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Тема 10. Технічне обслуговування системи запалювання. 

Тема уроку: Діагностування МП системи запалювання автомобіля. 

Мета уроку: розповісти учням про діагностування МП системи 
запалювання автомобіля. 

 Діагностування МП системи запалювання автомобіля з допомогою 
інформаційної системи VAS 5051 Кожна фірма, що виробляє автомобілі, 
розробляє і впроваджує такі діагностичні інформаційні системи для своїх 
автомобілів. Для прикладу розглянемо інформаційну систему VAS 5051, що 
застосовується при сервісному обслуговуванні та ремонті автомобілів 
Volkswagen в тому числі і автомобілів "Skoda". Ця діагностично-інформаційна 
система дозволяє виконувати такі функції: -   виконувати автоматичну системну 
перевірку електронних систем автомобіля (самодіагностування автомобіля); - у 
відповідності з тест-планом проводити спрямований пошук несправностей; - 
проводити виміри електричних сигналів за допомогою вимірювального 
інструменту; - виводити результати діагностування на друк або інші носії 
інформації. Інформаційна система VAS 5051 дозволяє проводити діагностування 
та тестування наступних агрегатів, вузлів і систем автомобіля: - двигуна (систем 
запалювання, живлення та охолодження); - трансмісії (коробки передач, 
зчеплення); - ходової частини (підвіски, шин); - системи електропостачання 
(генераторної установки, акумулятора); - гальм; - рульового керування; - систем 
освітлення, світової та звукової сигналізації; - кузова (встановлення дверей, 
регулювання сидіння, люка даху, подушок безпеки, центрального замка, 
іммобілайзера (протикрадіжну систему), систему охолодження та підігріву 
повітря, блока керування кліматом салону, склоочисників, освітлення салону, 
радіо- і телеустаткування та інше); - панелі приладів, систем індикації та 
контролю. Крім того, за допомогою вимірювального приладу в режимі 
мультиметра на екрані осціллографа можливе тестування роботи котушки 
запалювання, високовольтних проводів, свічок запалювання, перевірка діодів, 
вимірювання величин струму, напруги, опору.  

Будова приладу.  Інформаційна система VAS 5051 складається з тестера, 
рухливої рами, кабелів для підключення діагностичного і вимірювального 
устаткування, принтера. Тестер працює від напруги змінного струму від 120 до 
230 В, а також від електричної бортової мережі автомобіля (якщо це забезпечує 
діагностичний кабель). Від вбудованого акумулятора прилад може працювати 
приблизно 30 хв., завдяки чому при зміни робочого місця його не потрібно 
виключати. Тестер реагує на команди, які вводяться натисканням пальця (або 
іншим тупим предметом) безпосередньо на відповідне зображення на 
сенсорному екрані. Завдяки наявності інфрачервоного порту існує можливість 



бездротового підключення принтера. На лицьовій стороні розміщені 
світлодіоди і сенсорний екран. На лівій стороні приладу розташоване розняття 
для підключення його до електромережі. На правій стороні розміщені дисковід 
для дискет 3,5 дюйми, пристрій для читання CDROM, вихід аудіо сигналу, 
інфрачервоний порт для принтера та вимикач - "Вкл / Викл". На верхній стороні 
тестера розташовуються розняття кабелів для вимірювального устаткування, а 
також рукоятка для перенесення приладу. Кабелі для підключення 
діагностичного і вимірювального устаткування угворюють вимірювальний 
інтерфейс між системою VAS 5051 і автомобілем. Вони одержують вихідні 
сигнали з об'єкта, що діагностується, та передають їх до приладу VAS 5051 для 
наступної обробки. У комплект кабелю для підключення вимірювального 
встаткування входить: вимірювальна лінія U/R/D (плюсовий полюс); 
вимірювальна лінія СОМ (мінусовий полюс); два однакових вимірювальних 
кабелі для ЦЗО; електровимірювальні кліщі на 50 А. Кліщі для підвищеної 
напруги призначені для одержання амплітуди напруги запалювання і 
відстеження процесу проходження напруги в системі запалювання. їх можна 
розкрити та обжати навколо кабелю високої напруги в двигуні автомобіля. У 
цьому випадку вони діють як ємнісний подільник напруги. Для вимірів 
підходять проводи діаметром від 5 до 9 мм. Підготовка приладу до роботи 1. 
Підключити тестер VAS 5051 до електромережі за допомогою трьохжильного 
кабелю живлення із заземлюючим контуром. При цьому повинні засвітитися 
зеленим світлом двоколірні світодіоди СД1, розташовані вгорі на лицьовій 
стороні тестера, почне працювати вбудований вентилятор охолодження 
тестера. 2. Включити тестер, перемкнувши чорний вимикач "Вкл / Викл" на 
правій стороні тестера в положення "1". 3. Пуск / завантаження. Перевівши 
вимикач у положення "Вкл", починається запуск програмного забезпечення 
тестера. Завантаження програми з жорсткого диска в оперативну пам'ять 
відбувається в автоматичному режимі. Під час запуску тимчасово висвітиться 
напис "VAS 5051". Після появи стартової сторінки (рис. 9.1) тестер готовий до 
роботи. 


