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Початок XXI століття характеризується подальшим розвитком 

автомобілебудування в багатьох країнах світу. Провідні фірми 

розміщують свої виробництва у країнах, що розвиваються, в Європі, 

Азії та на інших континентах. Ведеться жорстка конкурентна боротьба 

за надійність, довговічність, економічність та екологічність автомобілів. 

Тому конструктори постійно приділяють увагу удосконаленню деталей, 

вузлів, агрегатів та систем із метою задоволення все більш зростаючих 

потреб до об’єктів виробництва. Широко використовуються найновіші 

досягнення науки й техніки в галузі матеріалів та технологій, котрі, у 

першу чергу, забезпечують якість та технічні параметри практично 

всіх вузлів та деталей автотранспортного засобу. 

У зв’язку з потужним розвитком електроніки та мікропроцесорної 

техніки відбувається зміна та удосконалення конструкцій багатьох 

систем автомобіля, і в першу чергу це стосується систем керування 

двигуном. На заміну традиційним механічним системам живлення та 

запалювання (карбюратор, переривач-розподілник та ін.) прийшли нові 

системи безпосереднього упорскування палива та безконтактного 

запалювання, робота яких забезпечується електронними блоками 

керування та різноманітними датчиками, що контролюють складні 

процеси, які протікають при роботі двигуна та його систем. Окрім 

того, електронні блоки керування проводять самодіагностування, що 

полегшує пошук несправностей та їх усунення. 

Використання електроніки в системах керування двигуном забезпечує 

отримання оптимального сумішоутворення (паливо-повітря) на всіх 

режимах його роботи, підвищуючи при цьому динаміку, економічність, а 

також знижуючи кількість шкідливих викидів у навколишнє середовище, 

що є пріоритетним на сьогодні. 

Необхідно відзначити, що практично всі фірми-виробники автомо-

більної техніки перейшли на використання електронних систем 

керування двигунами, хоча ще досить велика кількість транспорту, що 

має старі системи живлення та запалювання, експлуатується на дорогах 

багатьох країн. 

Посібник дає можливість ознайомитися з конструкцією, 

функціональними параметрами та взаємозв’язками між усіма елементами 

електронних систем керування двигунами внутрішнього згоряння. Окрім 

того, надаються відомості про основні види несправностей елементів 

та способи їх усунення. 
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Призначено для студентів, що навчаються за спеціальністю 

«Приладобудування» при вивченні дисципліни «Електронні елементи 

систем керування двигунами». Посібник може бути корисним для 

працівників станцій технічного обслуговування, а також для широкого 

кола автолюбителів. 

Автори висловлюють вдячність усім, хто дав критичні зауваження 

та корисні поради при написанні посібника, а також групі студентів, 

які брали активну участь у підборі матеріалів та оформленні цієї 

роботи. 


