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Підтримання високої боєздатності збройних сил значною мірою залежить 

від озброєння, яким оснащені підрозділи, в тому числі і від його технічних 

характеристик, що напряму впливають на ефективність ведення бою. 

Розкриваючи дану проблему в контексті бронетанкового озброєння, зокрема 

БМП, зазначимо, що одним із важливих елементів, котрі мають значний вплив 

на ефективність озброєння машин, є їх стабілізатори, технічні характеристики 

яких визначають швидкість розпізнавання і пошуку цілей, точність ведення 

вогню при стрільбі з місця і з ходу. Детальний аналіз проблеми показав, що на 

даний момент такими зразками є стабілізатор БМП-2 – 2Е36 та стабілізатори 

2Е52 та СВ-500, котрі можуть бути встановлені на техніку типу БМП. Проте з 

цих зразків 2Е36 можна вважати технічно застарілим і таким, що незадовільняє 

сучасним вимогам; стабілізатори 2Е52 та СВ-500 за своїми ключовими 

характеристиками однакові, за винятком того, що для живлення СВ-500 

використовується статичний перетворювач напруги. Однак і їхні 

характеристики потребують покращення, для досягнення потрібного нам рівня 

ефективності ведення вогню. В роботі показано, що штатні електроприводи 

мають затяжні характеристики при розгоні та гальмуванні в режимах 

перенесення вогню. Ці недоліки суттєво впливають на живучість бойових 

машин, так як збільшується час до пострілу. Тому  пропонується використання 

допоміжного джерела енергії – конденсаторної батареї, для підвищення 

потужностей виконавчих двигунів в перехідних режимах із-за наявності в них 

індуктивності. В момент включення електроприводу в роботу, енергія розряду 

конденсаторів на якірну обмотку виконавчих двигунів забезпечить суттєве 

збільшення струму в них, а значить і моменту на якорях двигунів до отримання 

необхідного номінального значення обертів та напруг від основного джерела 

живлення. Крім того, для відключення конденсаторної батареї при досягненні 

двигунами 0,75nном передбачено відцентровий вимикач, а при рівності напруг 

конденсаторів та бортової мережі – електронний ключ. Таким чином втілення 

даного рішення дасть можливість зменшити час на розгін та гальмування 

виконавчих двигунів, а значить і загальний час на перенесення вогню. 
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