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W
ostatnich latach odnotowujemy 
wyraźny wzrost znaczenia zesta-
wów artyleryjskich w systemie 
obrony przeciwlotniczej wojsk 
i obiektów, wynikający ze zmian 

w sposobie atakowania celów naziemnych 
przez środki napadu powietrznego. Coraz czę-
ściej atakowane będą one nie bezpośrednio 
przez samoloty-nosiciele, ale przez, odpalane 
na wiele kilometrów przed celem pociski ma-
newrujące oraz zasobniki i bomby szybujące 
(patrz np. artykuł o zasobniku JSOW w tym 
samy numerze), których tor lotu korygowany 
jest na podstawie sygnałów z pokładowych 
układów bezwładnościowych (IMU) oraz da-
nych z systemów nawigacji satelitarnej (GPS), 
zaś w ostatniej fazie lotu przez telewizyjne, 
czy termowizyjne układy samonaprowadza-
nia. Wzrasta także znaczenie bezpilotowych 
aparatów latających, które w niedalekiej per-
spektywie mogą zdominować walkę w prze-
strzeni powietrznej i ataki na cele naziemne. 
Niski koszt ich produkcji, umożliwiający zwięk-
szenie ilości środków ataku budzi pytanie, co 
do zasadności ich zwalczania przez „drogie” 
zestawy rakietowe. Dużo mniejsze gabaryty 
BAL i amunicji typu „stand-off” w stosunku do
samolotów i śmigłowców, możliwość wykony-
wania przez nie manewrów, a przede wszyst-
kim mała powierzchnia skutecznego odbicia, 
sprawiają, że czas reakcji, potrzebny do sku-
tecznego rażenia takiego środka, gwałtownie 
maleje, co znowu odbija się niekorzystnie na 
skuteczności używanych dziś zestawów rakie-
towych – projektowanych przecież do zwal-
czania zupełnie innych obiektów.

W opinii wielu specjalistów, początek XXI wieku miał być kresem wykorzystania w Siłach 
Zbrojnych RP 23 mm podwójnie sprzężonych armat przeciwlotniczych ZU-23-2 i rakie-
towo-artyleryjskich zestawów przeciwlotniczych na ich bazie. Miało to wynikać zarówno 
ze zwiększenia odporności celów powietrznych na 23 mm pociski, jak i z licznych ogra-
niczeń samych armat (zestawów): małego zasięgu ognia skutecznego, braku możliwości 
zwalczania celów w nocy, małego zakresu realizowanego kąta celownika (dla celowników 
rodziny GP) wykluczającego zwalczanie celów szybkich itp. Dzisiaj, śmiało można jednak 
powiedzieć, że broń ta, która w znaczących ilościach, wciąż wykorzystywana jest przez 
Wojska Lądowe i Marynarkę Wojenną, będzie eksploatowana jeszcze przez wiele lat. 
Istnieje nawet realna szansa, że produkowane przez Zakłady Mechaniczne w Tarnowie 
zestawy ZUR-23-2KG wejdą w skład systemu bezpośredniej ochrony baz lotniczych 
Sił Powietrznych, w których dominują zestawy rakietowe. Nowe możliwości ZU-23-2 
i ZURom, dzięki którym długo pozostaną one skutecznymi środkami walki, zapewnia im, 
opracowany przez polskich specjalistów, celownik programowalny CP-1.

Celownik 
programowalny CP-1
nowa jakość ZU-23-2 
w PAWEŁ DOBRZYŃSKI
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Nie tylko jednak zmiany w strukturze środ-
ków napadu powietrznego miały znaczenie 
dla wzrostu znaczenia małokalibrowej arty-
lerii przeciwlotniczej oraz zestawów artyle-
ryjsko-rakietowych. W 1995 r. do uzbrojenia 
Wojska Polskiego wprowadzono przenośny, 
przeciwlotniczy zestaw rakietowy Grom-I 
(potem Grom), produkowany przez zakłady 
polskiego przemysłu obronnego, który w ze-
stawie ZUR-23-2S Jod zastąpił przestarzałe po-
ciski Strzała-2M. Zmodernizowany zestaw do-
stosowany do odpalania Gromów, został opra-
cowany przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Sprzętu Mechanicznego z Tarnowa, Prexer 
Sp. z o.o. i Wojskowy Instytut Techniczny 
Uzbrojenia i otrzymał oznaczenie ZUR-23-2KG 
Jodek-G. Sprzęgnięcie dwóch wyrzutni i stoli-
ka startowego nowych rakiet z armatami, dało 
znaczny wzrost zasięgu i skuteczności całego 
zestawu, przy czasie reakcji właściwym dla 
zestawów artyleryjskich. Jednocześnie, za-
chowane zostały wszystkie dotychczasowe 
zalety tej broni: niskie koszty zakupu, prostotę 
obsługi i eksploatacji, łatwy transport drogą 
lotniczą w dowolne miejsce globu, możliwość 
zrzutu na spadochronie, niskie koszty eksplo-
atacji, możliwość holowania przez samochód 
osobowo-terenowy itp. 

Wzrost skuteczności zestawu Jodek-G uzy-
skano nie tylko wprowadzając pociski Grom, 
ale także precyzyjne, elektryczne napędy kie-
runku i podniesienia firmy Arex oraz nowe typy
23 mm amunicji, opracowanej i produkowanej 
w Zakładach Metalowych Mesko w Skarżysku 
Kamiennej (patrz NTW 2/2005). To także ciągły 
rozwój i doskonalenie urządzeń celowniczych, 
realizowane przez łódzki Prexer, przy współ-
pracy z Wojskową Akademią Techniczną.

W ciągu ostatnich dwóch lat, nowe spoj-
rzenie na perspektywy wykorzystania prze-
ciwlotniczych „dwudziestektrójek” pokazał 
także udział naszych wojsk w misjach stabili-
zacyjnych w Iraku i Afganistanie. Okazało się, 
że podwójnie sprzężone 23 mm armaty są 
niezwykle skuteczną bronią przy odpieraniu 
ataków terrorystycznych na bazy i inne obiek-
ty stacjonarne – prób sforsowania punktów 
kontrolnych przez pojazdy, także opancerzo-
ne lub nocne ataki z użyciem moździerzy, czy 
granatników spoza strefy skutecznego zasięgu 
ognia broni strzeleckiej. Precyzja, duża szyb-
kostrzelność i niezawodność armat, a jedno-
cześnie, ograniczony czasem samolikwidacji, 
obszar rażenia pocisków powoduje, że prze-
bywający w pobliżu zestawów żołnierze czują 
się pewniej i bezpieczniej. To także argument 

za wydłużeniem okresu ich użytkowania i roz-
szerzeniem zakresu zadań wypełnianych przez 
ZU-23-2 i ZURy na polu walki.

Celowniki rodziny CKE
Przed kilkoma laty, w numerze NTW 

2/ 2000, opublikowany został artykuł szczegó-
łowo opisujący genezę powstania i konstruk-
cję żyroskopowych celowników tachometrycz-
nych rodziny GP-1, zastosowanych w zestawie 
artyleryjsko-rakietowym ZUR-23-2S Jod oraz 
armatach i zestawach okrętowych Wróbel-1 
(ZU-23-2M) i Wróbel-2 (ZU-23-2MR). Już dwa 
lata później, zespół konstruktorów Prexera 
wdrożył do produkcji celowniki kolimatorowe 
nowej generacji CKE-1 i CKE-2. Pierwszy z nich 
przeznaczony był do zastąpienia, dotychczas 
stosowanego w zestawach Jod celownika 
GP-1R, drugi zaś do współpracy z rakietami 
Grom w zestawie ZUR-23-2KG (zamiast pier-
wotnie planowanego celownika GP-04WK). 
Głównym konstruktorem obu celowników był 
Paweł Kwiatkowski. 

W konstrukcji celowników CKE założono 
wyeliminowanie zasadniczych wad celowni-
ków giroskopowych rodziny GP-1. Krytycznym 
elementem tego celownika był, produkowany 
przez WSK PZL Warszawa II, układ żyrosko-
powy. Zespół ten, pomijając wysokie koszty 
produkcji i eksploatacji, z powodu swojej 
konstrukcji uniemożliwiał uzyskanie wyma-
ganego kąta wyprzedzenia, a tym samym na 
zwalczanie celów lecących z prędkością powy-
żej 200 m/s. Inną niedogodnością giroskopu 
było stosowanie do jego sterowania, układów 
elektronicznych, mających zapewnić silnie 
nieliniową charakterystykę przenoszenia ob-
razu znaku celowniczego. Układ ten, bardzo 
wrażliwy na temperaturę, wymagał skompli-
kowanego strojenia dla każdej pary urządzeń, 
nie mówiąc o braku możliwości wprowadzania 
zmian funkcjonalnych, bez konieczności wy-
konywania głębokich zmian konstrukcyjnych. 
Także sam proces strzelania i towarzyszące mu 
drgania nie pozostawały bez wpływu na pracę 
giroskopu. 

W celownikach rodziny CKE układ giro- 
skopowy, odpowiedzialny za wychylanie 
zwierciadła w torze optycznym, zastąpiono 
zwierciadłem, które wychylane jest przez 
układ silników skokowych, sterowanych cyfro-
wym układem elektronicznym. Dzięki temu 
zwiększono znacznie kąty wyprzedzeń i cho-
ciaż zasada celowania pozostała bez zmian, 
to cyfryzacja wyeliminowała większość bolą-
czek celowników rodziny GP-1. W celowniku 
CKE układ elektroniki współpracuje z dwoma 
dyskretnymi przetwornikami obrotowo-
-impulsowymi, umieszczonymi w osiach 
zestawu. W ten sposób określane są kąty 
w dwóch płaszczyznach: położenie osi oraz 
prędkości kątowe śledzenia. Celownik CKE 
realizuje algorytm w urządzeniu mikropro-
cesorowym, uwzględniający do wyznaczania 
współrzędnych wyprzedzonych wszystkie 

Artyleryjsko-rakietowy 
zestaw przeciwlotniczy 
ZUR-23-2KG Jodek-G 
z założonym celowni-
kiem CKE-2.

Na fotografii tytułowej: 
Srzelania próbne 
z wykorzystaniem 
modelowego celow-
nika CP-1. Widoczny 
blok dalmierza lasero-
wego DL60 wykorzy-
stujący obudowę DL-1.

Celowniki  
kolimatorowe nowej 
generacji (od lewej):
CKE-1, CKE-2, 
CKE-4MR (widoki od 
strony celowniczego)
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dostępne dane tj. położenie i prędkość prze-
mieszczania osi armat oraz odległość wpro-
wadzaną ręcznie, jako jedna z trzech możli-
wych wartości (1000 m, 1500 m i 2000 m) albo 
za pomocą „dajnika” prądowego w zakresie 
1000...2200 m, co 100 m. Wynik pracy układu 
elektronicznego, w postaci wychylenia zwier-
ciadła, powoduje zmianę położenia znaku 
celowniczego na płycie półprzepuszczalnej 
w taki sposób, aby celowniczy, pokrywając go 
z obrazem celu, ustalił osie armat w fikcyjny
punkt wyprzedzony.

Celownik CKE-2, ze względu na koniecz-
ność odbierania sygnałów ze stolika startowe-
go rakiet Grom, wyposażono, w umieszczone 
po prawej stronie diody świecące (LED), sygna-
lizujące podstawowe stany rakiety i wyrzutni. 
Na celowniku znajdują się także grupy diodo-
wych wyświetlaczy siedmiosegmentowych, 
których zadaniem jest wyświetlanie informacji 
o bieżącej odległości do celu oraz wartości 
azymutu i elewacji. 

WAT – Alma Mater polskich 
celowników  

tachometrycznych
W czasie, gdy w Łodzi powstawały ce-

lowniki rodziny CKE, prace nad nowymi 
rozwiązaniami w tym kierunku prowadzo-
no także w Zakładzie Systemów Sterowania 
Uzbrojeniem (ZSSU) Wydziału Uzbrojenia 
i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej 
– spadkobiercy tradycji Katedry Uzbrojenia 
Ogólnowojskowego, w której powstał proto-
plasta polskich celowników tachometrycznych, 
celownik AC-23T (także patrz w NTW 2/ 2000). 
Pracownicy Zakładu, kształcący również ofice-
rów o specjalnościach przeciwlotniczych, na 
bieżąco śledzili światowe nowinki techniczne, 
związane z urządzeniami celowniczymi dla ar-
mat małokalibrowych. Prekursorem rozwoju 
celowników dla 23 mm armat przeciwlotni-
czych był płk Henryk Dzienisiewicz, którego 
głównym obszarem zainteresowań jest ada-
ptacja istniejących dalmierzy laserowych na 
potrzeby broni przeciwlotniczej. Zdawał on 
sobie bowiem sprawę, że dopóki odległość 
wprowadzana będzie przez celowniczego „na 
oko”, to błędy wyliczania współrzędnych wy-
przedzonych będą tak duże, że żadna zmiana 
technologiczna (jakiej przykładem było za-
stąpienie celowników GP-1 celownikami CKE) 
nie wpłynie znacząco na wzrost skuteczności. 
W tamtym okresie rozpoczęto prace nad arty-
leryjskim zestawem Loara, który w założeniu 
miał być zestawem powszechnym, nowocze-
snym i rozwiązującym większość problemów, 
jakich dotykały prace studyjne pracowników 
Zakładu – ich wnioski o sfinansowanie badań
nad nowym celownikiem nie znajdowały za-
tem poparcia.

Sytuacja zmieniła się, gdy z propozycją 
współpracy przy lunetowym celowniku prze-
ciwlotniczym, którego konstrukcję opraco-
wano w ZSSU WAT, wystąpił prezes Prexera, 

Stanisław Kwiatkowski.  Łódzka firma,
wspólnie z WAT, zaproponowała Wojskom 
Lądowym opracowanie zupełnie nowe-
go celownika przeciwlotniczego dla 
armat kal. 23 i 35 mm, pozbawionego 
wad dotychczasowych rozwiązań, 
wynikających z przyjętych w latach 
poprzednich standardów i warun-
kowanych ówcześnie dostępną 
bazą podzespołów i rozwiązań 
techniczno oraz technologicznych. 
Pełniący wówczas funkcję Szefa Wojsk 
OPL DWLąd, gen. bryg. Andrzej Lewandowski 
nie widział jednak możliwości i potrzeb wpro-
wadzenia zupełnie nowej rodziny celowników. 
Jednak niektóre z proponowanych możliwości, 
takie jak pełna współpraca z zautomatyzowa-
nym systemem dowodzenia Rega, czy zasto-
sowanie dalmierza laserowego, skłoniły go do 
wsparcia projektu. Warunkami postawionymi 
przez Szefa OPL było zapewnienie pełnej kom-
patybilność elektrycznej i funkcjonalnej z już 
istniejącymi celownikami, a koszt zakupu no-
wo opracowywanego celownika nie powinien 
przekroczyć kosztu dotychczas kupowanych 
celowników. 

W tym okresie Wojskowa Akademia Tech-
niczna z uczelni wojskowej przeobraziła się 
w uczelnię cywilno-wojskową, a Instytut Tech-
niki Rakietowej, w ramach którego działał 
ZSSU, zmienił nazwę na Instytut Systemów 
Mechatronicznych, zaś Zakład stał się Zakła-
dem Systemów Sterowania, którego szefem 
mianowano ppłk Marka Jaworowicza. Pod 

jego kierunkiem, po pozytywnym 
zatwierdzeniu projektu założeń 

taktyczno-technicznych w DW 
Ląd i Departamencie Polityki 

Zbrojeniowej MON, prace nad no-
wym celownikiem nabrały tem-
pa. Umowa trójstronna pomiędzy 

WAT, Ministerstwem Nauki i Infor-
matyzacji oraz Przedsiębiorstwem 
Prexer Sp. z o.o., na realizację 

prac badawczo-doświadczalnych 
i wdrożenie celownika programo-

walnego CP-1 (kryptonim Matryks) 
została podpisana w sierpniu 2003 r. Za inte-
grację elementów nowego celownika odpo-
wiedzialny był mjr Paweł Dobrzyński, dzięki 
któremu konstrukcja celownika jest w pełni 
otwarta i podatna na modyfikacje, a wszelkie
zmiany funkcjonalności realizowane są na 
drodze programowej (stąd nazwa Celownik 
Programowalny „CP-1”). W tym celu w CP-1 
zastosowano najnowsze technologie infor-
matyczne i system operacyjny czasu rzeczywi-
stego QNX oparty o mikrojądro. Wdrożenie tej 
idei pozwoliło programistom z WAT, Quantum, 
Radwaru, X-Serwis i Prexera na umieszczanie 
własnych modułów programowych, realizują-
cych niezależnie od siebie zadane im funkcje.

Dalmierz laserowy DL60 
Podstawową bolączką dotychczas stoso-

wanych celowników tachometrycznych była, 
wspomniana wcześniej, konieczność ręcznego 
wprowadzania odległości. Błędy celowniczego 
w bieżącej ocenie odległości do celu, w zależ-
ności od warunków zewnętrznych i zachowa-
nia samego celu, mogą osiągać wartości setek, 
a nawet tysięcy metrów! Jeżeli weźmiemy pod 
uwagę także to, że pożądaną przez celownik 
odległością jest odległość do punktu wyprze-
dzonego, a nie bieżąca odległość do celu, za-
danie skutecznego wycelowania wydaje się 
rzeczą praktycznie niemożliwą. 

Zastosowanie impulsowego dalmierza 
laserowego, jako instrumentu określającego 
bieżącą odległość do celu, jest w celownikach 
tachometrycznych także rzeczą problema-
tyczną. Sztywne sprzęgnięcie osi optycznej 
dalmierza z osią armat, uniemożliwia pomiar 
odległości w momencie nadawania im kątów 
wyprzedzeń. Niedogodność tę można usunąć 
poprzez odchylanie wiązki dalmierza lasero-
wego w taki sposób, aby jej oś pokrywała się 
z osią przechodzącą przez środek ruchomego 
krzyża celowniczego. Rozwiązanie to posiada 
jednak wiele wad – duży koszt układu odchy-
lającego wiązkę, konieczność zastosowania 
sferycznej płyty półprzepuszczalnej w celu wy-
eliminowania błędu paralaksy w całym zakre-
sie kątowym obserwacji, znaczne zwiększenie 
gabarytów całego urządzenia itd. Naukowcy 
z WAT mieli więc do rozwiązania poważny pro-
blem techniczny.

Ponieważ najważniejszym czynnikiem, jaki 
brano pod uwagę podczas rozpatrywania za-

Blok dalmierza  
laserowego DL60.

Próby poligonowe 
celowników z torem 
nocnym CKE-1N  
i CKE-2N prowadzono 
w bardzo trudnych, 
zimowych warunkach.
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stosowania dalmierza laserowego w celowniku 
była jego cena, postanowiono zaadoptować 
używane w SZ RP dalmierze laserowe DL-1 na 
bazie głowic Nd:YAG, o długości fali emitowa-
nego promieniowania 1,06 µm. Jednocześnie 
zdecydowano się na:
= zwiększenie kąta rozbieżności lasero-

wej wiązki sondującej do przedziału 
3÷3,5 mrd;

= zwiększenie częstotliwości wysyłania tej 
wiązki (pomiaru odległości) do wartości 
3 Hz;

= automatyczną regulację bliższej i dalszej 
strefy nieczułości;

= sterowanie dalmierzem i przesyłanie da-
nych łączem cyfrowym.
W celu wykonania prototypów dalmierza 

laserowego WAT nawiązał współpracę z firmą
Etronika z Warszawy. Przyjęcie takich zmian 
funkcji dalmierza wymusiło znaczące zmiany 
jego konstrukcji (de facto powstało nowe urzą-
dzenie), a mianowicie:
= przestrojenie układu nadawczego dalmie-

rza laserowego;
= zmianę układu jego zasilania;
= zmianę układu wyliczania odległości;
= zmianę automatyki dalmierza;
= dodanie dodatkowego automatycznego, 

zaprogramowanego pomiaru odległości 
w cyklu pomiarowym.
Programowy pomiar odległości, realizo-

wany jest automatycznie w cyklach pomiaro-
wych, charakteryzujących się okresem dużej 
częstotliwości powtarzania (na granicznych 
parametrach głowicy lasera) i krótkim okre-
sem przerwy po wykonaniu udanego pomiaru 
odległości. Cykle trwają do momentu, w któ-
rym celownik jest w stanie pracować dalej 
według zapamiętanych parametrów (składo-
wych wektora prędkości celu). W zależności 
od ilości poprawnych pomiarów i decyzji ce-
lowniczego, dane te wykorzystuje jeden z pra-
cujących równolegle algorytmów rozwiązania 
zagadnienia trafienia. Wieloetapowe badania
samego dalmierza, jak i współpracującego 
z celownikiem zasadniczym w warunkach la-
boratoryjnych i poligonowych, potwierdziły 
jego przydatność do zastosowania w celowni-
ku programowalnym CP-1.

Zmiany w celowniku zasadniczym CP-1, 
wywołane zastosowaniem dalmierza lasero-
wego, to głównie:
= wzmocnienie osłony płyty półprzepusz-

czalnej celownika (HUD), tak aby możliwe 
było zamocowanie na niej dalmierza;

= naniesienie na płytę warstw zabezpiecza-
jących wzrok operatora przed szkodliwym 
promieniowaniem dalmierza laserowego;

= modyfikację układu zasilania celownika
(dalmierz jest zasilany napięciem 24 V 
bezpośrednio z baterii akumulatorów  
zestawu).

 Tor nocny
Na początku września 2004 r., nowy Szef 

Wojsk OPL DW Ląd, płk Marian Wojciechowski, 
zgłosił potrzebę wyposażenia armat ZU-23-2K 
w urządzenia umożliwiające ich skuteczne 
wykorzystanie w warunkach nocnych do roz-
poznania pola walki oraz prowadzenia ognia. 
Potrzeba ta związana była z bezpośrednio 
z uwagami sformułowanymi przez uczestni-
ków misji stabilizacyjnej w Iraku. W tym sa-
mym miesiącu, na poligonie Wicko Morskie 
koło Ustki, przeprowadzono stosowne bada-
nia, mające na celu określenie przydatności 
dostępnych środków noktowizyjnych i ter-
mowizyjnych do prowadzenia rozpoznania 

i ognia przez armaty plot. 23 mm. Dokonana 
przez Prexer doraźna analiza możliwości pra-
cy celowników kolimatorowych w warunkach 
ograniczonej widoczności wykazała istnienie 
możliwości szybkiego wdrożenia toru nokto-
wizyjnego do celowników CKE. 

W opracowanych celownikach rodziny 
CKE zastosowano układ optyczny, zawierają-
cy m.in. wzmacniacz obrazu, który umożliwia 
jednoczesną projekcję na płycie półprzepusz-
czalnej ruchomego znaku celowniczego i ob-
razu noktowizyjnego. Pierwsze próby ogniowe 
zmodernizowanych celowników, oznaczonych 
jako CKE-1N i CKE-2N, przeprowadzono na po-
czątku 2005 r. w bardzo trudnych zimowych 
warunkach. Krótki termin, jaki wyznaczyły so-
bie Prexer i współpracująca z nim w tym zakre-
sie Etronika, spowodował, że w trakcie badań 
państwowych skoncentrowano się głównie na 
praktycznej weryfikacji zastosowanych roz-
wiązań tj. sprawdzeniu współdziałania z zesta-
wem ZUR-23-2KG i wytrzymałości/odporności 
zmodernizowanego celownika na narażenia 
środowiskowe.

Weryfikacji w warunkach ograniczonej wi-
doczności podlegała możliwość dostrzegania 
(wykrywania) celów reprezentatywnych: po-
jedynczego żołnierza, samochodu terenowe-
go, śmigłowca bojowego. Większość badań, 
nadzorowanych z ramienia DPZ MON przez 
mjr. Marka Chojnackiego, przeprowadzono 
na lotnisku, przy czym rozpoznawane obiekty 
były rozmieszczane na jego obrzeżu, w taki 
sposób, aby zachować realizm warunków bo-
jowych. Wyjątek stanowiły próby wykrycia na-
lotów nieoświetlonego śmigłowca od strony 
morza oraz nocne strzelanie do nieoświetlo-
nych tarcz (tarcze na odległości 500 m i 800 m). 
Pomimo początkowych obaw konstruktorów, 
czy płyta półprzepuszczalna pozwoli na za-
pewnienie wymaganej rozdzielczości i jakości 
obrazu noktowizyjnego – badania zakończyły 
się wynikiem pozytywnym.

Należy tutaj wspomnieć, że wdrożenie toru 
noktowizyjnego poprzedzone było wieloma 

Celownik z torem  
nocnym CKE-1N  
(po lewej w widoku od 
przodu, po prawej od 
strony celowniczego).
Na zdjęciu po lewej 
dobrze widać okno 
noktowizyjnego nocne-
go układu optycznego.

Prototypowy celownik 
CP-1 (od lewej – widok 
z przodu, widok ogólny 
od strony celownicze-
go). Dobrze widoczne 
zasłonięte okno toru 
nocnego i blok dalmie-
rza DL60.
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dyskusjami. Przez długi okres konkurencyjną 
i realną alternatywą, sugerowaną przez ze-
spół specjalistów z WAT, było wyposażenie 
celowników w kanał termowizyjny. O wyborze 
ostatecznej koncepcji przesądziły kryteria 
ekonomiczne, realność terminu szybkiego 
wdrożenia oraz dostępności istniejącej bazy 
elementów z zakresu techniki podczerwieni. 
Poprawność rozwiązań przyjętych do realizacji 
toru nocnego w celownikach CKE skłoniła kon-
struktorów do wykorzystania takiego samego 
toru w nowo projektowanych celownikach 
programowalnych CP-1. Stało się to kosztem 
objętości i masy celownika zasadniczego 
– jednakże nikt nie podważał zasadności ta-
kiego posunięcia.

Badania CP-1
Pierwszy etap prac badawczych i moder-

nizacyjnych, realizowanych przez WAT, Prexer 
oraz Etronikę zakończył się wykonaniem mo-
deli laboratoryjnych. Modele funkcjonalne 
celownika zasadniczego i dalmierza lasero-

wego zostały przebadane w warunkach labo-
ratoryjnych (badania układu odwzorowania 
i przeniesienia obrazu oraz algorytmów i pro-
gramów sterujących), a następnie, w czerwcu 
2004 roku, na poligonie w Wicku Morskim. 
Zebrane doświadczenia – szczególnie uwagi 
użytkowników – obsługi zestawu ZUR z 4. puł-
ku przeciwlotniczego z Czerwieńska, zostały 
wykorzystane na etapie weryfikacji założeń
taktyczno-technicznych oraz przy opracowy-
waniu konstrukcji prototypu. 

Na początku 2005 r. w Przedsiębiorstwie 
Prexer Sp. z o. o. rozpoczęto montaż partii pro-
totypowej celowników CP-1. Dla ich produ-
centa było to poważne wyzwanie, ponieważ 
skomplikowany i pełen nowinek technicznych 
system celownika był pierwszym, który miał 
spełniać nowe N ormy Obronne i wymogi stan-
dardów NATO. Partia prototypowa powstała do 
końca maja 2005 r. i jednocześnie ruszył pro-
gram ich badań zakładowych, przy udziale 36. 
Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego 
w Łodzi, a we wrześniu rozpoczęły się badania 

państwowe na poligonie w Wicku Morskim, 
z udziałem nowych ZUR-23-2KG z 8. pułku 
przeciwlotniczego w Koszalinie. 

W ramach badań państwowych, zestawy 
wyposażone w prototypy celowników CP-1 
przeszły „chrzest bojowy”, realizując m. in.:
= strzelania dzienne do rękawa ciągnionego 

w locie szturmującym (prędkość 80 m/s);
= strzelania nocne do imitatorów celu po-

wietrznego ICP-M14 i ICP-M89 (250 m/s);
= strzelania rakietowe z wykorzystaniem 

rakiet Grom do imitatorów celu powietrz-
nego ICP-M89;

= współdziałanie z Zautomatyzowanym 
Systemem Dowodzenia Wojsk OPL WL 
(NUR-22, Łowcza-3, WD-2001, Rega-3, 
Rega-4, CP-1) podczas zwalczania nalotu 
śmigłowców MI-8.
Wszystkie badania celownik przeszedł 

pozytywnie, a strzelania artyleryjskie na-
wet z wynikiem bardzo dobrym. W trakcie 
badań wykazał także swoją główną zaletę 
– możliwość bieżącego programowego 
poprawiania błędów lub funkcjonalności, 
na żądanie obsługi lub członków Komisji 
Państwowej. Koniec roku 2005 r. to okres, 
w którym celownik poddany został serii ba-
dań wytrzymałościowych i odpornościowych 
oraz badań na spełnienie norm obronnych 
w zakresie kompatybilności elektromagne-
tycznej w Wojskowym Instytucie Łączności 
w Zegrzu i parametrów toru noktowizyjnego 
w Instytucie Optoelektroniki WAT.

CP-1 posiada znacznie większe możliwo-
ści funkcjonalne niż zwyczajowo przypisuje 
się urządzeniom określanym jako „celownik”. 
Celownik ten, w połączeniu z zespołami prze-
twornika azymutu i elewacji, wchodzącymi 
w skład zestawu armaty oraz jej napędami, 
tworzy dla niej zintegrowany, uproszczony 
system kierowania ogniem. Uproszczony, tylko 
dlatego, że rozwiązuje zagadnienie spotkania 
pocisku z celem bez uwzględnienia poprawek 
na warunki strzelania (temperatura otoczenia, 
ciśnienie atmosferyczne). Druga część artyku-
łu, poświęcona w całości CP-1, udowodni, że 
swoimi możliwościami, celownik ten wykracza 
także poza to określenie.   g

Celownik CP-1 partii 
prototypowej podczas 
prób na poligonie  
w Wicku Morskim,  
we wrześniu 2005 r.
Po lewej: zbliżenie na 
celownik z docelowym 
dalmierzem DL60,  
po prawej: zestaw 
ZUR-23-2KG z zało-
żonym celownikiem 
CP-1.

Fotografie w artykule: 
Prexer, WAT, Andrzej 
Kiński.

Przedsiębiorstwo Prexer Sp. z o.o.  rozpoczęło montaź celowników, przeznaczonych dla zestawów artyleryjsko-rakietowych 
ZUR-23-2KG, które zostaną dostarczone, na mocy podpisanego przez Bumar 4 lipca 2005 r. kontraktu, do Indonezji. Celowniki 
w specjalnie przygotowanej do współdziałania z systemem OPL Kobra wersji CKE-2I, różnią się od typowego CKE-2 dostoso-
waniem do współpracy z systemem kierowania ogniem poprzez możliwość wyświetlania dodatkowej informacji na szybie 
półprzepuszczalnej oraz dostosowaniem do pracy w gorącym, wilgotnym klimacie.

Jest to już drugi kontrakt eksportowy dotyczący celowników tej rodziny, realizowany przez Prexer. Pierwszym ich zagranicz-
nym odbiorcą był Jemen, który zakupił je – w wersji GP-02MR – wraz z morskimi zestawami Wróbel-2 dla swych kutrów i okrętu 
desantowego.                        (AK)

Celowniki z Prexera na export


