
Питання для здачі іспиту по дисципліні  

Електроустаткування автомобілів і тракторів 

Спеціальності 5.05070205 
Допуск для здачі іспиту : 

1. Курсовий проект (Практична частина, Презентація) 

2. Доповіді 

3. Конспект повний (3,4 курс) 

 
 

РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 

1.1.Призначення автомобільних генераторів та принцип їхньої дії 

1.2.Трифазний випрямляч генератора   

1.3.Генератори з додатковими випрямлячами для обмотки збудження 

1.4.Принцип дії безконтактних індукторних генераторів змінного струму 

1.5.Конструктивне виконання генераторів змінного струму 

1.6.Технічні та електричні характеристики генераторів    

1.7.Експлуатація генераторів та їхні основні несправності 

1.8.Технічне обслуговування генераторів  

1.9.Перевірка деталей, вузлів генератора та їх ремонт    

1.10.Реле-регулятори та регулятори напруги    

1.11.Несправності, технічне обслуговування та регулювання регуляторів напруги 

1.12.Акумуляторні батареї. Загальні відомості 

1.13.Будова акумуляторних батарей 

1.14.Основні характеристики стартерних акумуляторних батарей 

1.15.Основні несправності акумуляторних батарей 

1.16.Технічне обслуговування акумуляторних батарей 

 

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ПУСКУ 
2.1.Загальні відомості 

2.2.Електромеханічні характеристики стартера   

2.3.Будова стартера 

2.4.Електричні схеми керування стартером 

2.5.Системи полегшення пуску холодного двигуна 

2.6.Технічне обслуговування апаратів системи пуску 

2.7.Перевірка деталей та вузлів системи пуску 

2.8.Несправності та ремонт стартерів    

2.9.Перевірка роботоздатності електрофакельних підігрівників 

 

РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА ЗАПАЛЮВАННЯ     
3.1.Загальні відомості 

3.2.Запалювання робочої суміші в бензинових двигунах    

3.3.Принцип дії класичної системи запалювання 

3.4.Конструкція класичної системи запалювання 

3.5.Робота класичної батарейної системи запалювання 

3.6.Контактно-транзисторна система запалювання    

3.7.Транзисторна безконтактна система запалювання. 

Принцип дії. Датчики-розподільники    

3.8.Тиристорна система запалювання    

3.9.Цифрові та мікропроцесорні системи запалювання 

3.10.Експлуатація системи запалювання та її основні несправності   

3.11.Технічне обслуговування систем запалювання 



 

РОЗДІЛ 4. СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ 
4.1. Загальні відомості 

4.2. Автомобільні світлові прилади 

4.3.Джерела світла   

4.4.Комутаційна апаратура системи освітлення та світлової сигналізації 

4.5.Експлуатація та основні несправності системи освітлення і світлової сигналізації  

4.6.Технічне обслуговування системи освітлення і світлової сигналізації  

 

РОЗДІЛ 5. КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ 
5.1.Загальні відомості 

5.2.Прилади вимірювання температури 

5.3.Прилади вимірювання тиску 

5.4.Прилади вимірювання рівня пального 

5.5.Прилади вимірювання швидкості руху та частоти 

обертання колінчастого вала двигуна    

5.6.Експлуатація та основні несправності контрольно-вимірювальних приладів 

5.7.Технічне обслуговування та випробування контрольно-вимірювальних приладів  

 

РОЗДІЛ 6. ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ 
6.1.Звукові сигнали 

6.2.Скло- і фароочисники, омивачі та вентилятори    

6.3.Схеми керування електроприводом 

6.4.Технічне обслуговування та основні несправності 

допоміжного електрообладнання  

 

РОЗДІЛ 7. ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ 

ДВИГУНОМ І ТРАНСМІСІЄЮ     
7.1.Загальні відомості 

7.2.Система автоматичного керування економайзером 

примусового холостого ходу легкових автомобілів 

7.3. Система автоматичного керування економайзером 

примусового холостого ходу вантажних автомобілів    

7.4.Система центрального впорскування з електронним керуванням   

7.5.Електронні системи керування впорскуванням пального 

в камеру згоряння або у впускний колектор 

7.6.Електронні системи керування паливоподаванням автомобільних дизелів     

7.7.Електронне керування коробкою передач і трансмісією 

7.8.Електронний регулятор гальмівного моменту автомобіля    

7.9.Електронні протикрадіжні пристрої 

7.10. Діагностування та обслуговування систем з електронним керуванням 

 

РОЗДІЛ 8. СХЕМИ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛІВ 

І КОМУТАЦІЙНА АПАРАТУРА  
8.1.Загальні відомості 

8.2.Схеми електрообладнання автомобілів  

8.3.Комутаційна апаратура   

8.4.Експлуатація комутаційної апаратури 


