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Об'єктом досліджень є електрообладнання автомобіля. 

 

Предметом дослідження є діагностична система регулювання генераторів легкового 

автомобіля . 

 

Метою дипломної роботи є розробка діагностичного стенду та методів і засобів технічної 

діагностики на його основі, які забезпечать значну економію коштів на утримання автомобілів за 

рахунок скорочення їх простою на час обслуговування та ремонту, виконання дійсно необхідних 

регулювальних і ремонтних операцій, скорочення витрати запасних частин. 

 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

- розглянути види обладнання по діагностиці та ремонту стартерів і генераторів та їх 

функціональні можливості; 

- визначити конструктивні особливості генераторів; 

- виконати розрахунок потужності електродвигуна та техніко-економічне обґрунтування 

вибору системи електропривода; 

- виконати вибір електродвигуна та його перевірку; 

- розробити систему керування електропривода; 

- розрахувати динамічні режими системи САЕП; 

- визначити основні положення методики діагностування автомобільних генераторів на 

стенді; 

- розробити основні положення щодо безпечної експлуатації досліджуваного об’єкта. 

Об'єкт, предмет, мета роботи, завдання 



3 Підходи в побудові контрольно-випробувальних стендів 

Рисунок 1 – Стенд-250-00 Рисунок 2 Стенд перевірки генераторів і 

стартерів AST-55 
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Рисунок 3 – Схеми виконання з'єднань генераторів 

Аналіз схем з'єднання генераторів 
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Рисунок 4 – Тахограма та навантажувальна 

діаграма робочої машини 

Таблиця 1 – Техніко-економічне порівняння 

Розрахунок потужності двигуна та вибір системи ЕП 



6 

Таблиця 2 – Паспортні дані обраного двигуна 

Вибір двигуна та його паспортні величини 



7 Схема електрична структурна системи ЕП стенду 



8 Схема електрична функціональна 



9 Схема електрична принципова системи ЕП стенду 



10 Моделювання системи електроприводу 

Рисунок 6 – Модель системи електропривода в ППП Matlab Simulink 



11 Перехідні процеси системи електроприводу стенду 

Рисунок 7 – Графік перехідного процесу по струму та по швидкості 



Рисунок 8 – Дослідження на стійкість, графіки ЛАЧХ і ФЧХ 

12 Визначення стійкості системи ЕП 



13 Технологія діагностування генераторів на стенді 

Рисунок 9 – Зовнішній вигляд USB 

Autoscope 

Рисунок 10 – Схема підключення та 

заземлення USB Autoscope 

Рисунок 11 – Схема зєднань для перевірки 

генератора на стенді 


