
Обладнання , що використовується на 

практичних та лабораторних роботах з 

вимірювання електричних величин 

на ОПП Професійна освіта. Метрологія, 

стандартизація та сертифікація 

 

 

Дисципліни: Електротехніка, електроніка, 

мікропроцесорна техніка 

Електричні методи та засоби вимірювання 

Засоби вимірювань 



Осцилографи та мультіметр, що використовуються для 

вимірювання електричних величин 



Гібридний автомобіль на базі Daewo Lanos, 

створений у ХНАДУ на кафедрі електричних систем і комплексів 

автотранспортних засобів    

Запас ходу на електротязі в 

гібриду  – 30 кілометрів 

Вартість пробігу машини 

 – 25–30 коп. за один кілометр  

на електротязі 



Автосканер + мотортестер MODIS «Весь світ» 

Мультибрендова модульна інформаційно-діагностична система MODIS - 

нове покоління інноваційного діагностичного обладнання з величезними 

можливостями. 

Забезпечує тестування автомобілів: 
"Європа": Alfa Romeo / Fiat / Lancia, BMW, 
Citroen, Ford, Land Rover / Range, Mercedes, 
Opel, Peugeot, Renault, Rover / MG, VW / Audi 
/ Seat / Skoda, OBD, EOBD 

Забезпечує тестування автомобілів: 
"Америка": Ford, GM, Chrysler, Jeep, Acura, 
Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Kia, Mazda, 
Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota & Lexus 

"Азія": Hyundai, Daewoo, Daihatsu, Kia, Subaru, 
Suzuki, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Eunos, Toyota, 
Lexus, Honda 



Високого рівеня універсальний графічний сканер 

кодів бортового комп'ютера 

 

Двоканальний графічний мультиметр з добре 

зрозумілий екраном 

 

4 канальний осцилограф / графічний тестер 

запалювання 

 

Унікальний режим мультиканального 

осцилографа вторинного ланцюга запалювання 

 

Прекрасні ергономічні властивості - чітке 

контрастне зображення, можливість 

спостереження з відстані 

 

Комплектується Катридж, адаптерами, ключами, 

програмами для тестування автомобілів 

виробництва Європи, Японії, Кореї, США, кабелі 

живлення від акумулятора і прикурювача 

Автосканер + мотортестер MODIS «Весь світ» 

Переваги, комплектація 



Стенд POWERFLUSH для вимірювання параметрів системи 

охолодження автомобілів та її обслуговування  

Виробник  фірма Wynn's, Бельгія 

Контролює тиск у системі охолодження. 

 Забезпечує його стабілізацію у районі 1,4 бар.  

Апарат призначений для повної зміни 

охолоджуючої рідини, видалення забруднень, 

накипу. Промивання не тільки радіатора, а всієї 

системи охолодження. Гарантована якість заміни 

охолоджуючої рідини. 



Стенд для обслуговування та заправти автомобільних кондиціонерів 

SUN KOOLKARE XTREME 

Може працювати у автоматичному режимі. 

 

Вимірює та контролює тиск у системі клімат-

контролю автомобіля  

 

Результати вимірювань роздруковує на паперовий 

носій. Інформація також зберігається у пам’яті 

пристрою. 



Стенд фірми Wynn's для обслуговування та заправки гідравлічного 

обладнання автомобілів 

Може працювати у автоматичному 

режимі 

 

Вимірює та контролює тиск  

у гідропідсилювачі рульового керування 

 



ВИМІРЮВАЛЬНО-РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС 

ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ МОБІЛЬНИХ МАШИН І ЇХ 

ЕЛЕМЕНТІВ 

Основні технічні характеристики 
 
Діапазон контролюємих параметрів: 
прискорення , ……………………………………..±1,5 g 
Межа основної допустимої відносної 
похибки прискорення, % ……………………...±1 
Напруга живлення: …………………220 В, 50 Гц 
Умови експлуатації: 
температура навколишнього середовища: 
……………………………………..- 10 °С до + 45 °С; 
відносна вологість навколишнього 
середовища ………………..до 80 % при 25 °С; 
атмосферний тиск…від 66,6 кПа до 106,6 кПа 
  (від 500 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.) 
Рекомендовані системні вимоги:  
Процесор – 1,66 GHz,  
оперативна пам'ять – 1 Гб,  
відеокарта – 512 МБ,  
ОС – Win 7. 

Комплекс призначений для вимірювання 
кінематичних, динамічних і потужністних 
характеристик мобільних машин і їх 
елементів при дорожніх і стендових 
випробуваннях. 
 
Комплекс визначає лінійні прискорення і 
сповільнення мобільних машин, а також 
проводить розрахунок кутових швидкості  і 
прискорення , миттєвого радіусу повороту , 
координату центру пружності ММ, лінійну 
швидкість V. 



Зовнішній вигляд вікна програми «Vehicle dynamics»  

 

1 

2 

3 

1 – ЕОМ для зняття та 

архівації даних;  

2 – датчики прискорень 

ВИМІРЮВАЛЬНО-РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ 

МОБІЛЬНИХ МАШИН І ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ 



Вимірювальний комплекс для визначення потоків 

енергії в силовій установці електромобіля з бортовою 

зарядною станцією  

 

 

Структурна схема вимірювального комплексу 

Датчик 
струму1 

Датчик 
струму2 

Диференціальний 

підсилювач 

Датчик 
Хола 

Перетворювач 
частота-напруга 

Блок гальванічної розв'язки 
до АКБ 

GPS приймач Бортовий комп’ютер 

Блок АЦП 

Мотортестер MODIS 

Вимірювальний комплекс на автомобілі 

 

Плата вимірювача 

швидкості  

Гальванічна розвязка 

вимірювача напруги 

Основний 
модуль 

Розподіл потоків енергії 



Обладнання фірми BOSH  



Обладнання фірми BOSH  



Обладнання фірми BOSH  



Обладнання фірми BOSH  



Обладнання фірми BOSH  



Обладнання фірми BOSH  


