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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Електрообладнання 

автомобіля» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» освітньо-

професійної програми «Галузеве машинобудування» 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасний стан і тенденції роз-

витку автомобільного електричного обладнання, конструкція та принцип дії елект-

рообладнання автомобілів. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни базується на знаннях, що 

придбані студентами при вивченні дисциплін: «Фізика», «Хімія», «Електротехні-

ка, електроніка та мікропроцесорна техніка». 

 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Автомобільне електрообладнання. Системи енергопостачання, пуску та 

електроприводи. 

2. Автоматичне управління системами автомобіля.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Електричне обладнання ав-

томобіля» є знайомлення студентів з технічними вимогами до електроустаткуван-

ня автомобілів, з призначенням, принципом дії, технічними характеристиками та 

конструктивним виконанням систем, агрегатів і приладів електроустаткування ав-

томобілів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Електричне обладнання 

автомобіля» є: забезпечення студентів знаннями з основ конструкції та принципу 

дії електричного обладнання автомобілів, з основними параметрами щодо вибору 

електроустаткування при проектуванні або ремонту автомобіля, які потрібні для 

підготовки фахівця відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ба-

калавра зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають наступ-
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них компетентностей і програмних результатів навчання. 

Загальні компетентності: 

ЗК 2 – здатність використовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК 3 – здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК 7 – здатність ухвалювати обґрунтовані рішення; 

ЗК 11 – базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для 

освоєння загально-професійних дисциплін; 

ЗК 12 – базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально- 

професійних дисциплін. 

Фахові компетентності спеціальності: 

ФК 1 – здатність застосовувати типові аналітичні методи та комп'ютерні 

програмні засоби для розв'язування інженерних завдань галузевого машинобуду-

вання; 

ФК 2 – здатність продемонструвати знання і розуміння фундаментальних 

наукових фактів, концепцій, теорій, принципів; 

ФК 4 – здатність втілювати інженерні розробки для отримування практич-

них результатів; 

ФК 11 – здатність застосовувати норми галузевих стандартів; 

ФК 12 – здатність використовувати знання у розв'язуванні завдань підвищу-

вання якості продукції та її контролювання; 

ФК 13 – здатність використовувати знання, щоб вибирати конструкційні ма-

теріали, устаткування, процеси; 

ФК 14 – здатність демонструвати розуміння, у яких царинах можна викори-

стовувати інженерні знання; 

ФК 15 – знання та розуміння предметної області та розуміння професії; 

ФК 17 – здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практи-

чні навички для розв’язання типових задач спеціальності. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1 – здатність демонструвати знання і розуміння засад фундаменталь-

них та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування; 
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ПРН 3 – здатність демонструвати знання і розуміння, мікропроцесорної 

техніки, систем автоматичного керування об'єктами та процесами галузевого ма-

шинобудування; 

ПРН 5 – здатність використовувати отримані знання в аналізуванні інжене-

рних об’єктів, процесів та методів; 

ПРН 7 – здатність експериментувати та аналізувати дані; 

ПРН 9 – здатність обирати і застосовувати потрібне устаткування, інстру-

менти та методи; 

ПРН 10 – здатність поєднувати теорію і практику для розв'язування інжене-

рного завдання; 

ПРН 11 – здатність демонструвати фахові майстерність і навички; 

ПРН 14 – здатність застосовувати засоби технічного контролю для оціню-

вання параметрів об'єктів і процесів у галузевому машинобудуванні; 

ПРН 21 – розуміння принципів конструювання механізмів і машин та обла-

днання різного призначення для машинобудування та методів їх розрахунку; 

ПРН 22 – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що пе-

редбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризу-

ється комплексністю та невизначеністю умов; 

ПРН 23 – концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; критичне осмислення 

основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльнос-

ті; 

ПРН 24 – розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціа-

лізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збиран-

ня та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засо-

бів, застосування інноваційних підходів.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: історію і тенденції розвитку автотранспортного електричного обла-

днання; технічні вимоги до систем, що входять в типову принципову схему елект-

рообладнання; призначення окремих елементів, принцип дії і їх будову, технічні 
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характеристики машин, апаратів і приладів автомобільного електрообладнання; 

методи і засобами його діагностування і обслуговування; 

вміти: самостійно приймати рішення про можливість застосування тих або 

інших елементів електрообладнання на нових автомобілях, та автомобілях, що 

знаходяться в експлуатації; визначити експериментально характеристики елемен-

тів електрообладнання; діагностувати технічний стан елементів і систем електро-

обладнання. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 години / 6 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Автомобільне електрообладнання. Системи електро-

постачання, пуску та електроприводи. 

Тема 1. Автомобільне електрообладнання.  

1.1 Тенденції розвитку електрообладнання автомобілів.  

1.2 Призначення систем і елементів електрообладнання автомобіля. Схеми 

електрообладнання автомобілів. Номінальні параметри електрообладнання. 

1.3 Комутаційна апаратури прямої й дистанційної дії.  Призначення, устрій.   

1.4 Елементи захисту електрообладнання, устрій і принципи дії. Визначення 

перерізу проводів і вибір запобіжників для схеми електрообладнання. 

Тема 2. Акумуляторні батареї. 

2.1 Призначення, умови експлуатації, технічні вимоги, конструктивне вико-

нання та принцип дії свинцево-кислотних акумуляторних батарей. 

2.2 Електричні характеристики акумуляторних батарей. 

2.3 Методи й параметри заряду акумуляторних батарей. 

Тема 3. Автомобільні генератори. 

3.1 Генератори змінного струму: конструктивне виконання і принцип дії, 

електричні характеристики.  

3.2 Регулювання напруги системи генератор - акумулятор. Устрій регулято-

рів напруги та схеми їх включення. 
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3.3 Електричні схеми генераторних установок автомобілів. 

3.4 Визначення потужності автомобільного генератора. 

Тема 4. Система пуску. 

4.1 Технічні вимоги щодо системи пуску.  

4.2 Конструкції автомобільних стартерів і їх електричні схеми. 

4.3 Механічні й електромеханічні характеристики стартера. 

4.4 Визначення параметрів елементів системи пуску. 

Тема 5. Застосування електроприводу на автомобілях 

2.1 Допоміжній електропривод автомобілів. Застосовувані типи двигунів, 

регулювання їхньої частоти обертання. 

2.2 Електромеханічна трансмісія великовантажних автосамоскидів. 

2.3 Тяговий електропривод електромобілів. 

 

Змістовий модуль 2. Автоматичне управління системами автомобіля. 

Тема 1. Загальні зведення щодо електронних систем автомобілів. 

1.1 Основні функції автомобільної електроніки. 

1.2 Основні компоненти електронних та мікропроцесорних систем автомо-

білів та принципи їх роботи. 

Тема 2. Система запалювання. 

2.1 Призначення, технічні вимоги та класифікація систем запалювання (СЗ).  

2.2 Класична батарейно-контактна система запалювання: схема, елементи 

системи, їх устрій і технічні характеристики. Недоліки контактної СЗ.  

2.3 Безконтактно - транзисторні системи запалювання: принципові схеми, 

призначення елементів. Основні види датчиків моменту запалювання (ДМЗ). 

2.6 Електронні параметричні системи запалювання EZF-i та EZF-h. 

2.7 Мікропроцесорні системи запалювання (без ДМЗ, з електронним регу-

люванням моменту запалювання і з безконтактним розподілом високої напруги). 

Тема 3. Інжекторні системи упорскування палива. 

3.1 Класифікація й принцип роботи інжекторних систем упорскуванням па-

лива. Режими роботи. Структурна схема. 

3.3 Устрій основних елементів інжекторних систем упорскуванням палива.  
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3.4 Комплексні системи управляння ДВЗ («СFI», «Motronic», «Мікас-11»). 

Тема 4. Системи управління автомобілем у режимі розгону і гальмування. 

4.1 Електронна протиблокувальна система автомобіля (ABS).  

4.2 Електронна система стабілізації руху автомобіля. 

Тема 5. Системи освітлення й сигналізації. 

5.1 Освітлювальні прилади: фари головного освітлення, протитуманні фари, 

світова сигналізація. Електричні схеми включення. Автомобільні лампи. 

5.2 Система управління фарою з газорозрядною лампою. 

Тема 6. Інформаційно-вимірювальна система автомобіля. 

6.1 Способи відображення інформації. Контрольно-вимірювальні прилади, 

їх види і принцип дії. 

6.2 Бортовий комп’ютер та бортова система контролю. 

6.3 Бортова система діагностування. 
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3. Данов В.А., Рогачев В.Д. Электронные приборы автомобилей. –  М.: 
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9. Федосов В.П., Сытенький В.Д. Автомобильная электроника. Учебное по-

собие. Таганрог: Издательство ТРТУ, 1998. – 73 с. 

10. Чижков Ю.П., Акимов А.В. Электрооборудование автомобилей. Учеб-

ник для ВУЗов. – М.: Издательство «За рулём», 1999. – 384с. 

11. Tom Denton. Automobile. Electrical and electronic system. BA, AMSAE, 

MITRE, Cert.Ed. Associate Lecturer, Open University, 2004. – 476 р. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання –  залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: для поточного контролю – 

контрольні письмові опитування. 


