
1. Вкажіть призначення акумуляторних батарей на автомобілях і тракторах та їх принцип 
дії.Опишіть будову свинцево-кислотних акумуляторних батарей та проаналізуйте 
маркування - 6СТ-55А. 

2. Вкажіть основні електрохімічні параметри акумуляторних батарей, що характеризують 
ступінь її зарядки. Як вони визначаються? 

3. Проаналізуйте основні режими   та технологію зарядки акумуляторних батарей. 
4. Вкажіть призначення генераторних установок та їх основні складові. 
5. Опишіть основні складові  та принцип дії індукторних генераторів змінного струму з 

рухомою обмоткою збудження. 
6. Опишіть основні складові та принцип дії індукторних генераторів змінного струму з 

нерухомою обмоткою збудження. 
7. Вкажіть схеми випрямлячів, що використовуються в генераторних установках 

змінного струму, способи їх перевірки. 
8. Вкажіть за рахунок чого  та яким чином підтримується стала напруга на клемах 

генератора за різної частоти обертання двигуна внутрішнього згорання? 
9. Охарактеризуйте складові та принцип дії електромеханічних регуляторів напруги. 
10. Охарактеризуйте складові та принцип дії електронних регуляторів напруги. 
11. Вкажіть види випробувань генераторних установок та методику їх виконання. 
12. Опишіть способи та схеми перевірки регуляторів напруги. 
13. Вкажіть призначення систем запалювання та вимоги до їх роботи. 
14. Вкажіть складові контактної системи запалювання та їх призначення. 
15. Опишіть будову, принцип дії котушок запалювання, способи перевірки їх технічного 

стану. 
16. Опишіть будову, принцип дії свічок запалювання, способи перевірки їх технічного 

стану. 
17. Опишіть будову, принцип дії перерервників-розподільників. 
18. Вкажіть призначення автоматичних і ручних регуляторів випередження запалювання, 

принцип їх дії. 
19. Вкажіть складові контактно-транзисторної системи запалювання та їх призначення. 
20. Вкажіть складові     безконтактної системи запалювання з електромагітним 

датчиком та їх призначення. 
21. Вкажіть складові безконтактної системи запалювання з датчиком Холла та їх 

призначення. 
22. Вкажіть види випробувань систем запалювання та методику їх виконання. 
23. Вкажіть призначення, будову, принцип дії магнето. 
24. Які прилади належать до системи пуску двигунів електростартером та яке їх 

призначення? 
25. Назвіть основні вузли і деталі стартера. 
26. Вкажіть види випробувань стартерів та методику їх виконання. 
27. Вкажіть пристрої для полегшення пуску холодних двигунів, їх призначення. 
28. Вкажіть прилади  головного освітлення їх будову та призначення. 
29. Вкажіть освітлювальні прилади крім головного освітлення, що використовуються на 

автомобілях і тракторах, їх будову і призначення. 
30. Перелічіть світлосигнальні вогні автомобілів і тракторів та обладнання для їх 

управління. 
31. Опишіть будову та принцип дії переривників поворотів. 
32. Охарактеризуйте джерела світла освітлювальних та світлосигнальних приладів, 

їх основні електричні параметри. 
33. Охарактеризуйте засоби звукової сигналізації, що використовуються на автомобілях і 

тракторах. 
34. Поясніть принцип дії покажчиків струму і напруги. 
35. Опишіть будову принцип дії покажчиків та сигналізаторів тиску масла. 
36. Опишіть будову і принцип дії покажчиків та сигналізаторів температури. 
37. Опишіть будову і принцип дії покажчиків рівня палива і рідин. 
38. Опишіть будову і принцип дії спідометрів і тахометрів. 
39. Охарактеризуйте допоміжне обладнання автомобілів і тракторів з електроприводом, 

принципи його управління. 



40. Вкажіть  функціональні  можливості  мікропроцесорних  систем  керування  роботою  
двигунів внутрішнього згорання. 

41. Вкажіть функціональні можливості бортових комп'ютерів на сучасних автомобілях і 
тракторах. 

42. Охарактеризуйте напрямки розвитку системи контролю технологічних процесів 
мобільних с.-г. агрегатів. 

43. Дайте   загальну   характеристику   приладів   і   обладнання   для   діагностики   і   
випробування автотракторного електрообладнання. 

44. Вкажіть призначення та функціональні можливості контрольно-випробувального 
стенду КИ-968. 

45. Вкажіть будову та принцип пристроїв та агрегатів для зарядки акумуляторних батарей. 
46. Охарактеризуйте особливості побудови електричних мереж автомобілів і тракторів. 

 


