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В роботі розглянуті питання технічного  діагностування БТОТ з метою 

дослідження технічного  стану виробу та їх складових частин для встановлення 

ознак, виявлення джерела відхилень їх параметрів від допустимих меж.  

В даний час приділяється велика увага питанням безрозбірного 

технічного діагностування. Цьому сприяє та обставина, що на сучасних танках, 

БМП і БТР застосовуються вбудовані системи перевірки працездатності 

окремих вузлів і агрегатів. Крім того, в стаціонарних та рухомих засобах 

обслуговування і ремонту є велика кількість приладів і комплексів, які 

використовуються для з цією метою. 

В основі методів і засобів загального та локального діагностування 

лежать діагностичні параметри (показники) технічного стану машин, перевірка 

яких може проводитися за потреби, а також при тому чи іншому виді 

технічного обслуговування. На рисунку 1 пропонується використовувати 

діагностичний  прилад для оцінки загального технічного стану БТОТ. 

 
Рис. 1. Схема діагностичного приладу для оцінки загального технічного 

стану БТОТ: 1 – тахометр; 2 – трифазний випрямляч; 3 – реле пікових значень 

частоти обертання колінчастого вала; 4 – генератор імпульсів; 5 – декодер; 6 – 

секундоміри; 7 – датчик спідометра; 8 – пристрій, що погодить; 9 – лічильники. 

Даний  діагностичний прилад дозволяє заміряти під час ходових 

випробувань час (шлях) розгону та гальмування танка в прийнятому діапазоні 

зміни швидкості руху. 

Позитивною рисою цієї методики є те, що за рахунок використання 

математичних моделей імовірнісного характеру, здійснюється прогнозування 

порядку експлуатації БТОТ у сучасних умовах.  
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