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акредитації із спеціальності 5.10010102 "Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі". 
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ВСТУП 
  Самостійна  робота набула актуальності та стала важливою складовою 

навчально-виховного процесу, ефективним засобом закріплення та поглиблення 
знань, розвитку  вмінь і навичок практичної діяльності студентів. 

Завдання, що покладаються на самостійну роботу студентів з дисципліни 
"Електрообладнання тракторів, автомобілів та сільськогосподарських машин", 
полягають у розширенні знань типових систем електрообладнання автомобілів і 
тракторів, комплексного підходу до вивчення дисципліни. 

Розроблені завдання для самостійної роботи студентів передбачають 
опрацювання ними окремих питань з відповідних тем навчальної дисципліни, 
які не розглядаються на лекційних, лабораторних, практичних заняттях. 

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється викладачем 
через усне опитування, тестування, перевірку робочих зошитів, написання 
контрольної роботи. 

На самостійну  роботу з дисципліни "Електрообладнання тракторів, 
автомобілів та сільськогосподарських машин" навчальним планом відводиться 
36 години у тому числі 16 години на самостійну роботу при виконанні 
лабораторно-практичних робіт. Методичні рекомендації по даним видам 
самостійної роботи містяться в практикумі лабораторно-практичних робіт з 
дисципліни.  

Навчально-методичний  комплекс самостійної роботи містить тематичний 
план та програму самостійної роботи, робочий  зошит  з методичними 
рекомендаціями по темам, контрольну роботу.  
         Після вивчення матеріалу, виділеного на самостійне вивчення, студенти 
повинні знати:  будову, принцип дії автотракторного електрообладнання, 
електронних систем контролю і керування мобільних сільськогосподарських 
агрегатів  
 
вміти читати схеми, проводити випробування, налагодження автотракторного 
електрообладнання  та  усувати його несправності.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ 
теми 

 

 
НАЗВА ТЕМИ 
ПРОГРАМИ 

№ 
самос-
тійної 
роботи 

 
ТЕМА   САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи 

1 Джерела електричного 
струму 

1 1.1 Акумуляторні батареї 2 

- 

Виконання лабораторної роботи №1 
Перевірка технічного стану  
акумуляторних батарей.  Підготовка і 
встановлення акумуляторної батареї на  
заряджання. 

1 

2 1.2 Генераторні установки 2 

- Виконання лабораторної роботи №2 
Випробування генераторів. 1 

- Виконання лабораторної роботи №3 
Випробування регуляторів напруги. 1 

2 Системи електропуску 

3 2.1 Прилади та схеми  систем 
електропуску 2 

- 
Виконання лабораторної роботи №4 

Випробування  приладів систем 
електропуску. 

2 

3 Системи запалювання 
4 3.1Елементи  і схеми систем запалювання 4 

- Виконання лабораторної роботи №5 
Випробування приладів систем запалювання. 2 

4 

Системи електричного 
освітлення 

засоби  сигналізації,  
КВП  

та додаткове 
електрообладнання 

5 
4.1 Системи електричного освітлення, 
засоби сигналізації 2 

- Виконання практичної роботи №1 
Вивчення приладів та схем освітлення. 1 

- 
Виконання практичної роботи №2 

Вивчення приладів та схем світлової 
сигналізації 

1 

6 4.2 Контрольно-вимірювальні прилади та 
додаткове електрообладнання 2 

- 
Виконання практичної роботи №3 

Вивчення приладів та схем контрольно- 
вимірювальних приладів. 

1 

- 
Виконання практичної роботи №4 

Вивчення приладів та схем додаткового 
електрообладнання 

1 

5 

 Електронні  системи 
контролю і 

керування. Прилади і 
обладнання 

для діагностики і 
випробування 

автотракторного 
електрообладнання. 

7 5.1 Електронні системи контролю і 
керування. 2 

- 
Виконання практичної роботи №5 

Вивчення електронних схем контролю і 
керування двигуном 

1 

8 
5.2 Прилади і обладнання для діагностики 
і випробування автотракторного 
електрообладнання. 

2 

- 

Виконання практичної роботи №6 
Вивчення приладів і обладнання для   
діагностики  і випробування 
автотракторного електрообладнання 

1 

- 
Виконання лабораторної роботи №6 

Комп'ютерна діагнотика електронних 
систем контролю і керування двигуном. 

1 
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№ 
теми 

 

 
НАЗВА ТЕМИ 
ПРОГРАМИ 

№ 
самос-
тійної 
роботи 

 
ТЕМА   САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи 

5 

Електронні  системи 
контролю і 

керування. Прилади 
і обладнання 

для діагностики і 
випробування 

автотракторного 
електрообладнання. 

- Виконання практичної роботи №7 
Вивчення зарядних пристроїв. 

1 

6 Схеми 
електрообладнання 

9 6.1 Схеми електрообладнання автомобілів і 
тракторів 2 

- 
Виконання практичної роботи №8 

Вивчення схем електрообладнання 
транспортних засобів 

1 

ВСЬОГО ГОДИН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 36 
 
 
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  СТУДЕНТІВ 
 

№ 
сам.  

роботи 

 
Тема самостійної роботи 

Кіл-
сть 

годин 

 
Форми контролю 

 
Література 

1.  1.1 Акумуляторні батареї 2 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1] с.7-28 

2.  1.2 Генераторні установки 2 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1] с.31-38, 
 с.56-58 

3.  2.1 Прилади та схеми  систем електропуску 2 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1] с.164-169 

4.  3.1Елементи  і схеми систем запалювання 4 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1]с.76-82; 
 с.135-139 

5.  4.1 Системи електричного освітлення, засоби 
сигналізації 

2 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1] с.195-198 

6.  4.2 Контрольно-вимірювальні прилади та 
додаткове електрообладнання 

2 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1] с.198-205 
 

7.  5.1 Електронні системи контролю і 
керування. 

2 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1] с.116-119 

8.  5.2 Прилади і обладнання для діагностики і 
випробування автотракторного 
електрообладнання. 

2 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[3] с.429-433 

9.  6.1 Схеми електрообладнання автомобілів і 
тракторів 

2 усне опитування, 
перевірка р. зошита 

[1] с.228-230; 
[3] с.12-23 
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Самостійна робота №1 
 

Тема: 1.1 Акумуляторні батареї. 
 
Мета: Ознайомитися з різними типами акумуляторних батарей, їх 
призначенням, приладами, що використовуються для обслуговування 
акумуляторних батарей 
 
План: Призначення та особливості різних типів акумуляторних батарей. 
Прилади та обладнання для випробування, обслуговування акумуляторних 
батарей. 
 
Література: [1] с.7-28 
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
 

 
Методичні рекомендації. 

 
Акумуляторні батареї на тракторах і автомобілях призначені для 

живлення електричним струмом стартера під час пуску двигуна та інших 
споживачів (освітлення, система запалювання, звукова сигналізація тощо) при 
непрацюючому двигуні, а також коли двигун працює з низькою частотою 
обертання і потужність генератора недостатня для живлення підключених 
електроспоживачів. 

Акумуляторні батареї є електрохімічними джерелами струму, в яких під 
час заряджання електрична енергія від зовнішнього джерела струму 
використовується на утворення хімічних сполук, а під час розряджання хімічна 
енергія перетворюється на електричну в результаті переходу хімічних сполук у 
їх початковий стан. Залежно від компонентів, що беруть участь в 
електрохімічних процесах, акумулятори поділяють на лужні і кислотні. 

Для перевірки технічного стану акумуляторних батарей одним з основних 
показників є ступінь їх зарядки. Ступінь зарядки акумуляторної батареї можна 
оцінити по величині напруги акумуляторної батареї під навантаженням, чи 
густині електроліту.  
 
Дайте відповіді на питання: 
 

• Залежно від чого акумулятори поділяють на лужні і кислотні 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
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• Призначення лужних акумуляторних батарей 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

• Призначення свинцево-кислотних акумуляторних батарей 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

• Укажіть назву, складові та призначення приладів 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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• Ознайомтеся з технічною характеристикою акумуляторних батарей та 
вкажіть на яких автомобілях і тракторах вони застосовуються 

 

 
 

Марка 
акумуляторної 

батареї 
 Н

ом
ін

ал
ьн

а 
єм

ні
ст

ь 
А
⋅го

д 
 

За
ря

дн
ий

 с
тр

ум
, А

 
 

 
Розрядний струм, А  

 

 
 

Застосування 
 

10
-г

од
ин

-
ни

й 
ре

ж
им

 
 

20
-г

од
ин

-
ни

й 
ре

ж
им

 
 

О
б'

єм
 

ел
ек

тр
о-

 
лі

ту
, л

 
 

6ТСТ-50ЕМС, 
6СТ-50ЕМ, 
6ТСТ-50А 
 

50 
 

5,0 
 

4,5 
 

3,5 
 

3,5 
 

 

6СТ-55ЕМ, 
6СТ-55А 
 

55 
 

5,5 
 

5,0 
 

4,0 
 

3,8 
 

 

6СТ-60ЕМ 
 

60 
 

6,0 
 

5,7 
 

3,0 
 

5,0 
 

 

6СТ-75ЕРС 
 

75 
 

7,5 
 

6,8 
 

3,75 
 

5,0 
 

 

6СТ-90ЕМС 
 

90 
 

9,0 
 

8,1 
 

4,5 
 

6,0 
 

 

6ТСТ-115 ЕМС, 
2 шт. 
 

115 
 

11,5 
 

10,5 
 

5,75 
 

7,4 
 

 

6ТСТ-132МС, 
2 шт. 
 

132 
 

13,0 
 

12,0 
 

6,6 
 

8,0 
 

 

ЗТСТ-150ЕМС, 
2 шт. 

150 
 

15,0 
 

13,5 
 

7,5 
 

4,8 
 

 

6СТ-182ЕМС, 
2 шт. 

182 
 

18,2 
 

17,2 
 

8,6 
 

11,0 
 

 

6СТ-190, 2 шт. 
 

190 
 

19,0 
 

18,0 
 

9,0 
 

12  
 

 

ЗСТ-215ЕМ, 2 шт. 
 

215 
 

21,5 
 

19,5 
 

10,5 
 

 7,0 
 

 

 
Запитання для самоконтролю: 
 
1.    Призначення, будова акумуляторних батарей та їх принцип дії? 
2.    Електрохімічні характеристики акумуляторних батарей. 
3. Які прилади  використовуються для визначення ступені зарядки 
акумуляторних батарей? 
 
Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен. 
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Тести: 
1. Акумуляторні батареї на автомобілях і тракторах призначені. 

А.  Для живлення електричним струмом стартера під час пуску двигуна та 
інших споживачів при непрацюючому двигуні, а також коли двигун працює з 
низькою частотою обертання і потужність генератора недостатня для живлення 
підключених електроспоживачів. 

В. Для живлення електричним струмом струмом всіх споживачів крім 
стартера під час пуску двигуна, а також коли двигун працює з низькою 
частотою обертання і потужність генератора недостатня для живлення підклю-
чених електроспоживачів. 

С. Для живлення електричним струмом стартера та інших споживачів під 
час пуску двигуна внутрішнього згорання. 
 
2.  Свинцево-кислотна 12 вольтна акумуляторна батарея вважається 
повністю зарядженою. 

 
А.  Якщо напруга  акумуляторної батареї під навантаженням становить 

більше 12 В. 
В. Якщо напруга  акумуляторної батареї під навантаженням становить 

10,2…10,8 В. 
     С.  Якщо напруга  акумуляторної батареї під навантаженням становить 
менше 8,4 В. 

 
 
 

Самостійна робота №2. 
 

Тема: 1.2 Генераторні установки 
 
Мета: Ознайомитися з різними типами генераторів змінного струму, їх 
конструкцією та особливостями 
 
План: Призначення будова та принцип дії генераторів змінного струму. 
Призначення будова та принцип дії випрямлячів генераторних установок.  
Призначення будова та принцип дії регуляторів напруги генераторних 
установок.   
 
Література: [1] с.31-38, с.56-58  
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
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Методичні рекомендації. 
 

Генераторні установки на тракторі чи автомобілі - це основне джерело 
живлення споживачів електричної енергії (крім стартера), включаючи 
заряджання акумуляторної батареї при працюючому двигуні. 

 Нині трактори й автомобілі комплектують синхронними генераторами 
змінного струму з електромагнітним збудженням. При цьому за конструкцією 
вони бувають: з рухомою і нерухомою обмоткою збудження. 

 Оскільки для заряджання акумуляторної батареї та живлення інших 
споживачів потрібно мати постійний струм, генератори змінного струму 
обладнують випрямлячем. 

 Для підтримання заданої величини напруги за різної частоти обертання 
ротора і навантаження генератора необхідно змінювати силу струму збудження. 
Дану функцію виконують регулятори напруги.  

 
Дайте відповіді на питання: 
 

• Основними складовими генераторних установок змінного струму є  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
  

• Вкажіть основні відмінності індукторних генераторів з рухомою 
обмоткою збудження  і безконтактних індукторних генераторів та чим 
вони обумовлені? 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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• Вкажіть призначення випрямлячів генераторних установок, їх 
конструкцію 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

• Поясніть принципи перевірки випрямлячів генераторних установок 
змінного струму згідно наведеного рисунка 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

• Вкажіть призначення регуляторів напруги 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Запитання для самоконтролю: 
 
1.  Призначення, основних  складових генераторних установок змінного струму. 
2. Які конструктивні відмінності індукторних генераторів з рухомою та 
нерухомою обмоткою збудження? 
3.   Яким способом регулюють напругу на клемах генератора? 
 
Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен. 
 
Тести: 
1. Для перетворення змінного струму в постійний генераторні установки 
змінного струму комплектуються. 

А.  Реле-регулятором напруги. 
В.  Блоком випрямлячів.  
С.  Обмоткою збудження. 

 
 
 

 
Самостійна робота №3. 

 
Тема: 2.1 Прилади та схеми  електропуску. 
 
Мета: Ознайомитися  з пристроями для полегшення пуску холодних двигунів. 
 
План: Загальна характеристика пристроїв для полегшення пуску холодних 
двигунів. Призначення будова та принцип дії підігрівників паливно-повітряної 
суміші. Призначення будова та принцип дії підігрівників системи охолодження.   
 
Література: [1] с.164-169 
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
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Методичні рекомендації. 
 

Для полегшення пуску дизельних двигунів за низької температури засто-
совують різні підігрівні пристрої (свічки розжарювання, електрофакельні 
пристрої, підігрівники) і пускові рідини. Вони призначенні для підігріву 
палива, повітря, що подається в циліндри  дизеля, нагріву охолодної рідини, 
мастил в картері.  
 

• Вкажіть пристрої які використовуються  для полегшення пуску 
холодних двигунів 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

• Дайте характеристику місцевих підігрівників паливно-повітряної 
суміші 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

• Дайте характеристику підігрівників системи охолодження 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________   
____________________________________________________________________ 
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Запитання для самоконтролю: 
 
1.  Які пристрої використовують для полегшення пуску холодних двигунів? 
2.  Призначення будова та принцип дії підігрівників паливно-повітряної суміші.   
3.  Призначення будова та принцип дії підігрівників системи охолодження. 
 
Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен. 
 
Тести: 
1. Електрофакельний підігрівник застосовується для  
     А.  Підігріву охолодної рідини. 

В.  Підігріву системи мащення. 
С.  Підігріву паливо-повітряної суміші. 

 
 

Самостійна робота №4. 
 

Тема: 3.1 Елементи і схеми систем запалювання. 
 
Мета: Вивчити конструкцію принцип дії  елементів систем  запалювання. 
 
План: Призначення системи запалювання. Складові різних типів систем 
запалювання, їх будова та принцип дії. Будова та принцип дії магнето.   
 
Література: [1] с.76-82; с.135-139. 
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
 

 
Методичні рекомендації. 

 

Систему запалювання застосовують у бензинових (газових) двигунах. 
Вона призначена для збільшення напруги акумуляторної батареї чи генератора до 
рівня, потрібного для виникнення електричного розряду, і подавання на відповідну 
свічку запалювання. Високовольтний іскровий розряд між електродами свічки 
запалювання повинен створюватися відповідно до порядку їх роботи та фаз 
газорозподілу, частоти обертання та навантаження на двигун. 
 За способом комутації струму в первинній обмотці котушки запалювання 
системи запалювання поділяють на: контактні, контактно-транзисторні, 
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контактно-тиристорні, безконтактні транзисторні і цифрові системи 
запалювання. Складові систем запалювання залежать від  її типу. 
 

• Призначення іскрової свічки запалювання 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

• Вкажіть будову і принцип дії іскрових свічок запалювання,  умови 
роботи 

 
                                              а                       б                   в 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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• Дайте характеристику технічного стану справної свічки запалювання 
за зовнішнім оглядом, рекомендуємі зазори між електродами. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

• Призначення магнето 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

• Вкажіть будову та принцип дії магнето 
 

 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Запитання для самоконтролю: 
 
1.  Призначення системи запалювання. 
2.  Складові систем запалювання, залежно від їх типу.   
3.  Призначення будова та характеристики свічок запалювання. 
4.  Призначення будова та принцип дії магнето. 
 
 
Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен. 
 
Тести: 
1. Свічка запалювання призначена для  
     А.  Перетворення низької напруги акумуляторної батареї чи генератора до  
високої напруги іскрового розряду. 

В.  Створення іскрового розряду в циліндрах. 
С.  Розподілу високої напруги по циліндрам. 
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Самостійна робота №5. 
 

Тема: 4.1 Системи електричного освітлення, засоби сигналізації. 
 
Мета: Ознайомитися  з конструкцією, принципом дії звукових сигналів. 
 
План: Призначення засобів сигналізації.  Будова та принцип дії звукових 
сигналів.   
 
Література: [1] с.195-198 
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
 

 
Методичні рекомендації. 

 
Система світлової та звукової сигналізації призначена для  повідомлення 

водія та інших учасників руху  про режими роботи транспортного засобу  та 
маневрування. Вони  створюють оптимальні умови роботи водіїв та відіграють 
важливу роль у забезпеченні безпеки руху. 
 

• Призначення звукових сигналів 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

• Конструкція та принцип дії пневматичних і електричних сигналів 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________   
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Запитання для самоконтролю: 
 
1.  Призначення системи сигналізації. 
2. Будова та принцип дії електричних сигналів.  
 
Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен. 
 
Тести: 
1. Безрупорні та рупорні звукові сигнали побудовані на основі  
     А.  Електромагнітної системи. 

В.  Підсилювача звукової частоти. 
С.  Пневмосистеми. 

 
 
 

Самостійна робота №6. 
 

Тема: 4.2 Контрольно-вимірювальні прилади та додаткове електрообладнання. 
 
Мета: Ознайомитися з символами позначення органів керування та   з 
конструкцією, принципом дії приладів для контролю джерел 
електропостачання.  
 
План: Символьні позначення органів керування та сигналізації.    Будова та 
принцип дії приладів для контролю джерел електропостачання.  
 
Література: [1] с.198-205 
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
 

 
Методичні рекомендації. 

 
Контрольно-вимірювальні прилади та інформаційні системи призначені 

для контролю за технічним станом трактора  чи автомобіля, режимом руху, 
режимами роботи механізмів і агрегатів. 

 Серед контрольно-вимірювальних приладів до типових приладів 
відносять засоби контролю роботи джерел електропостачання,  для 
вимірювання тиску, покажчики температури, для вимірювання рівня палива, 
спідометри, тахометри, сигналізатори. 
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Додаткове електрообладнання – це обладнання опалення, вентиляції, 
очищення переднього і заднього скла та фар, підіймання і опускання скла 
дверей, переміщення сидінь, радіоприйом тощо). 
 

• Розшифруйте умовні позначення: 
 

 
           

 
 

 
 

   

          
 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

                   17                                  18                               19                                20 

                   13                                  14                               15                                16 

                    9                                 10                                   11                                12 

                    5                                 6                                   7                                 8 

                  1                                 2                                   3                                 4 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

• Вкажіть які прилади використовуються для контролю джерел 
електропостачання 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

• Вкажіть призначення, будову та принцип дії амперметрів 
 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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• Вкажіть призначення, будову та принцип дії вольтметрів 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
 
Запитання для самоконтролю: 
 
1. Яке призначення контрольно-вимірювальних приладів та засобів сигналізації 
на транспортних засобах? 
2.  Призначення, будова та принцип дії амперметрів, вольтметрів. 
 
Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен. 
 
Тести: 
1. Амперметр на транспортних засобах  застосовують для  
 
     А.  Контролю режимів зарядки акумуляторної батареї 
     В. Контролю режимів зарядки акумуляторної батареї, справності генератора, 
шляхом вимірювання струму заряду та розряду акумуляторної батареї. 

С. Контролю режимів роботи генератора,  шляхом вимірювання його 
вихідної  напруги. 
 
 



24 
 

Самостійна робота №7. 
 

Тема: 5.1 Електронні системи контролю і керування. 
 
Мета: Ознайомитися  з призначенням комплексних систем керування двигуном 
та електронними  системами контролю і керування мобільних с.-г. агрегатів. 
 
План: Призначення та функціональні можливості комплексних систем 
керування двигуном. Призначення  та принцип дії систем автоматичного 
водіння.  
 
Література: [1] с.116-119 
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
 

 
Методичні рекомендації. 

Сучасні трактори, комбайни, як і автомобілі насиченні електронними 
засобами контролю та керування.  Системи керування дають змогу керувати 
витратою палива, перемиканням передачі, керування начіпними пристроями, 
гідравлічною системою вала відбору потужності і власне валом відбору 
потужності. Системи контролю та керування тракторами і комбайнами 
розвиваються по принципу від окремих функціональних блоків до комплексних 
систем керування.  

Крім головних ком’ютерів на тракторах по замовленню встановлюють 
спеціалізовані бортові комп’ютери для керування робочим органами начіпних 
пристроїв та контролю за режимами їх роботи і технологічними процесами. 
Стан робочих органів контролюється, як правило по частоті їх обертання та 
лінійному переміщенні. Вказані параметри дають можливість оцінити не лише 
послідовність процесу, а й режим їх роботи по навантаженню тощо.  
 

• Вкажіть призначення  комплексних систем керування двигуном 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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• Вкажіть функціональні можливості комплексних систем керування 
двигуном 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________   
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________   

• Вкажіть призначення  та принцип дії систем автоматичного водіння, 
що  працюють на основі копірів 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________   
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

• Вкажіть призначення та принцип дії систем дистанційного водіння  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________   
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Запитання для самоконтролю: 
 
1 Призначення та функціональні можливості електронних систем керування 
двигуном. 
2.  Призначення та функціональні можливості електронних систем контролю та 
керування мобільних сільськогосподарських машин. 
 
Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен. 
 
Тести: 
1. Стан робочих органів мобільних сільськогосподарських машин 
контролюється  
     А.   Контролюють по витратам палива 
     В.   Контролюють по частоті їх обертання та лінійному переміщенні. 

С. Контролюють по частоті обертання колінчатого валу двигуна 
внутрішнього згорання. 
 
 

Самостійна робота №8. 
 

Тема: 5.2 Прилади і обладнання для діагностики і випробування 
автотракторного електрообладнання 
 
Мета: Ознайомитися  з пристроями для зарядки акумуляторних батарей. 
 
План: Режими зарядки акумуляторних батарей. Пристрої для зарядки 
акумуляторних батарей.  
 
Література: [3] с.429-433 
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  
 

 
Методичні рекомендації. 

 
В процесі експлуатації акумуляторних батарей їх зарядка, як правило, 

виконується безпосередньо на транспортному засобі від штатної генераторної 
установки. Такий режим зарядки характеризується, як зарядка за сталої 
напруги. При проведенні технічного обслуговування акумуляторних батарей, 
для визначення придатності батареї до подальшої експлуатації та при 
тривалому їх тривалому зберіганні в міжсезоння постає необхідність проводити 
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зарядку акумуляторних батарей в стаціонарних умовах.  Для зарядки свинцево-
кислотних  акумуляторних батарей в стаціонарних умовах використовують 
зарядні агрегати,  виконані на базі генераторів постійного струму, та 
випрямлячі. 

• Вкажіть пристрої, які використовуються  для зарядки акумуляторних 
батарей в стаціонарних умовах 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

• Накресліть схему випрямляча для заряджання акумуляторних батарей 
та вкажіть будову і принцип дії  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________   
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Запитання для самоконтролю: 
 

1. Режими зарядки акумуляторних батарей. 
2. Пристрої для зарядки акумуляторних батарей їх будова та принцип дії.   
 

Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен. 
 
Тести: 
1. Зарядка свинцево-кислотних акумуляторних батарей в режимі за 
сталого струму проводиться  
     А.   При напрузі 13,8 – 14,2 В.  
     В.   Від генераторної установки транспортного засобу. 
     С.   Від зарядного пристрою струмом 0,1С акумуляторної батареї. 
 
 
 

Самостійна робота №9. 
 

Тема: 6.1 Схеми електрообладнання автомобілів і тракторів. 
 
Мета: Ознайомитися  з умовними позначеннями автотракторного 
електрообладнання на електричних схемах та вимогами до виконання схем. 
 
План: Вимоги до виконання електричних схем автомобілів і тракторів. Умовні 
позначеннями автотракторного електрообладнання на електричних схемах.  
 
Література: [1] с.228-230; [3] с.12-23 
 
Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання  

 
Методичні рекомендації. 

 
Джерела і споживачі електричного струму, що встановлені на автомобілях 

і тракторах, з’єднуються між собою бортовою електричною мережею. 
Основними елементами електричної мережі є електропроводка, засоби захисту 
від коротких замикань, засоби комутації (вимикачі, перемикачі).  Більшість 
споживачів з’єднанні з джерелами струму по однопровідній схемі. Другим 
з’єднувальним провідником служить корпус  транспортного засобу " маса". 

Для визначення складу електрообладнання, зв’язків між ним та пояснення 
принципів роботи систем електрообладнання використовують принципові 
електричні схеми. Зображення окремих приладів на принциповій електричній 
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схемі виконується з використанням умовних графічних та літерних позначень 
згідно з загальними стандартами. Лінії електрозв’язку між електроприладами 
вказують у вигляді позначення кольору монтажного проводу чи цифрами. Також 
використовують літерне, цифрове позначення місць з’єднань. Це значно спрощує 
монтаж та пошук несправностей систем електрообладнання.  

Для зручності монтажу та пошуку несправностей використовують також 
монтажні схеми. На них електроприлади можуть бути показані у вигляді, що 
нагадує дійсну конфігурацію. Електропроводки на монтажних схемах показують 
у вигляді джутів, а в місцях приєднання електропроводок до приладів їх 
розгалужують для на ведення маркування. 
 

• Вкажіть назву умовного графічного позначення 
 
 
Умовне позначення 
 

 
Назва 
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• Які додаткові надписи вказують біля графічного позначення 

електрообладнання 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

• Як  позначаються на електричних схемах електропроводки 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________   
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Запитання для самоконтролю: 
 
 

1. Вимоги до виконання електричних схем автомобілів і тракторів.  
2. Умовні позначеннями автотракторного електрообладнання на 

електричних схемах.  
 

Форми контролю: 
          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування. 

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен. 
 
Тести: 
1. Принципові електричні схеми систем електрообладнання автомобілів і 
тракторів використовують 
     А.   Для визначення складу електрообладнання, зв’язків між ним та пояснення 
принципів роботи систем електрообладнання.  
     В.   Для проведення монтажних робіт  на основі зображень електричних 
приладів та джутів електропроводок з нанесенням  маркування. 
     С.   Для пояснення принципів роботи окремих електричних приладів 
тракторів і автомобілів. 
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Тестові завдання підсумкової контрольної роботи: 
 

1. Акумуляторні батареї на автомобілях і тракторах призначені. 
А.  Для живлення електричним струмом стартера під час пуску двигуна та 

інших споживачів при непрацюючому двигуні, а також коли двигун працює з 
низькою частотою обертання і потужність генератора недостатня для живлення 
підключених електроспоживачів. 

В. Для живлення електричним струмом струмом всіх споживачів крім 
стартера під час пуску двигуна, а також коли двигун працює з низькою 
частотою обертання і потужність генератора недостатня для живлення підклю-
чених електроспоживачів. 

С. Для живлення електричним струмом стартера та інших споживачів під 
час пуску двигуна внутрішнього згорання. 
 
2.  Свинцево-кислотна 12 вольтна акумуляторна батарея вважається 
повністю зарядженою. 

 

А.  Якщо напруга  акумуляторної батареї під навантаженням становить 
більше 12 В. 

В. Якщо напруга  акумуляторної батареї під навантаженням становить 
10,2…10,8 В. 
     С.  Якщо напруга  акумуляторної батареї під навантаженням становить 
менше 8,4 В. 

 
3. Для перетворення змінного струму в постійний генераторні установки 
змінного струму комплектуються. 

А.  Реле-регулятором напруги. 
В.  Блоком випрямлячів.  
С.  Обмоткою збудження. 

 
4. Електрофакельний підігрівник застосовується для  
     А.  Підігріву охолодної рідини. 

В.  Підігріву системи мащення. 
С.  Підігріву паливо-повітряної суміші. 

 
5. Свічка запалювання призначена для  
     А.  Перетворення низької напруги акумуляторної батареї чи генератора до  
високої напруги іскрового розряду. 

В.  Створення іскрового розряду в циліндрах. 
С.  Розподілу високої напруги по циліндрам. 

 
6. Безрупорні та рупорні звукові сигнали побудовані на основі  
     А.  Електромагнітної системи. 

В.  Підсилювача звукової частоти. 
С.  Пневмосистеми. 
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7. Амперметр на транспортних засобах  застосовують для 
     А.  Контролю режимів зарядки акумуляторної батареї 
     В. Контролю режимів зарядки акумуляторної батареї, справності генератора, 
шляхом вимірювання струму заряду та розряду акумуляторної батареї. 
С. Контролю режимів роботи генератора,  шляхом вимірювання його вихідної  
напруги. 
 
8. Стан робочих органів мобільних сільськогосподарських машин 
контролюється  
     А.   Контролюють по витратам палива 
     В.   Контролюють по частоті їх обертання та лінійному переміщенні. 

С. Контролюють по частоті обертання колінчатого валу двигуна 
внутрішнього згорання. 

 
9. Зарядка свинцево-кислотних акумуляторних батарей в режимі за 
сталого струму проводиться  
     А.   При напрузі 13,8 – 14,2 В.  
     В.   Від генераторної установки транспортного засобу. 
     С.   Від зарядного пристрою струмом 0,1С акумуляторної батареї. 
 
10. Принципові електричні схеми систем електрообладнання автомобілів і 
тракторів використовують 
     А.   Для визначення складу електрообладнання, зв’язків між ним та пояснення 
принципів роботи систем електрообладнання.  
     В.   Для проведення монтажних робіт  на основі зображень електричних 
приладів та джутів електропроводок з нанесенням  маркування. 
     С.   Для пояснення принципів роботи окремих електричних приладів 
тракторів і автомобілів. 
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