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1. Мета та задачі дисципліни
Дисципліна „Інформаційні комп’ютерні системи автотранспорту” є
однією з основних при формуванні спеціаліста з вищою технічною освітою в
області експлуатації автомобільного транспорту.
Мета викладання дисципліни – вивчення сучасних інформаційних
комп’ютерних систем, що застосовуються в АТ, методів та показників
оцінювання ефективності їх використання; діагностичних комп’ютерних
систем та методів оцінки достовірності контрольно-діагностичних операцій;
систем автоматичного керування автомобілем та методів їх розробки та аналізу.
Обсяг знань, які здобувають студенти, повинен бути достатнім для вивчення
подальших спеціальних дисциплін, а також подальшої інженерної діяльності
випускників університету на підприємствах автомобільного транспорту.

•
•
•
•
•
•

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
кібернетичні системи керування підприємствами і транспортними
машинами;
методи оптимізації керування;
системи організації, контролю та автоматичного керування рухом
транспортних машин;
автомобільні датчики та виконавчі механізми автоматичних систем
керування;
методи обробки даних на транспортних засобах;
перспективи розвитку інформаційних комп’ютерних систем автотранспорту.

На основі набутих знань студент повинен вміти:
• оптимізувати періодичність діагностування автомобіля та оцінювати
достовірність контрольно-діагностичних операцій;
• організовувати, контролювати та проводити оптимізацію руху транспортних
засобів;
• аналізувати та розробляти системи автоматичного керування автомобілем.
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2. Програма д и с ц и п л і н и
Розділ 1: Короткий нарис розвитку інформаційних комп’ютерних систем
автотранспорту: місце технічної та економічної кібернетики в
загальній структурі керування; історія розробки теоретичних і
практичних методів технічної кібернетики та діагностики на
автомобільному транспорті; тенденції розвитку автомобільної
електроніки; історія застосування електроніки в автомобілях.
Розділ 2: Транспортні засоби як кібернетичні системи: кібернетичні системи
керування і зв’язку; керована і керуюча системи, види керування;
методи вивчення об’єктів кібернетичних систем; мехатроніка і
автоніма; мікропроцесори, мікроконтролери та електронні системи
керування основними системами та вузлами АТЗ; автомобільні
датчики та виконавчі механізми; методи оптимізації керування АТЗ;
автоматичне керування рухом машин.
Розділ 3: Будова та функціонування систем керування двигуном: керування
роботою двигуна з іскровим запалюванням; особливості керування
роботою дизельного двигуна; електронна система керування
клапанами; особливості технічного обслуговування і ремонту
електронних блоків керування; особливості систем керування
двигунами світових лідерів автомобілебудування.
Розділ 4: Керування трансмісією: системи керування зчепленням та коробкою
передач, автоматичні трансмісії та особливості їх технічного
обслуговування; особливості функціонування та обслуговування
автоматичних трансмісій автомобілів «Mersedes», «Volvo», «BMW»
та інших світових лідерів автомобілебудування
Розділ 5: Керування підвіскою: керовані системи підвісок, активна підвіска,
амортизатори
та
вібропоглиначі;
особливості
устрою,
функціонування та технічного обслуговування систем керування
підвіскою сучасних автомобілів.
Розділ 6: Керування гальмовими системами: антиблокувальні системи
легкових і вантажних автомобілів, повністю електронні системи,
системи регулювання гальмових зусиль; особливості устрою,
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функціонування та технічного обслуговування систем керування
гальмами сучасних автомобілів.
Розділ 7: Рульове керування: основні напрямки розробок, підсилювачі
рульового керування з електронним регулюванням, електронний
блок рульового керування з підсиленням по швидкості; особливості
устрою, функціонування та технічного обслуговування електронних
систем рульового керування сучасних автомобілів.
Розділ 8: Інформаційні контрольно-діагностичні системи (ІКДС): стан та
тенденції розвитку систем, автомобільні дисплеї, напівпровідникові
датчики, однопровідна мультиплексна система зв’язку; системи
підвищення безпеки, комфорту та зручності експлуатації
транспортних засобів.
Розділ 9: Керування
мікрокліматом
в
салоні:
системи
керування
автомобільними кондиціонерами, пристрої контролю сонячної
радіації; технічне обслуговування та пошук несправностей в
автомобільних системах кондиціювання повітря.
Розділ 10: Охоронні системи: автомобільні сигналізації, датчики та додаткові
пристрої, іммобілайзери, пристрої розкриття кодів сигналізації,
допоміжні пристрої охоронних систем; охоронні системи
європейських та американських фірм-лідерів.
Розділ 11: Навігаційне устаткування: системи і комплекси технічних засобів
місцезнаходження рухомих об’єктів, навігаційні системи пошуку та
слідкування, обладнання систем пошуку та слідкування, економічна
ефективність та окупність; навігаційне устаткування європейських,
російських та американських фірм-лідерів.
Розділ 12: Перспективи розвитку інформаційних комп’ютерних систем
автотранспорту: діагностичні та комп’ютерні моніторинги, прилади
та пристрої, які „рекомендують” водію оптимальні режими руху з
урахуванням заданих критеріїв ефективності, бортові системи
контролю і діагностування, комп’ютеризація діагностичних засобів,
автоматизовані системи навігації, зв’язку та організації і безпеки
дорожнього руху; концепція розвитку ЕОМ і автомобілі
найближчого майбутнього.
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3. Р е к о м е н д а ц і ї д о в и в ч е н н я д и с ц и п л і н и
Самостійна робота студентів при вивченні курсу “Інформаційні
комп’ютерні системи автотранспорту” повинно базуватися на найновіших
конструкціях вітчизняних і зарубіжних автомобілів, на знаннях, отриманих при
вивченні загальнотехнічних дисциплін: “Теоретична механіка”, “Теорія машин
і механізмів”, “Деталі машин”, “Опір матеріалів”, “Гідравліка”, “Технологія
конструкційних
матеріалів”,
“Матеріалознавство”,
“Взаємозамінність,
стандартизація і технічні вимірювання”, „Електротехніка” та спеціальних
дисциплін: “Основи конструкцій автотранспортних засобів”, “Теорія
експлуатаційних властивостей автотранспортних засобів”, “Двигуни
внутрішнього згоряння”, „Електричне та електронне обладнання автомобілів”.
Вивчення дисципліни передбачає вивчення теоретичного матеріалу
відповідно програми дисципліни. Крім того, протягом триместру студент
повинен виконати 2 лабораторні роботи та завдання на контрольну роботу.
Оцінки знань формуються на підставі захисту лабораторних робіт,
контрольної роботи та складання іспиту на загальних підставах.
Іспит складається усно. Завдання містять три теоретичних питання.
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4. Перелік та зміст лабораторних робіт
В результаті проведення лабораторних робіт студенти повинні:
– знати конструкцію, особливості функціонування та технічного
обслуговування комп’ютерних систем управління вузлами, агрегатами та
системами автомобілів;
– вміти організовувати та контролювати процес технічного обслуговування,
діагностування та ремонту автомобілів обладнаних комп’ютерними системами;
проводити оптимізацію пошуку та усунення несправностей в комп’ютерних
системах управління транспортними засобами; аналізувати та розробляти
системи автоматичного керування автомобілем.
Таблиця 1 – Теми лабораторних робіт та їх зміст
№
з/п

Назва теми

Кількість годин

Модуль 1
1
2
4
5

Системи керування двигуном.
Системи керування трансмісією.
Модуль 2
Системи керування гальмами.
Інформаційні
контрольно-діагностичні
сучасних автомобілів

Разом

1
1
1
системи

1
4
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5. З а в д а н н я н а к о н тр о л ь н у р о б о т у
Робота повинна виконуватись на аркушах паперу формату А4. Схеми при
виконанні завдань неохідно виконувати у масштабі.
Рішення задач приводиться в загальному вигляді з поясненнями, а в
кінцевий аналітичний вираз підставляються числові значення параметрів
(задану величину необхідно пояснити й обгрунтувати).
У контрольній роботі необхідно посилатися на літературні джерела.
Варіанти завдань
№1
1. Роль інформаційно-комп’ютерних технологій для розвитку кібернетики на
транспорті.
2. Автомобільні бортові комп’ютери різних поколінь – тестери, контролери,
оптимізатори.
3. Контроль токсичності відпрацьованих газів за допомогою лямбда-зонда.
4. Призначення електронного керування гальмами, види використовуваної
енергії та способи її передачі.
5. Обладнання навігаційних систем.
№2
1. Історія розвитку кібернетики на транспорті.
2. Активна гідропневматична підвіска автомобіля.
3. Мета та способи коректування електронного впорскування палива.
4. Система керування CARTRONIC.
5. Призначення, будова та робота АБС, їх класифікація.
№3
1. Напрямки розвитку автомобільної електроніки як комплексного науковотехнічного напрямку.
2. Алгоритм роботи блоків мікроЕОМ системи керування двигуном.
3. Мехатроніка, автоніка.
4. Класифікація автомобільних охоронних систем.
5. Системи паркування автомобілів.
№4
1. Види керування. Керована і керуюча системи.
2. Види корекції впорскування палива.
3. Мікрокомп’ютери, електронний блок керування (ECU), вхідні і вихідні
параметри керованої системи
4. Керування гальмовою системою при круїз-контролі.
5. Інформаційна система автомобіля.
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1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

№5
Технічна кібернетика, як наука про керування, передачу і переробку
інформації.
Виконавчі механізми електронної системи живлення двигуна.
Мікропроцесори, мікроконтролери.
Електронне рульове керування.
Мета та умови керування мікрокліматом в салоні.
№6
Виконавчі механізми системи запалювання з електронним керуванням.
Системи впорскування палива із внутрішнім сумішоутворюванням.
Призначення підвіски автомобіля та її типи, особливості електронного
керування.
Особливості функціонування електронних регуляторів гальмівних зусиль.
Контрольно-вимірювальні прилади та засоби бортової діагностики.
№7
Принципові відмінності між системою керування бензиновим і дизельним
двигуном.
Вимоги до систем обробки даних на транспортних засобах.
Реалізація законів керування в автомобільних системах.
Датчики та виконавчі механізми гальмових систем.
Бортові контролери і системи зв’язку.
№8
Моделі датчиків електронних систем автоматичного керування.
Витратоміри в системах керування двигуном.
Виконавчі механізми електронних систем.
Основні компоненти системи клімат-контролю.
Будова та принцип роботи повністю електронних гальм автомобілів.
№9
Види автомобільних датчиків.
Приклад електронної системи керування двигуном.
Будова та робота систем вирівнювання навантажень.
Особливості роботи електронного блоку керування мікрокліматом.
Способи реалізації електронного захисту автомобіля від угону.
№10
Електронні блоки керування бортових комп’ютерів.
Проблеми застосування автомобільних напівпровідникових датчиків.
Призначення та технічні вимоги до систем керування двигуном.
Датчики охоронних систем.
Автомобільні
телематичні
системи
(супутниковий
моніторинг
автотранспорту).
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1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

№11
Електронні системи керування клапанами.
Проблеми розробки автомобільних напівпровідникових датчиків.
Призначення та принцип дії вібропоглиначів.
Особливості технічного обслуговування гальмових систем з електронним
керуванням.
Призначення та робочий процес автомобільних гіроскопів.
№12
Основні конструктивні складові систем керування.
Будова інжектора.
Електронно-гідравлічна система керування зчепленням і механічною
коробкою передач.
Будова та особливості роботи іммобілайзерів.
Методи навігаційного обчислення та маршрутизації.
№13
Загальні рекомендації по пошуку відмов в системах керування двигуном.
Історія застосування електроніки в автомобілях.
Система автоматичного керування зчепленням.
Робота охоронної системи з дистанційним керуванням.
Бортові засоби відображення інформації.
№14
Заходи обережності при ТО і ремонті електронних блоків керування
двигуном.
Система керування дизельним двигуном.
Особливості автоматичного керування амортизаторами.
Призначення та принцип дії систем контролю динаміки автомобілів.
Можливості і сфера контролю технічного стану вбудованими засобами.
№15
Витратоміри повітря.
Система керування складом паливної суміші з оберненим зв’язком.
Особливості використання автоматичних зчеплень з механічною коробкою
передач.
Принципові відмінності в роботі і будові електронних гальм вантажних та
легкових автомобілів.
Пристрої розкриття кодів сигналізації.
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№16
1. Система керування бензиновим двигуном.
2. Датчики температури.
3. Системи автоматичного керування амортизаторами.
4. Призначення ІКДС та її основні складові.
5. Класифікація та характеристика систем контролю за переміщенням
автотранспорту.
№17
1. Залежність викидів шкідливих речовин від складу горючої суміші.
2. Датчики кута відкриття дросельної заслінки.
3. Системи керування висотою кузова.
4. Допоміжні пристрої охоронних систем.
5. Економічна ефективність та окупність систем визначення місцезнаходження
автомобілів та навігаційного устаткування.
№18
1. Датчики якості палива і мастила.
2. Системи керування двигуном з іскровим запалюванням.
3. Напрямки удосконалення та рівні автоматизації керування трансмісією.
4. Можливості та сфера застосування бортових комп’ютерів.
5. Електронні системи адаптивного головного освітлення автомобілів.
№19
1. Конструкція блока керування, елементи передачі.
2. Системи керування роботою дизельного двигуна.
3. Конструктивні елементи підвіски з електронним керуванням.
4. Протокол CAN та автомобільна мультиплексна система.
5. Сервісні системи автомобільних сигналізацій.
№20
1. Конструкція та призначення датчика кисню в системі керування двигуном.
2. Системи керування трансмісією.
3. Конструкція та особливості функціонування активних підвісок автомобілів.
4. Наведіть приклад електронної системи керування гальмами.
5. Датчики навігаційних систем.
№21
1. Датчики кута повороту колінчатого вала.
2. Система регулювання фаз газорозподілу.
3. Система впорскування палива Common Rail.
4. Наведіть приклад інформаційної контрольно-діагностичної системи
сучасного автомобіля.
5. Особливості конструкції автомобільних сигналізацій.
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№22

Датчик детонації.
Виконавчі механізми електронних систем керування двигуном.
Призначення та склад електронних систем керування підвіскою.
Перспективні засоби введення та відображення інформації.
Супутникові системи позиціювання.
№23
1. Електронні блоки керування.
2. Принцип дії системи автоматичного керування фрикційним зчепленням.
3. Особливості конструкції та функціонування систем контролю тягового
зусилля.
4. Особливості функціонування гальмових систем зі сповільнювачем.
5. Наведіть приклад автомобільної охоронної системи.
№24
1. Класифікація та застосування датчиків в автомобільних електронних
системах керування.
2. Будова та принцип дії автоматичних коробок передач.
3. Конструкція та особливості функціонування активних підвісок автомобілів.
4. Механічні протиугінні системи.
5. Наведіть приклад системи навігації та зв’язку сучасного автомобіля.
№25
1. Рівні інтеграції датчиків.
2. Реалізація законів керування в автомобільних системах.
3. Принципи електронного керування двигунами.
4. Структура і складові частини навігаційних систем.
5. Наведіть приклад електронної системи пасивної безпеки автомобіля.
№26
1. Датчики положення (переміщення/кут).
2. Лінгвістичні функціональні перетворювачі з нечіткою логікою в системах
керування автомобільних агрегатів і систем.
3. Призначення систем керування двигунами.
4. Традиційна та мультиплексна система зв’язку.
5. Будова системи кондиціювання повітря.
№27
1. Датчики частоти обертання і швидкості
2. Гідромеханічні виконавчі механізми (гідро- і пневмоприводи)
3. Методи оптимізації керування АТЗ.
4. Активна система рульового керування з підсилювачем.
5. Будова та сфера застосування проекційних бортових індикаторів.
1.
2.
3.
4.
5.

– 13 –

№28

1. Датчики прискорення.
2. Електромеханічні виконавчі механізми.
3. Параметри керування, що забезпечують потрібну потужність, паливну
економічність та екологічність двигунів.
4. Системи регулювання стійкості автомобіля.
5. Визначення координат автомобіля методом навігаційного обчислення.
№29
1. Датчики сили і моменту.
2. Класифікація систем впорскування палива.
3. Особливості електронних систем керування трансмісією повнопривідних
автомобілів.
4. Блок-схема базової протиугінної системи.
5. Визначення координат автомобіля за допомогою системи GPS.
№30
1. Датчики забруднення.
2. Системи впорскування із зовнішнім сумішоутворенням.
3. Автоматичні регулятори положення кузова.
4. Класи охоронних автомобільних систем.
5. Система активної безпеки автомобіля.
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