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Електроустаткування автомобілів і 

тракторів 
 

Предметом вивчення є системи забезпечення, пуску двигуна, 

запалювання, контрольно-вимірювальних приладів, освітлення, 

сигналізації, а також факторів, що визначають розвиток нових 

конструкцій електричного  и електронного обладнання автомобілів. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати роль 

електричного и електронного обладнання автомобіля для його надійної 

експлуатації; умови роботи приладів електрообладнання в залежності 

від кліматичних і дорожніх умов його експлуатації; призначення 

окремих систем і приладів, що входять в систему; особливості 

конструкції та основні характеристики стартерних акумуляторних 

батарей; автомобільних генераторів; способи регулювання напруги 

контактними, контактно-транзисторними та безконтактними 

регуляторами; принцип дії і електромеханічні характеристики 

стартера; робочий процес системи запалювання; принцип дії 

контактної, контактно-транзисторної без контактних систем; 

Принцип дії і особливості конструкції окремих елементів 

систем запалювання, принцип дії контрольно-вимірювальних приладів, 

системи освітлення; структурних схем електронних систем 

автоматичного керування двигуном, трансмісією; систем аварійної та 

звукової сигналізації; систем скло очистки та додаткового 

устаткування; електрообладнання легкових та вантажних автомобілів 

тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Перелік лабораторних робіт з дисципліни  

“Електроустаткування автомобілів і тракторів” 
 

 

1 Вивчення та дослідження комутаційного 

електроустаткування      5 

2 Електромагнітні регулятори напруги   8 
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справності       26 

8 Контроль рівня палива, температури , тиску, швидкості руху 

і обертів        29 

9 Вимірювання параметрів пристрою склоочисника 35 

10 Автотестери      38 
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Лабораторна робота №1 

Тема : Вивчення та дослідження комутаційного 

електроустаткування 

Мета : Навчитись вимірювати електричні параметри 

комутаційного електроустаткування 

 

Короткі теоретичні відомості : 

 

 
Рис 1 

Рисунок 1 – Замки - вимикачі, які крім основних функцій 

виконують роль протиугонного пристрою. Панель 2 з виводами 1 

кріпиться в корпусі 3 стопорним кільцем. Комутація  здійснюється  

контактами 4. Протиугонний пристрій спрацьовує  при вийнятому з 

замка ключі. При цьому запірний стержень 5 під дією пружини 7 

входить в паз вала рульового механізму. Виступ 6 забезпечує 

орієнтацію замка. До виводів ―30‖ і ―30/1‖ підключається джерело 

живлення, до виводу ―15‖- система запалювання, до виводу ―50‖ - коло 

включення стартера, до виводу ―75‖ - прилади, додаткового 

обладнання. Вивід ―16‖ вільний. 

 

 
Рис 2 
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Рисунок 2 - Замки-вимикачі ВК330 і ВК350. В корпусі 9 

закріплена пластмасова панель 14. До АМ з’єднується провід  

позитивного виводу  батареї, до виводу КЗ — коло  котушки 

запалювання, до виводу СТ — коло управління стартером, до виводу 

ПР —прилади  і  інші споживачі. Виводи КЗ, ПР, СТ з’єднані з 

пружинними контактами 2. Вивід  АМ - з контактною пластиною 1, 

повідки 15 якої входять в прорізи пластмасового ротора 11. З іншої 

сторони ротор 11 з’єднаний з хвостовиком циліндра 4, поздовжнє 

переміщення якого в корпусі 9 обмежене стопорним кільцем 6.  

Пружина 3 ротора, яка забезпечує проти-діюче зусилля повороту  

ротора 11, впирається в кільце 10. Шарики 13 під дією пружини 12 

входять в лунки на корпусі 9, забезпечуючи фіксацію ротора 11 в 

певному положенні при повороті. Гайкою 7 здійснюється кріплення 

замка-вимикача. Ключем 8, який вводиться в певної конфігурації 

прорізь циліндра 4, здійснюється поворот циліндра 4, а разом з ним 

ротора 11 з контактною пластиною 1. При вийнятому  ключі 8  

пластини запирання 5, знаходячись в замковому пазу корпуса 9, 

застопорюють від повороту циліндр 4.  

При встановленні ключа 8 в прорізь пластини запирання 5 

виходять із замкового паза корпуса 9, що дозволяє поворотом ключа 

з’єднати в певних положеннях пластину 1 (вивід АМ) через пружинні 

контакти 2 з виводами КЗ,СТ, ПР. Механізм замка вимикача має три 

фіксованих положення і одне не фіксоване. 

В одному фіксованому положенні (нейтральному) пластина 1 

знаходиться в так, що вивід АМ не з’єднаний з іншими. При повороті 

ключа по часовій стрілці у перше від нейтрального положення, що 

фіксується, вивід АМ через пластину 1 та контакти 2 з’єднується з 

виходами КЗ і ПР. При подальшому повороті ключа механізм 

встановлюється на фіксоване положення, при якому вивід АМ 

з’єднується з виводами КЗ і СТ. Якщо в цьому положенні зняти 

зусилля з ключа, механізм під дією пружини 3 повертається в 

попереднє положення. При повороті ключа проти часової стрілки від 

нейтрального механізм встановлюється в фіксоване положення, при 

якому вивід АМ з’єднується з виводом ПР. В цьому положенні 

забезпечується живлення споживачів (наприклад, радіоприймача) при 

зупинці автомобіля. 

 
Рис 3 

 

Рисунок 3 - На принципових схемах  можливо визначити схему 

з’єднання виводів. 
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Хід роботи : 

 

Тип пристрою_____________ 

Умови експерименту: 

Опір пристрою_______, потужність__________, напруга________ 

Струм_______. 

 
Рисунок1.1.-Комутаційний пристрій. 

 

Таблиця 1.2 –Показники справності пристрою  

      

      

Розрахунки: 

Висновки : 

 

Контрольні питання : 

 

1 Види замків запалювання ? 

2 Будова замків запалювання ? 

3 Особливості конструкцій замків ? 

4 Розписати позиції рисунка до лабораторної роботи ? 

5 Призначення перемикачів в автомобілі ? 

6 Види запобіжників. Призначення ? 

7 Будова і принцип дії запобіжників ? 

8 Технічні характеристики запобіжників ? 
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Лабораторна робота №2 

Тема : Вивчення електромагнітних регуляторів напруги 

Мета : Детально ознайомитись з будовою та принципом дії 

регулятора напруги  бортової мережі. Перевірити справність 

 

Короткі теоретичні відомості : 

 

Рис 1 

Рисунок 1 - Регулювання напруги електромагнітним 

регулятором. Схема електрична принципова. 

Послідовно з обмоткою збудження 6 включений додатковий 

резистор 2, опір якого забезпечує регулювання на номінальну напругу 

при досягненні максимальної частоти обертання. Паралельно 

додатковому резистору увімкнені контакти 3. При  непрацюючому 

генераторі під дією пружини 4 контакти замкнуті, тим самим 

додатковий резистор вимикається із кола збудження. Обмотка  5 

увімкнена паралельно генератору 1. Сила притягання електромагніта 

залежить від струму     I э= U r / R 0        де R0 – опір обмотки 

електромагніта. 

При постійному опорі струм пропорційний напрузі, тому сила 

притягання залежить від напруги. Притяганню електромагніта 

протидіє зусилля пружини. Зі  збільшенням частоти обертання  

збільшується ЕРС  і  напруга генератора перевищує регулююче 

значення. При цьому струм в обмотці електромагніта збільшується, 

зусилля притягання також і контакти розмикаються. В коло збудження 

включається опір додаткового резистора, що призводить до зменшення 

струму збудження , магнітного потоку, ЕРС і  напруги генератора. 

Зниження напруги призводить до ослаблення  притягання 

електромагніта і пружина замикає контакти. Додатковий резистор 

вимикається і напруга знов збільшується, доки контакти знов не  

розімкнуться.  
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Рис 2 

 

Рисунок 2 - Характеристика регулювання реле - регулятором  

РР380. Iв - струм  збудження. U - напруга генератора на виході. n - 

число обертів вала генератора за хвилину. 

Частота обертів за секунду  f = n / 60 Гц.    Період  одного 

оберту T = 1 / f  сек.   

 

 
Рис 3 

 

Рисунок 3 - Зміна напруги і струму збудження генератора з 

вібраційним електромагнітним регулятором. 
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Хід роботи : 

 

Тип пристрою_____________ 

Умови експерименту: 

Опір пристрою_______, потужність__________, напруга________ 

Струм_______. 

  

 
Рисунок1.1 – Регулятор напруги 

 

Таблиця 1.2 –Показники справності пристрою  

      

      

Розрахунки: 
Виновок 

Контрольні запитання : 

1. Способи регулювання напруги автомобільного генератора. 

2. Одноступінчатий вібраційний регулятор напруги.  

3. Двохступінчатий вібраційний регулятор напруги. 

4. Недоліки контактно-вібраційних регуляторів напруги. 

5. Контактно-транзисторний регулятор напруги. 

6. Безконтактний регулятор напруги. 

7. Інтегральний регулятор напруги. 

8. Порівнювальний аналіз різних струмів регуляторів напруги. 
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Лабораторна робота №3 

Тема : Розборка тягового реле і електродвигуна стартера. 

Мета : Детально ознайомитись з будовою та роботою 

електростартера. Перевірити справність 

 

Короткі теоретичні відомості : 

 

 
Рис 1 

 

Рисунок 1 - Електростартерний пуск. Схема загальна 

комбінована. 1 - акумуляторна батарея. 2- контакти вмикання. 3 і 4 - 

обмотка і осердя тягового реле. 5 - пружина повернення  після 

вимикання. 6 - важіль тягового реле. 7,9 - шестерні зубчатої передачі. 8 

- вал.  10 - електродвигун. 11, 12- контакти живлення електродвигуна. 

Конструктивно електростартер  поєднує в собі  електродвигун 

10  для примусового обертання вала  8 ДВЗ (двигуна внутрішнього 

згорання), редуктор для використання електродвигунів з більшою 

частотою обертів і  приводний механізм, який призначений для 

вмикання електродвигуна і з’єднання валів під час пуску  та вимикання 

і роз’єднання  після пуску з метою захисту електростартера від розносу 

працюючим ДВЗ. Тягове реле стартера є одночасно  пристроєм   

приводного механізму  через важіль тягового реле 6 і  контактним 

пристроєм  12  для дистанційного управління живленням 

електродвигуна 10.  

Після здійснення контакту 2 в центральному вимикачі (замку 

запалювання, спеціальній кнопці) струм спочатку протікає по колу від 

‖+‖ акумуляторної батареї 1, контакт 2, обмотку 3 тягового реле, 

корпус (―масу‖) і до ―-― акумуляторної батареї. Під дією магнітного 
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поля обмотки 3 рухається осердя 4 та замикає електроди 11, 12. 

Виникає струм від ‖+‖ акумуляторної батареї 1, через контакти 11, 12, 

якір та обмотку електродвигуна 10, корпус (―масу‖) і до ―-― 

акумуляторної батареї. Сила струму складає 100 А  і більше. Для пуску 

деяких дизельних двигунів до 1500А. 

Потужність стартерів залежить від типу й потужності основного 

ДВЗ, ступеня стиску та пускової  частоти обертання в момент запуску. 

Для найбільш поширених карбюраторних двигунів використовують 

стартери потужністю  0.45 - 3 КВт., а дизельних  -    1.8 - 15 КВт. 

Номінальна напруга акумуляторної  батареї  для більшості  

карбюраторних двигунів 12В., для дизельних часто 24 В.  з метою 

зменшення пускових струмів і як наслідок втрат електроенергії  та 

габаритів стартерів. Варто зауважити, що режим пуску є критичним 

для всіх ланок електричного кола. Робоча напруга може знижуватись 

до  6-8 В. через втрати на внутрішніх опорах  батареї  та опорах 

проводів.  

По існуючих нормативах  протяжність пуску карбюраторного 

двигуна складає 10с., дизеля - 15с., інтервал між спробами  60с. Після 

трьох  спроб    -   3 хвилини. Досвід  показує, що на 100км. руху 

кількість  включень стартера для легкових автомобілів - 28, вантажних 

- 22.  

 

Рис 2 

Рисунок 2 – Електростартер. Схема електрична принципова.  
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GB – стартерна акумуляторна батарея. М – машина 

елелектрична (якір електродвигуна, який підключається послідовно чи 

паралельно до обмоток електромагнітного збудження). К1 – контакти 

тягового реле електростартера 1.  S1 - контакти центрального кимикача 

2.  К2 – контакти додаткового реле 3 стартера.  А – вивід замикання 

(шунтування) додаткового резистора котушки запалювання з метою 

стабілізації параметрів іскроутворення при зниженні напруги бортової 

мережі під час пуску. РА – амперметр. 17, 30, 50, Б, К, С – позначення 

виводів у монтажній схемі електроустаткування автомобіля.   У 

двообмотковому тяговому реле  рисунка б до замикання контакту К1 

діють паралельні струми обох обмоток реле, а після замикання тільки 

правої тому, що ліва шунтується контактами. Після виключення 

контакту S1 струм через К1 протікає по лівій обмотці схеми знизу 

догори а по правій – згори до низу і їх протидія приводить до 

швидкого розмагнічування осердя та вимикання. 

 

Хід роботи : 

Тип пристрою_____________ 

Умови експерименту: 

Опір пристрою_______, потужність__________, напруга________ 

Струм_______. 

 
 

Рисунок3.1- Електростартер.  Схема електрична принципова.      
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Таблиця 3.1 – Показники справності пристрою. 

      

      

 

Розрахунки: 

Висновок 

Контрольні запитання : 

1. Механізм і принцип роботи стартера. 

2. З яких основних елементів складається система пуску і їх 

призначення? 

3. Механізм і принцип роботи електродвигуна стартера. 

4. Механізм і робота приводних механізмів стартера. 

5. Електромеханічні характеристики стартера. 

6. Механізм і переваги стартера з торцевим колектором. 
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Лабораторна робота №4 

Тема : Класична система запалювання (свічки, котушки, 

розподільники) 

Мета : Детально ознайомитись з будовою та принципом дії 

елементів системи запалювання. Перевірити справність. 

 
Короткі теоретичні відомості : 

 

 

Рис 1 

Рисунок 1 - Класична система запалювання. Схема електрична 

принципова.  

Після замикання контактів КЗ замка-вимикача і 7,8 перервача від 

акумуляторної батареї 1 через вимикач 2 і через первинну обмотку 

котушки запалювання 5.1 протікає струм І1, збільшуючись від нуля до 

певного значення за час замикання  контактів 7-8 важелем 6 при 

обертанні кулачка 16. Протікання первинного струму викликає  

накопичення електромагнітної енергії.  

Після розмикання контактів перервача як в первинній, так  і в 

вторинній обмотці індукується ЕРС самоіндукції. В результаті 

перехідного процесу в вторинній обмотці 5.2 виникає висока напруга 

U2, яка досягає 15...20кВ.( у первинній обмотці - 200...400В). Вторинна 

напруга підводиться до бігунка 13 розподілювача 14, а потім через 

електроди 12 в кришці 10 і високовольтні проводи 11 поступає до 

свічок 15 відповідних циліндрів. Конденсатор 18 усуває 

іскроутворення в перервачі, забезпечуючи довговічність контактів.  

Ємність конденсатора 0,17-0,35 мкФ. Резистор 3 шунтується 
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контактами реле стартера для нормального запалювання при зниженні 

напруги бортової мережі до 6...8 В під час роботи стартера. Опір 

резистора 1,0 - 1,9 Ом. 

 

Рисунок 2 — Свічка 

запалювання відкритого типу.  

Складається з металевого 

корпусу 4 з різьбою для головки 

циліндра 5, бокового електроду 9, 

ізолятора 3 з контактною головкою 2 

і центральним електродом 8. Між 

конічними посадочними місцями 

ізолятора і корпусу ущільнююча 

тепло відвідна шайба 7. Між 

головкою блока циліндрів і свічки 

ущільнююче кільце 6. Для 

забезпечення контакту інколи 

застосовують контактну гайку 1. 

Осердя, яке включає в себе ізолятор з 

контактною головкою і 

центральним електродом, 

з’єднується з корпусом при 

допомозі термоосадки корпусу. 

При цьому буртик корпусу  

завальцьовується за плечико 

ізолятора.  

Центральний електрод і 

контактну головку закріпляють в 

ізоляторі з допомогою 

струмопровідного склосплаву, що 

забезпечує герметичність свічки. 

Інколи в коло центрального 

електрода вбудовують резистор 

усунення завад опором 500...10000 

Ом. Матеріал центрального 

електрода повинен мати високу 

корозійну і ерозійну стікість, 

жаростійкість і мати хорошу 

теплопровідність. Центральні 

електроди виготовлюють з хромо - титанової сталі 13Х25Т, а в деяких 

типів свічок — з ніхрому Х20Н80, бічні електроди — з нікель - 

марганцевого сплаву. Корпус свічки і контактна головка з 

конструкційних сталей. Зазор між електродами свічки 0,3-0,4 мм. 

 

Рисунок 4 — Котушка запалювання. 
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1 – контактна пластина. 2 – корпус. 3 – магніто провід. 4 – 

осердя. 5,7 – картонна трубка. 6 – вторинна обмотка 18...25 тисяч 

витків проводу діаметром 0,07...0,09 мм. 8 – первинна обмотка 

220...300 витків провода діаметром 0,52...0,86 мм. 9 – ізолятор. 12 – 

гумове кільце ущільнення. 10 – корпус резистора. 11 – канал резистора. 

13 –  кришка. 14 – втулка ізоляції. 15 – пружина. 16,17,19 – клема.  

ВК – клема включення при роботі стартера. ВКБ – включення 

батареї від замка запалювання через резистор 

 

Хід роботи : 

Тип пристрою_____________ 

Умови експерименту: 

Опір пристрою_______, потужність__________, напруга________ 

Струм_______.  

 

 
 

Рисунок1.1 – Класична система запалювання.  

 

 

Таблиця 1.2 –Показники справності пристрою  

      

      

Розрахунки: 

Висновки : 
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Контрольні запитання : 

1. Принцип роботи контактної (класичної)  системи 

запалювання. 

2. Робочий процес системи запалювання. 

3. Недоліки контактної системи запалювання. 

4. Контактно-транзисторна система запалювання (ТК-102). 

5. Безконтактна система запалювання (ТК-200). 

6. Якими факторами визначається величина вторинної 

напруги ? 

7. Як впливає ЕРС самоіндукції первинної обмотки 

котушки запалювання на величину вторинної напруги? 

8. В чому полягає нормування часу накопичення енергії в 

котушці запалювання? 
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Лабораторна робота № 5 

Тема : Система освітлення автомобіля 

Мета : Детально ознайомитись з будовою та принципом дії 

елементів системи освітлення. Перевірити справність 

 

Короткі теоретичні відомості : 

 

 

Рис 1 

Рисунок 1 – Перевірка на екрані напрямку світлових променів 

фар американської системи. У фарах американської системи ближнє  

промінь світла зміщений униз і вправо, тому краще освітлюється 

обочина дороги і менше засліплюється водій  зустрічного транспорту. 

Для цього джерело світла зміщується уверх і вліво по ходу автомобіля 

від фокусу фари.  

 

Рис 2 

Рисунок 2 – Перевірка на екрані напрямку світлових променів 

фар європейської системи. У фарах європейської симетричної системи 

джерело ближнього світла зміщене вперед по ходу автомобіля і 
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закрите спереду і знизу металічним екраном, тому менше 

засліплюється водій  зустрічного транспорту.  У фарах європейської 

асиметричної системи ліва половина екрану відігнута, тому права 

сторона дороги освітлена значно краще.  

Варто зауважити що екран знижує ефективність використання 

енергії. Фара  з біфокальним рефлектором, що складається з двох 

частин, має два фокуси. Верхня частина відбиває світло вниз до 

оптичної осі, а нижня також вниз, але від оптичної осі. Це дає 

можливість не використовувати 

екрани. 

 

Рисунок 3 - Двохниткова лампа 

автомобільної фари: 1 - електричний 

контакт; 2 - настановний диск;  

3 - нитка дальнього світла; 4 - 

тіньовий екран; 5 - нитка ближнього 

світла; 6 - колба лампи; 7 – цоколь. 

Нитки виготовляють з вольфраму. 

Одноконтактні й одовивідні лампи 

мають електричне з'єднання нитки 

накалювання з корпусом цоколя. З 

колби викачане повітря.  

Галогенна лампа відрізняється циклом повернення вольфраму, 

що випаровується з допомогою добавок галогену, наприклад,  йоду в 

колбі. Температура нитки до 3500º С при цьому світловіддача до 30-35 

Люмен / Вт. Для забезпечення умов циклу розміри колби невеликі і з 

кварцового скла. 

 

Рисунок 4 - Газорозрядна 

електродугова лампа: 

1 - високовольтне контактне 

рознімання на цоколі; 2 - цоколь; 3 - 

кварцова трубка; 4 - робоча зона лампи 

заповнена інертним газом, наприклад, 

ксеноном; 5 - стрижневий електрод 

лампи в керамічній трубці; 6 - 

високовольтний ввід  струму в 

керамічному ізоляторі; 7 – фіксатор. 

Спектр світла – якісний білий з зелено – 

голубим відтінком.  Світловіддача до 90 

Лм/Вт. Лампа мало нагрівається, але 

інерційна і має високу напругу, що небезпечно. 

 

Хід роботи : 

Тип пристрою_____________ 



 21 

Умови експерименту: 

Опір пристрою _______, потужність __________, напруга________ 

 
Рисунок 5.1 – Головні і спеціальні фари автомобіля ЗАЗ 1102   

 

 
 

Рисунок 5.2.- Освітлення автомобіля ЗАЗ1102  Схема електрична 

принципова 
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Таблиця 5.1 –Показники справності пристрою  

      

      

Розрахунки: 
Висновки : 

 

Контрольні запитання : 

1 Види систем освітлення ? 

2 Особливості американської системи освітлення ? 

3 Особливості європейської системи освітлення ? 

4 Будова і принцип дії лампи розжарювання ? 

5 Будова і принцип дії галогенної лампи ? 

6 Будова і принцип дії ксенонової лампи ? 

7 Розрахувати потужність дальнього світла автомобіля ? 

8 Розрахувати запобіжник для системи освітлення ? 

9 Будова і принцип дії головних фар ? 
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Лабораторна робота № 6 

Тема : Система світлової сигналізації 

Мета: Детально ознайомитись з будовою та принципом дії 

елементів системи сигналізації поворотів, гальмування, температури, 

тиску. Перевірити справність. 

 

Короткі теоретичні відомості : 

 
Рис 1 

Рисунок 1 — Схема зовнішньої світлової сигналізації 

автомобілів ВАЗ-2101,  2102,  21011: 

1- передні  покажчики повороту, 2 - бокові покажчики повороту, 

3 -  вимикач стоп-сигналу, 4 - блок запобіжників, 5 - вимикач 

запалювання, 6 — реле - перервач покажчиків повороту, 7 - перемикач 

покажчиків повороту, 8 - комбінація приладів, 9 - контрольна лампа 

ввімкнення покажчиків поворотів, 10 - вимикач ліхтаря заднього ходу, 

11 — задні покажчики поворотів, 12 — лампа стоп - сигналу і 

габаритного  світла, 13 - ліхтар заднього ходу. 14 – спідометр. 15 – 

додаткові запобіжники. 16 – вимикач аварійної сигналізації. 17 – 

контакт лампи освітлення речового ящика. 18 – монтажний блок. 19 – 

реле аварійної сигналізації  і покажчиків повороту. 
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Рис 2 

Рисунок 2 - Задні ліхтарі  

На автомобілях ВАЗ-2103 встановлено двокамерні ліхтарі типу 

ФП-145, а на ВАЗ-2106 і Ваз-21061 багатокамерні ліхтарі 2106-

3716010. Корпус ліхтаря ФП-145 розділено горизонтальною 

перегородкою на дві камери — верхню і нижню. У верхній камері 

знаходиться двох ниткова лампа А12-21 +5 габаритного світла і 

сигналу гальмування. У нижній камері розміщено лампу А12-21-3 

покажчиків повороту. Розпорошувач ліхтаря — двоколірний, червоний 

у верхній частині і жовтогарячий у нижній. У верхню половину 

розпорошувача встановлено катафот, який відбиває світло, що на нього 

падає.  

Корпус 16 ліхтаря 2106-3716010 відлитий з цинкового сплаву, 

він має чотири камери. У камері, яку розташовано ззовні автомобіля, е 

лампа А12-21-3 покажчика повороту, а у камері з протилежного боку 

— така ж сама лампа 27 сигналу гальмування. У нижній середній 

частині ліхтаря розташовано камеру габаритного світла з лампою А12-

5, а понад нею камеру світла заднього ходу з лампою А12-21-3. 

Розпорошувач 33 — пластмасовий, триколірний: червоний у зоні камер 

сигналу гальмування і габаритного світла, жовтогарячий у зоні камери 

покажчика повороту і безколірний у зоні камери світла заднього ходу. 

У середній верхній частині до розпорошувача приварено 

ультразвуковим зварюванням катафот 32 

 

Хід роботи : 

Тип пристрою_____________ 

Умови експерименту: 

Опір пристрою _______, потужність __________, напруга________ 

Струм_______   
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Рисунок 6.1 – Освітлення і світлова сигналізація автомобіля ГАЗ –53А. 

Схема електрична принципова.  

 

Таблиця 6.1 –Показники справності пристрою  

      

      

Розрахунки: 
Висновки : 

 

Контрольні запитання : 

 

1 Призначення аварійної сигналізації автомобіля ? 

2 Будова і принцип дії передніх ліхтарів ? 

3 Будова і принцип дії задніх ліхтарів ? 

4 Види ламп, що використовуються для сигналізації ? 

5 Вміти читати схему світлової сигналізації автомобіля ? 

6 Розрахувати запобіжник для системи світлової сигналізації 

автомобіля ? 
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Лабораторна робота № 7 

Тема : Звукова сигналізація автомобіля 

Мета : Детально ознайомитись з будовою та принципом дії 

елементів системи звукової сигналізації. Перевірити справність. 

 

Короткі теоретичні відомості 
: 

 

Рисунок 1 — Шумовий (без 

рупорний) звуковий сигнал:1- кришка. 

2- шліц для регулювання. 3- шайба. 4- 

виступ для шпонки. 5- пружина 

перервача. 6- пружина регулювального 

гвинта. 7- регулювальний гвинт. 8- 

корпус. 9- контакти перервача. 10- 

пружина. 11- упор стержня. 12- 

стержень. 13- осердя електромагніта. 14- 

конденсатор гасіння іскри. 15- обмотка 

електромагніта. 16- пружинне 

кріплення. 17- якір. 18- мембрана. 19- 

резонатор формування частоти.   

 
Рис 2 

Рисунок 2  - Звуковий сигнал. Вигляд загальний.  

Рупорний  (тональний) сигнал забезпечує необхідні 

характеристики  спільною роботою електромагнітної системи, яка 

створює коливання мембрани 1, і рупора 12, що виконує роль 

резонатора. Електромагнітна система має електромагніт, основними 

елементами якого являються обмотка 3 і осердя 6. Один кінець 

обмотки 3 з’єднаний з ізольованим виводом 2, другий — з пружиною 9 
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рухомого контакту. В вихідному положенні контакти 8 замкнуті і 

з’єднують коло обмотки електромагніта через пластину 5 нерухомого 

контакту, корпус 10, підвіску 11 і корпус автомобіля з від’ємним 

виводом акумуляторної батареї.  

Мембрана 1 закріплена між корпусом 10  і рупором 12. На 

мембрані жорстко закріплений якірець 12 з упорним штифтом 7. При 

з’єднані виводу 2 з позитивним виводом акумуляторної батареї по колу 

обмотки 3 електромагніта піде струм. В результаті якірець 13, долаючи 

пружну силу мембрани 1, притягнеться до осердя 6 електромагніта. 

При цьому штифт 7 давить на пружину 9 і розмикає контакти 8, які 

розривають коло обмотки. При  розмиканні електричного кола осердя 

перестає притягувати до себе якірець і мембрана під дією своїх 

пружних сил повертаються разом з якірцем в вихідне положення. При 

цьому контакти знову замикаються, а процес повторюється  

Регулювання висоти тону і гучності звуку здійснюється переміщенням 

пластини 5 нерухомого контакту з допомогою гайок 4. 

 

Хід роботи : 

 

Тип пристрою_____________ 

Умови експерименту: 

Опір пристрою _______, потужність __________, напруга________ 

Струм_______   

 
Рисунок 7.1.- Перевірка системи. автомобілів ВАЗ (а-2101, б-

2103,2106, в-21,5,04,07, г-2108,09). Схема електрична принципова. 
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Таблиця 7.1 –Показники справності пристрою  

      

      

 

Розрахунки: 

Висновки : 

 

Контрольні запитання : 

 

1 Призначення звукової сигналізації ? 

2 Види звукових сигналів ? 

3 Будова і принцип дії рупорного звукового сигналу ? 

4 Будова і принцип дії безрупорного звукового сигналу ? 

5 Будова і принцип дії електропневматичного звукового сигналу ? 

6 Електрична схема під”єднання звукових сигналів в мережу 

автомобіля ? 

7 Розрахувати запобіжник системи звукової сигналізації ? 
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Лабораторна робота № 8 

Тема : Контрольно-вимірювальні прилади 

Мета : Детально ознайомитись з 

будовою та принципом дії контрольно-

вимірювальних пристроїв. Перевірити 

справність елементів. 

Короткі теоретичні відомості : 

Рисунок 1 - Покажчик рівня палива в паливному 

баку складається з реостатного датчика, 

установленого на верхній стінці паливного бака, 

і покажчика (логометра), змонтованого на щитку 

приладів автомобіля. У корпусі покажчика 

знаходяться котушки, геометричні осі яких 

розташовані під кутом 90º  друг до друга. 

Стрілка 7 жорстко закріплена на загальній осі з 

постійним магнітом 5, виготовленим у виді 

диска. Обмотки 6 і 9 мають взаємно 

протилежний напрямок витків, на іншій котушці 

обмотка 8 через резистор 10 сполучена з 

«масою» автомобіля. У корпусі датчика є 

дротовий реостат 2, по якому переміщається повзунок 3, сполучений із 

поплавцем 1, що плаває на поверхні палива. Повзунок 3 і реостат 2 

одним кінцем сполучені з «масою» автомобіля, що виключає їхнє 

іскріння.  

Струм надходить через покажчик по двох рівнобіжним 

ланцюгам: в одну з них входять обмотка 6, резистор 4 і реостат 2 

датчика; у другу - обмотки 9 і 8 і резистор 10. Струм, проходячи по 

котушках, створює два взаємно перпендикулярні магнітних потоки, що 

утворять результуючий потік, який визначає положення постійного 

магніту 5, а з ним і стрілки 7 покажчика. Коли бак повний реостат 

цілком введений у ланцюг, тому через обмотку 6 проходить струм 

малої сили і магнітне поле котушки з обмотками 6 і 9 визначається 

головним чином силою току, що проходить через обмотку 9. 

Результуючий магнітний потік обох котушок утримує стрілку біля 

поділки П на шкалі. 

В міру витрати палива і зниження його рівня в паливному баку 

поплавець опускається, переміщуючи повзунок 3 по реостаті 2 у бік 

зменшення опору. Сила току в обмотці б збільшується, внаслідок чого 

магнітний потік обмоток 6 і 9 слабшає, тоді як магнітний потік 

обмотки 8 не змінюється. Результуючий потік відхиляє стрілку до 0. 
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Рис 2 

 

Рисунок 2 -  Датчик температури ТМ100А з терморезистором (а 

– конструкція, б – залежність опору від температури). 

1  - корпус. 2 – вивод. 3 – пружина. 4 – терморезистор у вигляді 

таблетки. Опір терморезистора зменшується з ростом температури, що 

приводить до росту струму через магнітні котушки покажчика. 

Датчики температури Т100А,В мають опір 400-530 Ом при +40 С і 80-

95 Ом при +100 С, датчик  ТМ-106  - 1350-1880 Ом при +30 С  і 155-

196 Ом при 90 С. Датчики мікропроцесорних систем забезпечують 

вимірювання в діапазоні температур від –40 до +125 С зі струмом 

споживання 0,001А. [3], 332. 

 

 

Рисунок 3 - Реостатний датчик логометрического манометра 

складається з підстави 1 із штуцером, на якому закріплена гофрована 

мембрана 2 за допомогою сталевого 

ранта 3, що несе на собі реостат 4 із 

передавальним механізмом. У центрі 

мембрани встановлений штовхач 11, на 

який спирається качалка з 

регулювальними гвинтами 10. Качалка 

впливає на повзунок 5 реостата, 

повертаючи його навколо осі 6. 

Пружина 8 протидіє зсуву повзунка. 

Щоб пульсації тиску в контрольованій 

системі не викликали коливань 

повзунка по реостаті, у канал штуцера 

датчика запресована дюза 12 із 

стрижнем для очищення проходу, що 
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створює великий опір протіканню олії або повітря і тим самим 

згладжує вплив різких змін тиску на показання приладу. При подачі 

олії або повітря в датчик мембрана під тиском вигинається і через 

качалку й опорну площадку 7 зрушує повзунок по реостаті. При 

зниженні тиски мембрана під дією власної пругкості опускається і 

поворотна пружина 8 зрушує повзунок і деталі підоймової передачі у 

вихідне положення.  

 

 

 

Рис 4     Рис 5 

Рисунок 4 - Спідометр з приводом обертання гнучким валиком 

від редуктора, на задній кришці коробки передач. Має стрілочний 

покажчик швидкості і два лічильники: сумарний (нижній) і добовий 

(верхній) шляху, що можна встановлювати на нуль рукояткою 2. Валик 

обертається в металевій литій основі 24, до якої двома гвинтами 

прикріплено сталевий екран 31 і пластмасовий корпус 35. Екран 

закриває картушку і призначений для збільшення магнітного потоку, 

який проходить крізь неї. При обертанні постійного магніту 26, 

встановленого на приводному валику 28  магнітні силові лінії 

пронизують алюмінієву картушку 29 та індукують в ній ЕРС, під дією 

якої в картушці виникають вихрові струми, що утворюють власне 

магнітне поле картушки.  

В результаті взаємодії магнітного поля, яке обертається з полем 

картушки, на неї діє обертовий момент, котрий повертає картушку, а 

разом з нею і стрілку у бік обертання магніту. Він урівноважується 

протидіючим моментом спіральної пружини 32. Чим більше частота 

обертання магніту, тим більше відхилення стрілки. Щоб зменшити 

вплив температури на відхилення стрілки, поруч з магнітом на при-

водному валику закріплено термокомпенсатор 27 або магнітний шунт. 

Це тонка сталева пластина. Магнітний потік постійного магніту 

поділяється на дві частини. Одна частина його замикається через 

картушку, а інша — через термокомпенсатор. 
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Рисунок 5 - Індукційний перетворювач спідометра. Схема 

принципова. 1 - пружина - волосок. 2 - диск ( картушка) з металу, який 

не намагнічується. 3 - стрілка. 4 - постійний магніт. 

 
Рис 5 

Рисунок 6 - Індукційний перетворювач спідометра. Схема 

принципова. 1 - пружина - волосок. 2 - диск ( картушка) з металу, який 

не намагнічується. 3 - стрілка. 4 - постійний магніт. 

 

Хід роботи  

Тип пристрою_____________ 

Умови експерименту: 

Опір пристрою _______, потужність __________, напруга________ 

Струм_______   

 
Рисунок 8.1 – Контроль рівня палива. Схема електрична принципова 
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Рисунок 8.2– Контроль рівня палива. Схема загальна. 

 

Таблиця 8.1 –Показники справності пристрою  

      

      

 

Розрахунки: 

Висновки : 

 

Контрольні запитання : 

 

1 Класифікація приладів по призначенню і принципу дії. Умови 

роботи приладів.  

2 Прилади контролю тиску: механічні, електротеплові, 

імпульсні, логометричні.  

3 Прилади вимірювання температури: електротеплові, 

логометричні.  

4 Термо біметалічний імпульсний термометр. 

5 Термометр з терморезисторним датчиком і 

магнітоелектричним покажчиком. 

6  Манометри термобіметалічні імпульсні.  

7 Манометри з реостатним датчиком і магнітоелектричним 

покажчиком. 

8. Показники рівня палива. 

9 Прилади вимірювання рівня палива. Прилади контролю 

зарядного режиму.  
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10 Прилади контролю швидкості руху і частоти обертання 

колінчатого вала двигуна: спідометри, тахометри. 

11 Спідометр магніто-індукційний 

12 Тахометр з електроприводом  

13 Cигналізатори аварійних режимів: тиск, температури та 

інші.  

14 Тенденція розвитку контрольно-вимірювальних  приладів. 
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Лабораторна робота №9 

Тема : Система склоочисників автомобіля  

Мета :Детально ознайомитись з будовою та принципом дії 

додаткового електроустаткування. Перевірити справність 

елементів. 

 

Короткі теоретичні відомості : 

 

 

Рис 1 

Рисунок 1 -  Електричний склоочисник складається з 

електродвигуна, черв'ячного редуктора  в однім корпусі з 

електродвигуном, кривошипного механізму, системи важелів і щіток. 

Електродвигун 3 склоочисника через черв'ячний редуктор 4 

призводить в обертання кривошип 2, що через систему приводних 

важелів і тяг повідомляє важелям щіток 1  рух коливання. 

Склоочисники мають дві або три швидкості 
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Рис 2 

 

Рисунок 2 – Склоочисник. Вигляд  загальний. 

Склоочисник складається з електродвигуна 12, черв'ячного 

редуктора 10, важелів приводу 14, щіткотримачів 2 із пружинами 3 і 

щітками 4, установлених на осях 1. Щітки переміщаються по 

вітровому склу 5. Вісь приводу важелями 14 сполучена з віссю 6 

черв'ячної шестерні 8. Черв'як 9, що знаходиться в постійному 

зачепленні з черв'ячною шестернею, виготовлений як одне ціле з валом 

якоря 11 електродвигуна 12. На валі черв'ячної шестерні 6 закріплений 

фасонний контактний диск 13 кінцевих вимикачів 7. Перемикач 15 має 

три положення: 0 - виключене; І - мала швидкість, при якій щітки 3 

чинять 27 подвійних ходів у хвилину, і ІІ - велика швидкість - 45 

подвійних ходів у хвилину 

 

 

 

Хід роботи : 

Тип пристрою_____________ 

Умови експерименту: 

Опір пристрою_______, потужність__________, напруга________ 

Струм_______   
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 Рисунок 9.1 – Склоочисник. Схема електрична принципова 

 

Таблиця 9.1 –Показники справності пристрою  

      

      

 

 Розрахунки: 

 Висновки : 

 

Контрольні запитання : 

1 Призначення системи скло очистки автомобіля ? 

2 Будова і принцип дії склоочисника з електроприводом ? 

3 Види склоочисників на автомобілі ? 

4 Розрахувати запобіжник для даної системи ? 

5 Вміти читати схему електричну принципову системи скло 

очистки ? 

6 Види електроприводів в системі скло очистки ? 

7 Електрична схема керування склоочисником (на ІV положення) 

? 

8 Основні неполадки даної системи ? 
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Лабораторна робота № 10 

Тема : Автотестери 

Мета : Детально ознайомитись з будовою та принципом дії 

приладів для перевірки справності  електроустаткування. Перевірити 

справність елементів 

 

Короткі теоретичні відомості : 

 

 
Рисунок 1 - Прилад 43102 - М1. Схема електрична принципова. 

 

 Напруга постійного струму 0-2,5; 0-25; 0-50 ±1,5%. Режим  

0,105 мА від кола вимірювання.  
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 Напруга постійного струму 10-15 В. ±1,5% Режим 35мА 

від кола вимірювання. 

 Напруга змінного струму 8-50; 80-500В. ±2,5%.  Режим 

0,510мА від кола вимірювання. Частота 45 – 65 Гц. 

 Опір постійному струму 0 - 100 кΏ ±2,5%. Режим 0,2мА 

від внутрішнього  живлення напругою 1,35 – 1,65 В. Потенціал ―+‖ 

подається на клему Х3 (*). 

 Число обертів колінчатого валу 0 -1500 чи 0-9000 та кут 

випередження запалювання 0-45º; 0-60º; 0-90º.      Струм 35мА до 

гнізда ―10-15V‖ від клеми ―+‖ акумуляторної батареї. Струм 15мА до 

клеми Х2 від котушки запалювання зі сторони перервача або виходу 

електронного комутатора. 

 

Хід роботи : 

Тип пристрою_____________ 

Умови експерименту: 

Опір пристрою_______, потужність__________, напруга________ 

Струм_______   

 
 

Рисунок 10.1 – Автотестер АТ-1МЕ  Схема електрична принципова. 
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Рисунок 10.2– Автотестер. Схема електрична принципова. 

 

 Таблиця 10.1 –Показники справності пристрою  

      

      

 

Розрахунки: 
Висновки : 

 

 



 42 

Контрольні запитання : 

 

1 Види діагностичних приладів електроустаткування 

автомобілів ? 

2 Призначення автомобільних тестерів при ремонті і 

діагностиці ? 

3 Будова і принцип дії авто тестера АТ-1МЕ ? 

4 Будова і принцип дії авто тестера 43102 - М1 ? 

5 Основні недоліки авто тестера АТ-1МЕ ? 

6 Основні недоліки авто тестера 43102 - М1 ? 

7 Функціональні можливості авто тестера 43102 - М1 ? 

8 Функціональні можливості авто тестера АТ-1МЕ ? 
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