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Відомо, що основною бойовою машиною механізованих та гірсько-

штурмових частин є БМП-2. Дана машина прийнята на озброєння радянської 

армії на початку 80-х років минулого сторіччя. Вона призначена для 

транспортування особового складу до переднього краю, для збільшення його 

мобільності, вогневої потужності та захищеності в бою, у різних кліматичних 

умовах, сумісно з танками. Основна відмінність від БМП-1 є оснащення новим 

комплексом озброєння, в той же час потужність двигуна та генератора 

залишилась без змін. Виробничі потужності, які займаються серійним 

виготовленням БМП-2 залишились на теренах країни-агресора. В Україні ще не 

створена вітчизняна БМП, тому на одному з підприємств ДП 

”Укроборонпрома“ проводиться модернізація БМП-2. Як було зазначене вище, 

на БМП-2 встановлено комплекс озброєння, електроспоживачом якого є 

стабілізатор озброєння 2Е36, протитанковий комплекс управляємого ракетного 

озброєння 9К111 “Фагот” та прилади прицілювання [1, 2, 3]. Перелічені 

складові комплексу озброєння є вимогливими до якості електроенергії, яка  

ними споживається. Таким чином, в умовах застосування  

БМП-2 у зоні проведення ООС, фізичного та морального старіння системи 

електроживлення, низькою кваліфікацією особового складу виникає 

необхідність у створені новітніх методів пошуку несправностей 

електропостачання БМП-2.   

Отже, постає завдання у проведенні аналізу існуючих методів пошуку 

несправностей систем електропостачання, та на підставі аналізу, удосконалити  

існуючі методи. 

Попередній аналіз методів, показує, що для ефективного пошуку 

несправностей необхідно використовувати декілька методів, та виробити 

інтегральний метод на підставі синтезу існуючих методів.  

Для ефективного удосконалення зазначеного інтегрального методу, 

пропонується провести аналіз виходу з ладу стабілізатора, тобто провести 

ранжування несправностей, причини виходу з ладу, розробити модель вчасного 

прогнозування неполадок, та проведення попередніх, превентивних заходів. 

Результатом проведення зазначено дослідження пропонується 

відпрацювання методики пошуку несправностей системи електропостачання із 

використанням інтегрального методу пошуку несправностей на підґрунті 

функціонально-раціональної схеми. 
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