
таючий засіб ураження, наприклад, протитанковий 
засіб ураження - гранати ручних протитанкових 
гранатометів (фіг. 34), кумулятивні артилерійські 
снаряди калібру до 125-мм і протитанкові керовані 
ракети (фіг. 32) тощо) виготовляють такою, що 
містить захисний боєприпас (24) і пристрій (25) 
переміщення згаданого захисного боєприпасу (24), 
при цьому захисний боєприпас (24) виготовляють 
у виді циліндричного металевого корпусу (27) пе-
реважно круглого поперечного перетину (діамет-
ром D не менше 50 мм і товщиною g корпуса (27) 
не менше 1 мм), внутрішню порожнину якого запо-
внюють вибуховою речовиною (28), а всередині 
вибухової речовини (28) (а саме, по осі (59) захис-
ного боєприпасу (24)) розміщують ініціюючий при-
стрій (29) та принаймні два детонатора (30) (див. 
схеми на фіг. 3-8). Причому конструктивно і техно-
логічно детонатори (30) розміщують в ініціюючому 
пристрої (29) на максимальній відстані L один від 
другого відносно довжини L1 корпуса (27) зазначе-
ного захисного боєприпасу (24) (див. схеми на фіг. 
6-7). На металевому корпусі (27) виконують насіч-
ки у вигляді напівготових вражаючих елементів 
(34), при цьому зазначені напівготові вражаючі 
елементи (34) наносять по всій зовнішній поверхні 
металевого корпуса (27) захисного боєприпасу 
(24) (див. схеми на фіг. 3-8, 25-29 та на фіг. 32-34). 
Таким чином зазначене конструктивне виконання 
захисного боєприпасу (24) забезпечує можливість 
реалізації принципу підриву вибухової речовини 
(28) з керованою бісектрисою розльоту осколків 
металевого корпуса (27) (див. схеми на фіг. 31-34) 
зазначеного захисного боєприпасу (24) у залежно-
сті від типу і швидкості підльоту засобу ураження 
(26). 

Пристрій (25) переміщення згаданого захисно-
го боєприпасу (24) у бік підлітаючого засобу ура-

ження (26) (цілі) виконують таким, що містить еле-
ктричний двигун (35) з редуктором (36), направля-
ючу гвинтоподібну рійку (37) та силову основу (32), 
яку технологічно закріплюють на зазначеній гвин-
топодібній рейці (37) з можливістю пересування по 
ній в крайнє переднє положення (до передньої 
стінки (14) корпуса (13)) (див. схеми на фіг. 3-5). 

Радіолокаційну станцію (позиція 3 - систему 
виявлення цілей) і захисний боєприпас (24) з'єд-
нують між собою в єдиний блок/штангу -позиція 
(31) (див. схеми на фіг. 3-5, 6, 11, 25-37). 

Для захисту вищезазначених конструктивних 
елементів (позиції 2, 3, 4, 10, 24 (27, 28, 29 і 30), 5-
8, 32, 35-37, 40-44, 60) комплексу (позиція 1) акти-
вного захисту «ЗАСЛОН» від різного типу засобів 
поразки (осколків, куль тощо) виготовляють бро-
ньований корпус (13), який містить передню стінку 
(14), бічні стінки (позиції 16 і 17), задню стінку (15) і 
днище (19), що технологічно жорстко з'єднані між 
собою, та знімну кришку (20) (див. схеми на фіг. 2, 
16). При цьому в передній стінці (14) корпусу (13) 
конструктивно і технологічно виконують принаймні 
два отвори (33) для проходу корпусу (27) захисно-
го боєприпасу (24) (див. схеми на фіг. 2-5) (відпо-
відно діаметром Dотв., що дорівнює зовнішньому 
діаметру D металевого корпуса (27) захисного 
боєприпасу (24) (див., відповідно, схеми на фіг. 2 
та на фіг. 7-8). 

Для забезпечення транспортування і перене-
сення корпусу (13) цілком автономного у бойовому 
відношенні модуля (12) комплексу (позиція 1) ак-
тивного захисту «ЗАСЛОН» із розміщеними в ньо-
му конструктивними елементами (позиції 2, 3, 4, 
10, 24 (27, 28, 29 і 30), 5-8, 32, 35-37, 40-43, 44 (49, 
50), 60), до бічних стінок (позиції 16 і 17) закріплю-
ють ручки (63) (див. схеми на фіг. 2-5, фіг. 16 та на 
фіг. 22-24, 37). У внутрішній порожнині зазначено-
го броньованого корпуса (13) розміщують внутріш-
ні перегородки (18), які конструктивно і технологіч-
но розміщують/встановлюють паралельно бічних 
стінок (позиції 16 і 17) корпуса (13) із розділенням 
вказаної вище внутрішньої порожнини корпуса (13) 
цілком автономного у бойовому відношенні моду-
ля (12) на три секції - дві бічних (відповідно, ліву 
(21), що примикає до лівої бічної стінки (16) корпу-
са (13), і праву (22), що примикає до правої бічної 
стінки (17) корпуса (13), та центральну (23) секції) 
(див. схему на фіг. 2). Після цього в кожній із сек-
цій (позиції 21, 22 та 23) в днищі (19) корпуса (13) 
виконують отвори (55) для зливання конденсату (в 
яких розміщують клапани (48) зливу конденсату) 
(див. схеми на фіг. 2-5, 16). Конструктивно і техно-
логічно в задній стінці (15) броньованого корпуса 
(13) виконують технологічні отвори (54) для про-
ходу електричних проводів (60) до блоку роз’ємів 
(43) (див. схеми на фіг. 2-5, 16). Закінчують виго-
товлення корпуса (13) тим, що до зазначених ви-
ще бічних стінок (позиції 16 і 17) та до задньої сті-
нки (15) корпуса (13) закріплюють вузли фіксації 
(47) корпуса (13) цілком автономного у бойовому 
відношенні модуля (12) до пристрою (45) кріплен-
ня корпуса (13) зазначеного цілком автономного у 
бойовому відношенні модуля (12) (див. схеми на 
фіг. 2, 16). 
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Далі виконують заходи щодо встановлення у 
бойовий відсік (38) броньованого об'єкта захисту 
(11) пульта керування (9) (див. блок-схему на фіг. 
1 та схеми на фіг. 11, 30), а у внутрішню порожни-
ну броньованого корпусу (13) - конструктивних 
елементів (позиції 2-4, 24 (29, 30, 27, 28, 25), 5-7 і 
8, 25 (35, 36, 37 і 32), 60) та пристрою (10) для 
блокування ланцюгів керування стрільбою при 
відкритих люках (позиція 61) броньованого об'єкта 
захисту (11), що входять до складу комплексу (по-
зиція 1) активного захисту «ЗАСЛОН». 

При цьому у внутрішню порожнину броньова-
ного корпусу (13) (а саме, в центральну секцію (23) 
- як варіант конструктивного виконання) встанов-
люють електричний двигун (35) з редуктором (36) - 
по одному на кожний єдиний блок/штангу (31). 
Далі до кожного редуктора (36) закріплюють на-
правляючу гвинтоподібну рейку (37) (які розміщу-
ють, відповідно, в бічній лівій (21) та в правій (22) 
секціях, а до зазначеної направляючої гвинтоподі-
бної рейки (37) закріплюють силову основу (32) 
(див. схеми на фіг. 3-5). 

До силової основи (32) пристрою (25) перемі-
щення захисного боєприпасу у бік підлітаючого 
засобу ураження (26) жорстко закріплюють систе-
му (3) виявлення цілей (яка виконана у вигляді 
радіолокаційної станції). При цьому попередньо на 
передній торцевій частині (52) радіолокаційної 
станції (позиція 3) монтують вилку (50) високово-
льтного роз’єму (44) та датчик (40) наявності захи-
сного боєприпасу (24) із закріпленим до нього дат-
чиком (41) підриву захисного боєприпасу (24) (див. 
схеми на фіг. 3-5, 9 та схеми на фіг. 13-15). 

Паралельно здійснюють подальше збирання 
захисного боєприпасу (24), при цьому на задній 
торцевій частині (51) захисного боєприпасу (24) 
виконують/закріплюють токоз’ємник (49) високово-
льтного роз’єму (44) (див. схему на фіг. 8), а на 
передній торцевій частині (53) кожного захисного 
боєприпасу (24) закріплюють броньовану кришку 
(39) товщиною h не менше 5-10 мм (див. схеми на 
фіг. 3-6, 8). При цьому в районі передньої торцевої 
частини (53) кожного захисного боєприпасу (24) 
монтують привідно-виконавчий механізм (42) (див. 
схеми на фіг. 3-8). 

Зібраний таким чином захисний боєприпас 
(24) закріплюється своєю задньою торцевою час-
тиною (51) до передньої торцевої частини (52) 
радіолокаційної станції (позиція 3), наприклад, 
шляхом навертання по різьбі (позиція «Р»), що 
виконана на зазначених торцевих частинах (пози-
ції 51 і 52) (див. схеми на фіг. 8-9, 14). При з'єд-
нанні захисного боєприпаса (24) та радіолокацій-
ної станції (позиція 3) утворюється єдиний 
блок/штанга (31), в якому датчик (40) наявності 
захисного боєприпасу (24) контактує із задньою 
торцевою частиною (51) захисного боєприпасу (24) 
і подає сигнал (при підключенні живлення) на 
пульт керування (9) про наявність захисного боє-
припасу (24), а вилка (50) високовольтного роз’єму 
(44), яка розміщена на передній торцевій частині 
(52) радіолокаційної станції (позиція 3), контактує з 
токоз’ємником (49), який розміщений на задній 
торцевій частині (51) захисного боєприпасу (24) 
(див. схеми на фіг. 5, 14). 

Зазначені єдині блоки/штанги (31) розміщу-
ються усередині корпуса (13) паралельно один до 
одного і симетрично геометричної середини зга-
даного корпуса (13) (див. схеми на фіг. 3-5), а са-
ме, в лівій (21) та в правій (22) секціях корпуса 
(13), при цьому вказані єдині блоки/штанги (31) 
розміщуються з можливістю їх переміщення (вису-
вання за габарити передньої стінки (14) корпуса 
(13) через отвори (33)) уздовж бічних стінок (пози-
ції 16 і 17) зазначеного корпуса (13) по осі (59) ви-
сування захисного боєприпасу (24). При цьому 
вільний кінець металевого корпусу (27) захисного 
боєприпасу (24), на якому закріплена броньована 
кришка (39) (див. схеми на фіг. 4-6, 11, 25-37), по-
винен виходити з отвору (33), що виконаний на 
передній стінці (14) броньованого корпуса (13) 
(див. схеми на фіг. 2-6). Також усередині корпуса 
(13), а саме, в центральній секції (23), розміщують 
інтерфейс (7) з лінією зв'язку (8), інформаційно-
керуючу систему (2), блок комутації (5) та блок 
живлення (6) із електричними проводами (60), що 
їх зв'язують (див. схеми на фіг. 3-5). 

Системи (позиції 2, 3 і 4) об'єднують в цілком 
автономний у бойовому відношенні модуль (12) 
(див. блок-схеми на фіг. 1, 10, 12). 

Продовжується підготовка комплексу (позиція 
1) активного захисту «ЗАСЛОН» тим, що під криш-
ки люків (61) броньованого об'єкта захисту (11) 
встановлюють контакти (62) (кінцеві вимикачі) 
(див. схеми на фіг. 11, 25-36). 

Далі за допомогою електричних проводів (60) 
з'єднують між собою систему (3) виявлення цілей, 
систему (4) поразки цілей, пульт керування (9) і 
пристрій (10) для блокування ланцюгів керування 
стрільбою при відкритих люках броньованого об'є-
кта захисту (11), а зазначені конструктивні елеме-
нти з'єднують із інформаційно-керуючою системою 
(2) та з пультом керування (9) (див. блок-схеми на 
фіг. 1, 10, 12). 

Після цього закріплюють інтерфейс (7), а до 
зазначеного інтерфейсу (7) приєднують лінію зв'я-
зку (8) (див. блок-схеми на фіг. 1, 10, 12 та схеми 
на фіг. 3-5), причому інтерфейс (7) розміщують, як 
варіант конструктивного виконання, всередині за-
значеного броньованого корпуса (13) - в центра-
льній секції (23) (як варіант конструктивного вико-
нання - див. схеми на фіг. 3-5). 

Далі здійснюють заходи щодо з'єднання із ін-
формаційно-керуючою системою (2) інтерфейсу 
(7) (за допомогою лінії зв'язку - позиція 8), блока 
комутації (5) та блока живлення (6). Блок живлен-
ня (6) конструктивно і технологічно також з'єдну-
ють з системою (3) виявлення цілей, пристроєм 
(25) переміщення захисного боєприпасу (24) сис-
теми (4) поразки цілей, пультом керування (9), 
пристроєм (10) для блокування ланцюгів керуван-
ня стрільбою при відкритих люках броньованого 
об'єкта захисту (11), блоком комутації (5) та із ін-
терфейсом (7) (див. блок-схеми на фіг. 1, 10, 12). 

Вихід пульта керування (9) та інтерфейсу (7) 
зв'язують із входами згаданих систем (позиції 2-4) і 
блока комутації (5) всіх модулів (12) (див. блок-
схему на фіг. 10), а виходи блока комутації (5) ко-
жного з модулів (12) зв'язують з обома електрич-
ними двигунами (35), які забезпечують пересуван-
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ня силової основи (32) по гвинтоподібній рейці (37) 
(див. блок-схему на фіг. 12). 

При цьому: 
- зазначений інтерфейс (7) виконують з мож-

ливістю перепрограмування незалежно від поло-
ження захисного боєприпасу (24); 

- пульт керування (9) виконують з можливістю 
забезпечення роботи одного, двох або більше ав-
тономних у бойовому відношенні модулів (12), 
розміщених на броньованому об'єкті захисту (11), 
а також з можливістю забезпечення послідовного 
включення електричного двигуна (35) одного з 
пристроїв (25) переміщення захисного боєприпасу 
(24) у бік підлітаючого засобу ураження (26) у кож-
ному з N автономних у бойовому відношенні мо-
дулів (12), розміщених на броньованому об'єкті 
захисту (11); 

- захисний боєприпас (24) виконують із забез-
печенням захисту від несанкціонованого підриву 
принаймні на трьох рівнях, при цьому перший та 
другий рівень забезпечуються привідно-
виконавчим механізмом (42), а третій - системою 
(4) поразки цілей, які здійснюють розблокування 
зазначеного захисного боєприпасу (24), відповід-
но, лише при повному висуванні корпуса (27) захи-
сного боєприпасу (24) з корпуса (13) цілком авто-
номного у бойовому відношенні модуля (12) через 
отвір (33) на його передній стінці (15) та лише при 
одночасній подачі зазначеною системою (4) пора-
зки цілей командно-запускних імпульсів; 

- інформаційно-керуючу систему (2) виконують 
з можливістю виявлення помилкового сигналу, 
який відповідає підлітаючому засобу ураження 
(26), що генерується і направляється на систему 
(3) виявлення цілей комплексу (позиція 1) спеціа-
льно для порушення його роботи. 

Контакти (62) (кінцеві вимикачі) зв'язують із 
системою (4) поразки цілей через пристрій (10) 
для блокування ланцюгів керування стрільбою при 
відкритих люках (61) згаданого броньованого об'є-
кта захисту (11) (див. блок-схему на фіг. 1). 

Інформаційно-керуючу систему (2) з'єднують з 
кожним із єдиних блоків/штанг (31) своїм незалеж-
ним каналом управління і обробки даних, які бу-
дуть працювати в штатному режимі роботи лише із 
своїм єдиним блоком/штангою (31) (див. схему на 
фіг. 17). 

По закінченню заходів щодо встановлення у 
внутрішню порожнину броньованого корпусу (13) 
цілком автономного у бойовому відношенні моду-
ля (12) конструктивних елементів (позиції 24 (27, 
28, 29 і 30), 5-6, та 7-8 - як варіант конструктивного 
виконання) комплексу (позиція 1) активного захис-
ту «ЗАСЛОН» (який заявляється), зазначений кор-
пус (13) закривають кришкою (20) (яка виконана 
броньованою - товщиною hк не менше 5-10 мм), 
забезпечуючи при цьому герметизацію внутріш-
ньої порожнини броньованого корпусу (13) - трьох 
секцій (позиції 21, 23 та 22) (див. схеми на фіг. 2-5 
та на фіг. 16). 

Зібраний таким чином комплекс (позиція 1) ак-
тивного захисту «ЗАСЛОН» є готовим до бойового 
застосування і встановлення на броньований 
об'єкт захисту (11). 

Для встановлення комплексу (позиція 1) акти-
вного захисту «ЗАСЛОН», на броньованому об'єкті 
захисту (11), а саме, на корпусі (позиція 56) і/або 
на надгусеничних полках (57) по периметру згада-
ного броньованого об'єкта захисту (11), і/або на 
башті (58) попередньо закріплюють пристрій (45) 
кріплення корпуса (13) цілком автономного у бойо-
вому відношенні модуля (12) до об'єкта захисту 
(11) із закріпленим до нього пристроєм (46) герме-
тизації блоку роз’ємів (43) (див. схеми на фіг. 18-
24 та 37). 

Далі броньовані корпуси (13) із розміщеними у 
них модулем (12) і конструктивними елементами 
(позиції 24 (27, 28, 29 і 30), 5-6, та 7-8) комплексу 
(позиція 1) активного захисту «ЗАСЛОН» встанов-
люють на пристрої (45) кріплення корпуса (13) ціл-
ком автономного у бойовому відношенні модуля 
(12) до об'єкта захисту (11) і закріплюють до нього 
за допомогою вузлів фіксації (47) корпуса (13) 
(див. схеми на фіг. 22-24, 37), а пульт керування 
(9) розташовують у бойовому відсіку (38) зазначе-
ного броньованого об'єкта захисту (11) (див. блок-
схему на фіг. 1 та схеми на фіг. 11, 25-36), і з'єд-
нують відповідними лініями зв'язку (електричними 
проводами (60) та кабелями тощо через блок 
роз’ємів (43) та високовольтний роз’єм (44), що 
знаходиться в місці стикування захисного боєпри-
пасу (24) з радіолокаційною станцією - позиція 3) з 
виконавчими елементами цілком автономного у 
бойовому відношенні модуля (12) (див. блок-схеми 
на фіг. 1, 10, 12). Конструктивно кількість інформа-
ційно-керуючих систем (2), систем (3) виявлення 
цілей і систем (4) поразки цілей може бути викона-
но кількістю n=2, 4, 6, 8 і більше). 

Цілком автономні у бойовому відношенні мо-
дулі (12) конструктивно розташовують як на корпу-
сі (позиція 56) і/або на надгусеничних полках (57) 
по периметру згаданого броньованого об'єкта за-
хисту (11), так і/або на башті (58) (див. схеми на 
фіг. 11, 25-37). Конструктивно при розташуванні 
модулів (12) на корпусі (позиція 56) і/або на надгу-
сеничних полках (57) по периметру згаданого бро-
ньованого об'єкта захисту (11), вісь (позиція 59) 
висування захисного боєприпасу (24) розташована 
або паралельно будівельній горизонталі Q бро-
ньованого об'єкта захисту (11) (див. схеми на фіг. 
11, 26, 30-35), або під кутом β до неї (див. схему на 
фіг. 27). Конструктивно при розташуванні модулів 
(12) на башті (58) броньованого об'єкта захисту 
(11) (див. схеми на фіг. 11 та на фіг. 28-31), вісь 
(позиція 59) висування захисного боєприпасу (24) 
розташована або паралельно вертикальної осі Y 
зазначеного броньованого об'єкта захисту (11) 
(див. схему на фіг. 28), або під кутом α до будіве-
льній горизонталі Q зазначеного броньованого 
об'єкта захисту (11) (див. схему на фіг. 29). 

На підготовленому до бойового застосування 
броньованому об'єкті захисту (11), наприклад, на 
танку (що містить башту (58) з люками (61) для 
членів екіпажу, корпус (позиція 56) з люком (61) 
механіка-водія та надгусеничні полиці - позиція 
57), комплекс (позиція 1) активного захисту знахо-
диться в наступному положенні (з урахуванням 
того, що люки (61) закриті - див. схеми на фіг. 11, 
25-36): 
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- контакти (62) (кінцеві вимикачі) натиснуті 
кришками люків (61), що приводить до того, що 
електричні ланцюги між пультом керування (9) і 
системою (4) поразки цілей - замкнуті; 

- датчик (40) наявності захисного боєприпасу 
(24) - замкнутий (для подачі сигналу щодо наявно-
сті в єдиному блоці/штанзі (31) захисного боєпри-
пасу (24)); 

- блок живлення (6) - відключений; 
- пульт керування (9) - відключений; 
- цілком автономні у бойовому відношенні мо-

дулі (12) (з метою маскування) розміщені на над-
гусеничних полках (57) у місцях установки техно-
логічних ящиків і баків - див. схеми на фіг. 26-27, 
32-34 (як варіанти конструктивного виконання мо-
дулі (12) можуть бути розміщеними: - в передній 
частині корпуса (позиція 56) броньованого об'єкта 
захисту (11) - перед люком (61) механіка-водія 
(один, два або більше модулів 12) (див. схеми на 
фіг. 11, 25, 35), - на башті (58) зверху між люками 
(61) для членів екіпажу (один, два або більше мо-
дулів 12) - див. схеми на фіг. 11, 25, 28-31); 

- цілком автономні у бойовому відношенні мо-
дулі (12) цілком підготовлені до бойового застосу-
вання (захисні боєприпаси (24) закріплені на кор-
пусі радіолокаційної станції (позиція 3), зазначені 
радіолокаційні станції (позиція 3) є закріпленими 
до силової основи (32) пристрою (25) переміщення 
захисного боєприпасу (24), а зазначені силові ос-
нови (32) знаходяться в прибраному стані усере-
дину корпусу (13) - у крайньому задньому поло-
женні - див. схему на фіг. 3); 

- інтерфейс (7) знаходиться в робочому поло-
женні (запрограмований); 

- блок комутації (5) знаходиться у положенні, 
коли з'єднано ті або інші контакти пристроїв, що 
входять до складу цілком автономного у бойовому 
відношенні модуля (12). 

При цьому при відкритті екіпажем люків (61) 
(на броньованому об'єкті захисту (11), а саме, на 
корпусі (позиція 56) та на башті - позиція 58) спра-
цьовують контакти (62) (кінцеві вимикачі) і розми-
кають електричний ланцюг між пультом керування 
(9) і системою (4) поразки цілей, забезпечуючи при 
цьому безпеку посадки екіпажу в бойовий відсік 
(38) броньованого об'єкта захисту (11) і захист від 
несанкціонованого підриву захисного боєприпасу 
(24). 

Після цього броньований об'єкт захисту (11) 
(наприклад, танк - див. схеми на фіг. 11, 25-34), 
або бронетранспортер -- див. схеми на фіг. 35-36) 
висувається до місця ведення бойових дій. 

У районі бойових дій (при закритих люках (59)) 
комплекс (позиція 1) активного захисту «ЗАСЛОН» 
приводиться в бойове положення за допомогою 
командного сигналу, що подається з пульта керу-
вання (9), який знаходиться у бойовому відсіку (38) 
(див. схеми на фіг. 11 та на фіг. 25-36). 

Для приведення комплексу (позиція 1) актив-
ного захисту «ЗАСЛОН» (який заявляється) в бо-
йове положення попередньо включаються в робо-
ту всі системи (позиції 2, 3 і 4) згаданого комплексу 
шляхом подачі на їхні споживачі (та на датчик (40) 
наявності захисного боєприпасу (24)) електричної 
енергії від блока живлення (6). При цьому вмика-

ється інформаційно-керуюча система 2, система 3 
виявлення цілей і система 4 поразки цілей. 

Здійснивши підготовчі операції екіпаж вмикає 
пульт керування (9) (див. блок-схему на фіг. 1) і 
подає управляючий сигнал на кожний із модулів 
(12) (див. блок-схему на фіг. 1, 10, 12). На блок 
комутації (5) подається з пульта керування (9) ке-
руючий сигнал (де він знаходиться у режимі че-
кання додаткового управляючого сигналу). 

За допомогою зазначеного управляючого сиг-
налу блок комутації (5) кожного з модулів (12) пе-
реходить із режиму чекання в режим роботи і по-
дає керуючий сигнал на пристрій (25) переміщення 
захисного боєприпасу (24), а саме, на електричний 
двигун (35). Електричний двигун (35), у свою чергу, 
за допомогою механізму редуктора (36) почне пе-
реміщувати (пересувати) по направляючій гвинто-
подібній рейці (37) силову основу (32) із закріпле-
ними на ній послідовно радіолокаційною станцією 
(позиція 3) та захисним боеприпасом (24) (системи 
(4) поразки цілей - позиція 26). При переміщенні по 
направляючій гвинтоподібній рейці (37) силової 
основи (32) із закріпленим на ній єдиним бло-
ком/штангою (31) з'єднаних між собою радіолока-
ційної станції (позиція 3) та захисного боєприпасу 
(24), зазначений блок/штанга (31) висувається 
крізь отвір (33), який виконано в передній стінці 
(14) броньованого корпусу (13) (див. схеми на фіг. 
2-6). При цьому єдиний блок/штанга (31) з'єднаних 
між собою радіолокаційної станції (позиція 3) та 
захисного боєприпасу (24) висувається на величи-
ну Lб, що забезпечує розміщення захисного боє-
припасу (24) при вибуху вибухової речовини (28) 
поза габаритами броньованого корпуса (13) та 
броньованого об'єкта захисту (11) (див. схеми на 
фіг. 5, 37). 

Після висування захисного боєприпасу (24) в 
бойове положення, від керуючого сигналу (який 
подається з пульта керування (9)) включаються в 
роботу інформаційно-керуюча система (2) і систе-
ма (3) виявлення цілі (див. блок-схему на фіг. 1 та 
на фіг. 10, 12). Усі працюючі радіолокаційні станції 
(позиція 3) модулів (12) створюють кругову зону 
виявлення підлітаючих цілей (позиція 26) радіусом 
2-2,5 метра (див. схему на фіг. 30). 

Таким чином, комплекси активного захисту 
«ЗАСЛОН» (що встановлені на броньованому 
об'єкті захисту - позиція 11) є підготовленими до 
бойового застосування. 

У випадку підльоту убік броньованого об'єкта 
захисту (11), наприклад, танка (позиція 11) (див. 
схему на фіг. 30), який оснащений вищезазначе-
ним комплексом (позиція 1) активного захисту 
«ЗАСЛОН», для ураження протитанкових засобів 
ураження (26) (наприклад, ручних протитанкових 
гранат, гранат ручного протитанкового гранатоме-
та (фіг. 34), артилерійських снарядів (фіг. 33), ке-
рованих або некерованих протитанкових ракет - 
див., відповідно, схему на фіг. 32), ціль (позиція 
26) захоплюється радіолокаційною станцією (по-
зиція 3 - система виявлення цілей) (див. схему на 
фіг. 30). 

Отриманий від радіолокаційної станції (позиція 
3) одного з модулів (12) сигнал подається в інфо-
рмаційно-керуючу систему (2), де сигнал від цілі 
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(позиція 26) ідентифікується. Обробка даних, що 
надходять від радіолокаційної станції (позиція 3), 
здійснюється по N паралельним інформаційним 
каналам обробки інформації (наприклад, по семи 
каналах, де кожний з інформаційних каналів здійс-
нює обробку інформації по певних критеріях) з 
наступною передачею в інформаційно-керуючу 
систему (2) готової інформації про тип і параметри 
підлітаючого засобу ураження (26). 

Одночасно визначається модуль (12), у бік 
якого летить протитанковий засіб ураження (26) 
(ціль) (див. схему на фіг. 30). 

При установленні факту, що ціль (позиція 26) є 
танконебезпечною, з інформаційно-керуючої сис-
теми (2) видається команда в систему (4) поразки 
цілей на підрив захисного боєприпасу (24) того 
модуля (12), у секторі роботи радіолокаційної ста-
нції (позиція 3) якого виявлена танконебезпечна 
ціль (позиція 26) - протитанковий засіб ураження 
(26). 

Спрацьовує система (4) поразки цілей і елект-
ричний струм з вилки (50) подається на то-
коз’ємник (49) і відбувається підрив захисного боє-
припасу (24) того модуля (12), у бік якого летить 
танконебезпечна ціль (позиція 26) - протитанковий 
засіб ураження (26) (див. схеми на фіг. 31-34). 

Підриваючись захисний боєприпас (24) (який 
виконано з можливістю реалізації принципу підри-
ву вибухової речовини з керованою бісектрисою 
розльоту осколків корпуса зазначеного захисного 
боєприпасу у залежності від типу і швидкості під-
льоту засобу ураження) формує кругову зону по-
разки танконебезпечної цілі (позиція 26) за допо-
могою розламування металевого корпусу (27) на 
осколки (яки створюються напівготовими вражаю-
чими елементами 34) (див. схеми на фіг. 31-34). 
Основу згаданої зони поразки складають: багато-
ешелонований потік високошвидкісних осколків 
(позиція 34, див. схеми на фіг. 31-34), ударна хви-
ля і продукти вибуху (позиція «ПВ» - див. схеми на 
фіг. 31-34) вибухової речовини (28). 

Протитанкові засоби ураження (26), які мають 
тонку обшивку, під впливом потоку високошвидкіс-
них осколків (34) і інших вражаючих чинників вибу-
ху ініціюються (вибухають), не долітаючи до осно-
вної броні бронетанкової техніки (броньованого 
об'єкта захисту - позиція 11) (див. схеми на фіг. 31-
32), або відкидаються силою вибуху за межі зони, 
що захищається, де вони не представляють небе-
зпеки для броньованого об'єкта захисту (11)). 

Протитанкові засоби ураження (26), що мають 
суцільнометалевий корпус, під впливом удару ба-
гатоешелонованого потоку високошвидкісних 
осколків (позиція 34, див. схему на фіг. 33), удар-
ної хвилі і продуктів вибуху (позиція «ПВ» - див. 
схеми на фіг. 31-34) відхиляються від початкової 
траєкторії і підходить до основної броні танка (по-
зиція 11 - броньований об'єкт захисту) під іншим 
кутом (при цьому значно знижується бронепроби-
вна здатність суцільнометалевого корпусу вража-
ючого елемента), або пролітають мимо броньова-
ного об'єкта захисту (11) при суттєвому 
скривлюванні їх траєкторії підльоту (див. схему на 
фіг. 33). 

Протитанкові засоби ураження (26), що мають 
кумулятивний заряд (позиція «КЗ»), під впливом 
удару багатоешелонованого потоку високошвидкі-
сних осколків (позиція 34, див. схему на фіг. 34), 
ударної хвилі і продуктів вибуху (позиція «ПВ» - 
див. схеми на фіг. 31-34) впливають на зформова-
ний кумулятивний струмінь (позиція «КС» - див. 
схему на фіг. 34), що направлений до основної 
броні танка (позиція 11 - броньований об'єкт захи-
сту), і руйнують його, що значно знижує бронепро-
бивну здатність зазначеного кумулятивного стру-
меню. 

Після спрацьовування одного з захисних боє-
припасів (24), інший боєприпас (24) цього ж моду-
ля (12) (по команді з інформаційно-керуючої сис-
теми - позиція 2) за допомогою електричного 
двигуна (35) також автоматично висувається за 
габарити корпуса (13) у бойове положення. Зазна-
чене забезпечується тим, що інформаційно-
керуюча система (2) з'єднана з кожним із єдиних 
блоків/штанг (31) своїм незалежним каналом 
управління і обробки даних, які видають команду 
на висування в штатному режимі роботи лише на 
свій єдиний блок/штангу (31), який є боєготовим 
(див. схему на фіг. 17). 

Після висування другого захисного боєприпасу 
(24) у бойове положення, згаданий модуль (12) і 
весь комплекс (позиція 1) активного захисту «ЗА-
СЛОН» є в цілому знову готовим до бойового за-
стосування. 

Для зміни параметрів танконебезпечної цілі 
(позиція 26) за допомогою інтерфейсу (7) у інфор-
маційно-керуючу систему (2) вводяться нові пара-
метри, які будуть сприйматися радіолокаційною 
станцією (позиція 3 -система виявлення цілей). 

Комплекс активного захисту «ЗАСЛОН» може 
бути встановленим і на колісних бронетранспор-
терах типу БТР-60ПБ (див. схему на фіг. 35), БТР-
70, БТР-80 та на їх модифікаціях, наприклад, на 
колісному бронетранспортері типу БТР-3Е1, який 
оснащений бойовим модулем «Штурм» (див. схе-
му на фіг. 36). 

При цьому корпус (13) з модулем (12) встано-
влюється у нішу (64), що виконана в борту (65) 
колісного бронетранспортера - броньованого об'є-
кта захисту (11) (див. схеми на фіг. 35 та на фіг. 
36). 

Комплекс активного захисту «ЗАСЛОН» також 
може бути встановленим: 

- на борту вертольота/літака (з напрямком осі 
(59) висування захисного боєприпаса (24) вниз 
відносно днища фюзеляжу вертольота/літака); 

- на кораблях/катерах по їх бортах (з напрям-
ком осі (59) висування захисного боєприпаса (24) у 
бік відносно площини борта корабля/катера; 

- на об'єктах залізничної техніки (з напрямком 
осі (59) висування захисного боєприпаса (24) у бік 
відносно площини борта об'єкта залізничної техні-
ки); 

- на інженерних спорудах типу ДВТ/ДЗВТ 
(ДОТ/ДЗОТ) (з напрямком осі (59) висування захи-
сного боєприпаса (24) у бік відносно площини ам-
бразури інженерної споруди). 

Автономні блоки/штанги (31), що входять до 
складу комплексу (позиція 1) активного захисту 
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(який заявляється), діють незалежно один від од-
ного, захищають зустрічним вибухом (з багатое-
шелонованим потоком високошвидкісних осколків, 
зона розльоту осколків якого керується за допомо-
гою детонаторів і ініціюючого пристрою) свій сек-
тор при наближенні (підльоті) танконебезпечного 
вражаючого елемента, гарантують знищення за-
значеного бойового елемента при другій, третій і 
так далі спробі вразити об'єкт техніки, який захи-
щається, по одній і тій самій траєкторії. Висування 
захисного боєприпасу назустріч танконебезпечно-
му бойовому елементу (див. схеми на фіг. 11, 25-
35, 37) переслідує важливу ціль - не ушкодити за-
хисним вибухом броню та бойову і технічну інфра-
структуру броньованого об'єкта захисту - танка чи 
бронетранспортера (для бронетранспортера це 
дуже важливо із-за незначної товщини броні - до 
10-12 мм). 

Підвищення ефективності застосування ком-
плексу активного захисту «ЗАСЛОН», у порівнянні 
з прототипом, досягається за рахунок забезпечен-
ня кругового огляду зони атаки вражаючого проти-
танкового засобу поза залежністю від кута поворо-
ту башти броньованого об'єкта захисту до 
траєкторії польоту згаданого протитанкового засо-
бу ураження, за рахунок зменшення часу наве-
дення захисного боєприпасу на ціль, за рахунок 
забезпечення можливості перехоплення як мало-

швидкісних цілей (вражаючих протитанкових засо-
бів), що летять із швидкостями до 700 м/с, так і 
надшвидкісних цілей, що летять із швидкостями до 
1200 м/с. Підвищення ефективності застосування 
комплексу активного захисту «ЗАСЛОН», у порів-
нянні з прототипом, досягається також і за рахунок 
забезпечення при вибуху захисного боєприпасу 
багатоешелонованого потоку високошвидкісних 
осколків і управління зоною розльоту осколків 
шляхом використання детонаторів і ініціюючого 
пристрою, які розміщені у захисному боєприпасі. 
Виконання корпуса, у якому розміщені складові 
частини модуля, броньованим, дозволить захисти-
ти модуль від впливу малокаліберних снарядів, 
куль стрілецької зброї й осколків. Розміщення бро-
ньованих корпусів (із вбудованими модулями) на 
надгусеничних полках по периметру згаданого 
броньованого об'єкта захисту в місцях установки 
штатних ящиків і баків дозволить замаскувати 
комплекс на тлі основної броні об'єкта захисту. 
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