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Вступ
Тестові завдання використовуються, відповідно до типових умов вступу у вищі
навчальні заклади України, що запропоновані міністерством освіти і науки
України, для проведення фахових вступних випробовувань осіб, які закінчили ВНЗ
другого рівня акредитації і поступають в ВНЗ ІІІ та ІV рівня акредитації на напрям
підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт».
Наведені нижче тести використовуються для проведення фахових вступних
випробувань при вступі на навчання до Житомирського державного технологічного університету для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «бакалавр».
Право участі в фахових вступних випробуваннях мають вступники, які
отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», напряму
6.070106 «Автомобільний транспорт», за умови подачі відповідних документів в
приймальну комісію Житомирського державного технологічного університету.
Вступні випробування проводяться відповідно до графіку затвердженого головою
приймальної комісії ЖДТУ.
Тривалість випробування одна астрономічна година.
Перелік дисциплін,
включених до вступних випробувань
Протягом однієї астрономічної години абітурієнт повинен розв’язати тестове
завдання яке включає тести з наступних дисциплін:
• Математика;
• Технічна механіка;
• Автомобілі:
- конструкція;
- експлуатаційні властивості;
- автомобільні двигуни ;
• Технічне обслуговування автомобілів ;
• Основи технології ремонту автомобілів.
Варіанти тестових завдань включають по 50 тестових питань рівного ступеню
складності, які охоплюють всі вище перелічені дисципліни. Тестове завдання
формується випадковим чином із масиву тестових питань окремих дисциплін.
Результати тестування оцінюються за 100-бальною шкалою від 100 до 200 балів.
Кожне тестове завдання оцінюється у 2 бали. Кожне тестове завдання містить 50
тестових питань з таким розподілом по предметах:
№№ 1-5
- Математика…………………………………… 2 бали;
№№ 6-10
- Технічна механіка…………………………….. 2 бали;
Автомобілі:
№№ 11-18 - конструкція…………………………………… 2 бали;
№№ 19-25 - експлуатаційні властивості………………….. 2 бали;
№№ 26-32 - автомобільні двигуни………………………… 2 бали;
№№ 33-42 - Технічне обслуговування автомобілів ……… 2 бали;
№№ 43-50 - Основи технології ремонту автомобілів……. 2 бали.
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Максимальна оцінка, яку може отримати абітурієнт, при правильній відповіді
на всі запитання – 200 балів.
Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі
для здобуття ОКР
«бакалавр» – 124 бали.
Шкала переведення тестових балів в рейтингові
Бал
Бал
Бал
Бал
Тестовий
Тестовий
Тестовий
Тестовий
від100від100від100від100бал
бал
бал
бал
200
200
200
200
0
100
25
125
50
150
75
175
1
101
26
126
51
151
76
176
2
102
27
127
52
152
77
177
3
103
28
128
53
153
78
178
4
104
29
129
54
154
79
179
5
105
30
130
55
155
80
180
6
106
31
131
56
156
81
181
7
107
32
132
57
157
82
182
8
108
33
133
58
158
83
183
9
109
34
134
59
159
84
184
10
110
35
135
60
160
85
185
11
111
36
136
61
161
86
186
12
112
37
137
62
162
87
187
13
113
38
138
63
163
88
188
14
114
39
139
64
164
89
189
15
115
40
140
65
165
90
190
16
116
41
141
66
166
91
191
17
117
42
142
67
167
92
192
18
118
43
143
68
168
93
193
19
119
44
144
69
169
94
194
20
120
45
145
70
170
95
195
21
121
46
146
71
171
96
196
22
122
47
147
72
172
97
197
23
123
48
148
73
173
98
198
24
124
49
149
74
174
99
199
100
200
При складанні фахового вступного випробування абітурієнт отримує тестове
завдання і протокол фахових атестаційних вступних випробувань (аркуш
відповідей).
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Зразок тестового завдання

Житомирський державний технологічний університет
Факультет інженерної механіки
Кафедра «Автомобілі та автомобільне господарство»
Тестове завдання на фахові вступні випробування
на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) «бакалавр»
за скороченим терміном навчання на базі ОКР «молодший спеціаліст»
ВАРІАНТ № 00000000
№
з/п
1.

Зміст питання та відповіді

Кількість
балів
2

2.
3.
4.
5.
6.

Областю визначення функції y = 3x 2 є:
Областю визначення функції y = x є:
Вказати, яка функція є непарною:
Вказати, яка функція є парною:
Радіанна міра кута 300 дорівнює:
Закон Гука встановлює залежність:

7.

Напруга в перетинах бруса обернено пропорційна:

2

8.

Тіло, один розмір якого значно більше двох інших,
називається:
Коефіцієнт корисної дії механічної передачі це:

2

9.

2
2
2
2
2

2

10. Пластичною (залишковою) деформацією називається:

2

11. З якого матеріалу виготовлені випускні клапани?

2

12. Система охолодження призначена для:

2

13. Які деталі та поверхні деталей змащуються під тиском?

2

14. Колісний наземний безрейковий самохідний екіпаж це -

2

15. До транспортних засобів категорії L відносяться:

2

16. Літера G у позначенні категорії автомобілів вказує на те, що:

2

17. Які параметри не впливають на значення повного об’єму
циліндра двигуна?
18. Теплові зазори в клапанних механізмах встановлюють для того
щоб виключити:
19. До експлуатаційних властивостей автомобіля не відноситься:

2

20. Стійкість руху АТЗ забезпечує:

2

21. При розгляді питань теорії кочення автомобільного колеса

2

2
2
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№
з/п
22.
23.
24.
25.
26.

Зміст питання та відповіді
використовують його радіуси:
Радіус колеса в ненавантаженому стані при номінальному
тиску повітря в шині це радіус:
У випадку, коли сили опору руху перевищують за величиною
сили тяги рух колеса здійснюється:
Під час руху автомобіля в загальному випадку на нього діють
сили опору:
У випадку руху автомобіля на підйом з постійною швидкістю
на нього не діє сила опору:
Радіус кривошипа поршневого ДВЗ дорівнює:

Кількість
балів
2
2
2
2
2

27. Хід поршня дорівнює:

2

28. Один робочий цикл чотиритактного поршневого ДВЗ
здійснюється
29. Відношення повного об’єму циліндра до об’єму камери
згоряння зветься:
30. Перший промисловий зразок поршневого ДВЗ, що працював на
світильному газі було створено французьким механіком Ж.
Ленуаром у ______ році:
31. Детонаційна стійкість бензинів характеризується:

2

32. Випередження відкривання і запізнення закривання впускних
клапанів відносно мертвих точок поршневих ДВЗ здійснюється
для покращення:
33. Яким мастилом змащують ресори вантажного автомобіля?

2
2
2
2
2

34. В який відповіді більш повно вказані основні показниками
надійності автомобіля.
35. Дорожній транспортний засіб – це…

2

36. Періодичність робіт ТО-1

2

37. З чого починається організація технічного огляду транспортних
засобів на АТП?
38. «Положення про ТО і ремонт дорожніх транспортних засобів
автомобільного транспорту» прийнято…
39. Технічне обслуговування – це…

2

40. Чим вимірюється сходження керованих коліс автомобіля ЗИЛ130?
41. В яких одиницях вимірюється пропускна спроможність
жиклерів карбюратора під час вимірювання абсолютним
способом?
42. Періодичність ТО (ремонту) – це…

2

2
2
2
2
2
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№
Зміст питання та відповіді
з/п
43. Термін «капітальний ремонт» означає:

Кількість
балів
2

44. Яку форму має поперечний переріз зношеного циліндра ДВЗ?

2

45. Який вид зварювання використовується для зварювання
поламаних листів ресор?
46. Ремонт радіаторів системи охолодження здійснюється у
відділенні:
47. Шлицьові зєднання карданних передач центруються по:

2
2

48. Які деталі автомобіля відновлюють наплавленням?

2

49. Тріщини в алюмінієвих деталях усувають заварюванням в
середовищі:
50. Ремонтопридатність автомобіля це:

2

ГОЛОВА
ФАХОВОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

2

2

В.В.Рудзінський
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АРКУШ ВІДПОВІДЕЙ
Фахові вступні випробування на навчання
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
(на базі ОКР «молодший спеціаліст»)
спеціальності:
6.070106 „Автомобілі та автомобільне господарство”,
Варіант №_______________

„______”___________ 20__ р.

Обрану, як правильну відповідь клітинку перекреслити
Відповіді позначені мною власноруч без виправлень
___________________________
(особистий підпис)
Номер
питанн
я
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Правильна відповідь
А

Б

В

Г

Д

Кількість
балів
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

9

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Загальна сума балів

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
____ (______________________________ ).
(цифрами)

Голова фахової атестаційної комісії
Члени комісії:

Секретар

(прописом)
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Голова фахової атестаційної комісії

проф. В.В.Рудзінський
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
Математика
№
з/п
1.

Питання

Областю визначення функції y = 3x 2 є:
2. Областю визначення функції y = x є:
3. Вказати, яка функція є непарною:
4. Вказати, яка функція є парною:
5. Радіанна міра кута 300 дорівнює:
6. Радіанна міра кута 1800 дорівнює:
7. Який знак має ctg 980 ?
8. Який знак має sin 1120 ?
9. Порівняти cos 20 0 і cos 36 0 .
10. Порівняти sin 15 0 і sin 85 0 .
11. Вкажіть найменший додатній період функції y = cos 2 x .
12.

3
3x
Вкажіть найменший додатній період функції y = sin .
4
2
1 − sin α = ...
1 − сos 2α = ...

13.
14.
15. Значення виразу 2 sin π cos π дорівнює:
2

16.

2
π
Після спрощення вираз tg ⎛⎜ − α ⎞⎟ має вираз:
⎝2
⎠
2
2
Спростити вираз sin α + cos α − 1 .
Спростити вираз: sin 28 o cos 12 o + sin 12 o cos 28 o
Спростити вираз sin 2 α + cos 2 α − 3 .
Спростити вираз: sin 17 o cos 13 o + sin 13 o cos 17 o

17.
18.
19.
20.
21. Чи можуть бути одночасно справедливі рівності sin α = 3 і cos α = 1 ?
4

22.

5
3
4
Чи можуть бути одночасно справедливі рівності sin α = − і cos α = ?
5
5

23. У якій четверті закінчується кут π − α , якщо 0 < α < π ?
2

2

24. У якій четверті закінчується кут 2π − α , якщо 0 < α < π ?
2

25. arctg1 = …
26. arcsin 0 = …
27. Якщо arctgx = π , то х = …
6

28. Якщо arcsin x = π , то х = …
3

12

№
Питання
з/п
29. Як записати за допомогою тригонометричних функцій рівність arccos 1 = π ?
2

3

30. Як записати за допомогою тригонометричних функцій рівність arctg 3 = π ?
3

31. Сума arcsin(-1) + arccos0 дорівнює:
32. Різниця arccos 1 – arccos 0 дорівнює:
33. Розв’язком нерівності sin α ≥ 1 є число:
2

34.
35.
36.

Розв’язком нерівності sin α >

2
є число:
2

3
.
2
2
.
Розв’яжіть рівняння cos x = 2
Значення виразу 4 81 − 2 дорівнює:

Розв’яжіть рівняння sin x =

37.
38. Значення виразу 3 125 - 4 дорівнює:
39.
1
Після внесення множника під знак радикала у виразі - 33 отримаємо:
3

40.

Після внесення множника під знак радикала у виразі -5 3

1
отримаємо:
5

41. Внести множник з-під знака радикала − 9b 5 , якщо b<0.
42. Внести множник з-під знака радикала 4 − 16a 5 , якщо a<0.
1
43.
⎛ 8 ⎞3
Обчислити ⎜ ⎟ .
⎝ 27 ⎠

44. Знайти значення виразу 2 9 .
45. Розв’яжіть рівняння 4 x − 1 = 1 .
46. Розв’яжіть рівняння (x − 3) 23 = 4 .
47. Розв’яжіть рівняння 3 x − 1 = 2 .
48. Обчислити значення виразу 3 5 + 2 6 ⋅ 3 5 − 2 6 .
49. Із наведених нижче функцій показниковою є
50. Із наведених нижче функцій спадною показниковою є:
51. Із наведених нижче функцій зростаючою показниковою є:
52. Якщо 3m < 3n, то виконується умова:
53. Якщо 4k > 4l, то виконується умова:
54. Розв’яжіть рівняння 3x-2 = 9.
55. Обчислити log 5 25.
56. Обчислити log 3 9.
57. log 2 x = -2. Знайти х.
58. log 1 3 = x. Знайти x.
3
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59. log 2 2 2 = x. Знайти x.
60. Розв’яжіть рівняння log 1 (1 – x) = -1.
4

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Вкажіть, який із числових проміжків є розв’язком нерівності x < 6 .
Вкажіть, який із числових проміжків є розв’язком нерівності x ≤ 4 .
Яка з рівностей правильна?
Яка з рівностей правильна?
x2 + 4
, коли x → 2 ?
2
1
Яке з чисел є границею функції f ( x) = x 2 + 4 , коли x → 2 ?
2
3
/
Зразок обчислення похідної: y = 8x ; y = 8 ⋅ 3x 2 = 24 x 2 . У якому випадку

Яке з чисел є границею функції f ( x) =

правильно знайдено похідну функції y = 4x3 ?
68. Зразок обчислення похідної: y = 7x 3 ; y / = 7 ⋅ 3x 2 = 21x 2 . У якому випадку
правильно знайдено похідну функції y = 4x 2 ?
69. Знайдіть похідну функції y = 4 sin x
70. Знайдіть похідну функції y = 5 + 2e x .
71. Знайдіть похідну функції f ( x) = 1 + ln x .
x

72. Обчисліть похідну функції f ( x) = 1 x 4 − x 2 − 4 в точці x = 2 .
0
73.
74.
75.
76.
77.

4
Якщо f ( x) = x + 2 , то функція y = f (x) спадає на проміжку:
/

Якщо f / ( x) = x − 3 , то функція y = f (x) зростає на проміжку
Якщо f / ( x) = x 2 − 100 , то критичними точками для функції y = f (x) є точки:
Якщо f / ( x) = 2 x 2 − 4 x , то критичними точками для функції y = f (x) є точки:
Назвіть критичні точки функції, зображеної на графіку.

78. Назвіть точки екстремуму функції, зображеної на графіку.

79. Знайдіть проміжки зростання функції, зображеної на графіку.

80. Назвіть найбільше значення функції, зображеної на графіку.

81. Назвіть проміжки, на яких функція, зображена на графіку, набуває додатних
значень.
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82. Якщо f ( x) = sin x , то похідна функції в точці x = 8π дорівнює:
0
8

Знайдіть найбільше значення функції f ( x) = 3x 2 − 2 x 3 на проміжку [− 1;1] .
Знайдіть найменше значення функції f ( x) = 3x 2 − 2 x 3 на проміжку [− 1;1] .
Яка з функцій є первісною для функції f ( x) = 4 x3 ?
Яка з функцій є первісною для функції f ( x) = 3x 2 ?
Яка з функцій є такою, що f / ( x) = 3 ?
Яка з функцій є такою, що f / ( x) = 2 x + 1 ?
Укажіть для функції f ( x) = 2 x первісну, графік якої проходить через точку
М(0;1)?
90. Яку з фігур, зображених на малюнку, можна назвати криволінійною
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

трапецією?
1
91.

2

3

4

0

Обчисліть інтеграл ∫ ( x 2 + 1)dx .
−1

92. Якими лініями обмежена фігура, зображена на рисунку?

93. Укажіть вираз для обчислення площі криволінійної трапеції, яку зображено
b

на рисунку, враховуючи, що S = ∫ f ( x) :
a

94.

2

3
4
x
dx .
Обчисліть інтеграл ∫
0

95.

0

Обчисліть інтеграл

∫π 2 sin xdx .

−

96.

Якими лініями обмежена фігура, зображена на рисунку?
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97.

Сплав міді і цинку, що містить 2 кг міді, сплавили з 6 кг міді. Отримали
сплав, у якому відсоток міді на ЗО % більший, ніж у попередньому. Якою
була маса початкового сплаву?
98. Знайдіть найменший за модулем член арифметичної прогресії
-15,1;-14,4...
99. Бісектриса прямого кута прямокутного трикутника ділить гіпотенузу на
відрізки 15 см і 20 см. Знайдіть радіус кола, вписаного у трикутник.
100. Сторони чотирикутника відносяться як 2:3:3: 4. Знайдіть периметр подібного
йому чотирикутника, найбільша сторона якого дорівнює 20 см.
Технічна механіка
№
з/п
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

Питання
Закон Гука встановлює залежність:
При чистому розтягуванні в перетинах виникають
Міцність це
При крученні бруса в його перетинах виникає
Абсолютно твердим в опорі матеріалів називають тіло
Який вигляд вигину не вивчає опір матеріалів
Напруга в перетинах бруса обернено пропорційна
Опір матеріалів вивчає
Робота сили тяжіння не залежить
Варіатор це механічна передача
Який з наступних методів не застосовується в опорі матеріалів?
Що означає математичне вираження: σ ≤ [σ]?
Тіло, один розмір якого значно більше двух інших, називається:
Яке із зубчастих коліс має найменший діаметр ділильного кола:
Допущення про суцільність матеріалу в опорі матеріалів дозволяє:
Яка основна причина виходу з ладу зубчастих передач, що працюють в
маслі?
У яких випадках переважно з'єднання деталей не болтом, а шпилькою?
Момент сили відносно точки це:
Яке з тверджень виражає суть закону збереження механічної енергії
Допущення про однорідність матеріалу передбачає, що:
Яка з перерахованих передач не відноситься до пасових передач
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122. Коефіцієнт корисної дії механічної передачі це:
123. . Зміна розмірів і форми тіла під дією зовнішніх сил називається
124. Яка з перерахованих механічних передач здійснює передачу потужності за
рахунок сил тертя?
125. Момент сили відносно точки це
126. Які з перерахованих функцій не можуть виконувати механічні передачі
127. Яка сила називається рівнодійною?
128. Відносна лінійна деформація має розмірність:
129. Якої форми не бувають зуби коліс в конічних передачах?
130. Матеріал називається ізотропним, якщо:
131. Який кут перетинання осей валів в конічних зубчастих передачах має
найбільше поширення?
132. Яке з тверджень не відноситься до властивостей пар сил:
133. До недоліків пасової передачі відноситься:
134. Внутрішніми силами в опорі матеріалів називають:
135. Яка напруга в поперечному перетині бруса зветься нормальною?
136. Центр тяжіння площі трикутника розташований:
137. Скільки обертів зробить диск за 10 секунд, якщо його кутова ω = 10π
рад/сек?
138. Пластичною (залишковою) деформацією називається:
139. Яке з перерахованих роз'ємних з'єднань деталей є рухомим?
140. Як, згідно формулі Герца, зміниться контактна напруга, якщо навантаження
на зубчасту передачу зросте в чотири рази?
141. Яка з приведених формул застосовна для визначення нормального
прискорення точки при криволінійному русі:
142. Здатність матеріалу чинити опір деформаціям називається:
143. Для яких цілей неможливо застосувати зубчасту передачу?
144. Яка з перерахованих властивостей не відноситься до головних чинників, що
впливають на втомну межу витривалості деталі:
145. Що з перерахованого можна віднести до недоліків планетарних зубчастих
передач порівняно із звичайними зубчастими передачами:
146. Осьовий момент інерції круглого перетину діаметром d можна приблизно
визначити по формулі:
147. Який з приведених відношень є передавальним числом одноступінчастої
передачі?
148. Скільки обертів в хвилину здійснює колесо автомобіля, якщо його кутова
швидкість ω = 3π рад/сек?
149. . Величина тиску в 1000 Н/м2 рівнозначна:
150. Що таке механічний ККД передачі обертального типа?
151. Вкажіть неправильну відповідь
152. Яка з перерахованих передач не відноситься до пасових передач:
153. При розрахунках в опорі матеріалів матеріал конструкцій передбачається
154. Коефіцієнт корисної дії (ККД) багатоступінчастого приводу визначається як:
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155. Закон Гуку в опорі матеріалів встановлює залежність
156. Переваги черв'ячних передач з верхнім розташуванням черв'яка в порівнянні
з нижнім розташуванням черв'яка
157. Матеріал називається анізотропним, якщо
158. У якій з перерахованих передач з проміжним гнучким зв'язком навантаження
на вали найменше?
159. Внутрішні силові чинники в поперечному перетині стержня знаходять з
допомогою:
160. Який тип черв'яка черв'ячної передачі у всіх перетинах має криволінійну
форму?
161. Якщо зовнішні навантаження, що діють на брус, зводяться до пари сил, що
лежать в площині, перпендикулярній осі бруса, то брус сприймає
деформації:
162. Який елемент черв'ячної передачі найчастіше лімітує її працездатність?
163. Яке із зубчастих коліс має найменший діаметр ділильного кола:
164. Який з перерахованих типів різьб не застосовується в машинобудуванні:
165. Яка з перерахованих вимог не пред'являється до матеріалів заклепок:
166. Коефіцієнт Пуансона визначає залежність між
167. Що з перерахованого не відноситься до достоїнств різьбових з'єднань:
168. Скільки зубів на привідному колесі зубчастої передачі, якщо: передавальне
відношення пари зубчастих коліс u = 3,0; - модуль зубів коліс m = 4 мм; діаметр ділильного кола веденого колеса d = 240мм.
169. Стійкістю в опорі матеріалів називається здатність елементів конструкції:
170. Які муфти не застосовують в промисловому машинобудуванні:
171. Яка основна причина виходу з ладу відкритих зубчастих передач?
172. Дві останні цифри (дві перші цифри справа) на умовній маркуванні
підшипників позначають:
173. Фрикційні муфти служать для
174. Який з видів зв'язків не розглядає розділ «Теоретична механіка»:
175. Яка з перерахованих властивостей не відноситься до головних чинників, що
впливають на втомну межу витривалості деталі:
176. Сила тертя це:
177. Напруга руйнування залежить від:
178. Напруга, що виникає при крученні круглого бруса в поперечних перетинах
залежить від:
179. Які види вигинів не вивчає наука «Опір матеріалів»?
180. Основними критеріями працездатності підшипників кочення є:
181. Гіпотеза Бернуллі стверджує, що
182. При русі автомобіля миттєва швидкість точки дотику колеса з дорожнім
покриттям рівна:
183. Теорема Д. І. Журавського для вигину встановлює залежність:
184. Розтягуванням і стисненням називають вигляд деформації, при якій:
185. Граничною напругою при статичному навантаженні для пластичних
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з/п
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Питання
матеріалів є:
Модуль подовжньої пружності першого роду (модуль Юнга) визначає
залежність між:
Коефіцієнт корисної дії (ККД) багатоступінчастого приводу визначається як:
Чистий вигин має місце, коли:
Умова працездатності фрикційної передачі:
Контактна міцність при стискуванні циліндричних поверхонь розраховується
по формулі:
Другий закон Ньютона (основне рівняння динаміки) можна представити у
вигляді :
Гіпотеза найбільшої дотичної напруги стверджує: «Небезпечний стан
матеріалу настає тоді, коли...» (знайдіть правильне завершення твердження):
Потужністю сили називається
Розкладання сили на дві складові зводиться до побудови:
При динамічних (змінних) навантаженнях розрізняють наступні цикли
напруги:
Основною енергетичною характеристикою редуктора є:
Основний недолік косозубих циліндричних передач
Реакція вязей криволінійної поверхні завжди направлена
Робота сили може бути визначена як:
До недоліків клепаних з'єднань можна віднести:
Будова автомобіля
Колісний наземний безрейковий самохідний екіпаж це За призначенням автомобілі поділяють на:
До транспортних засобів категорії М відносяться:
До транспортних засобів категорії N відносяться:
До транспортних засобів категорії L відносяться:
До транспортних засобів категорії O відносяться:
До транспортних засобів категорії M/N відносяться:
Літера G у позначенні категорії автомобілів вказує на те, що:
Двигун призначений для
З яких систем і механізмів складається двигун?
Які параметри не впливають на значення повного об’єму циліндра двигуна?
Робочий об’єм циліндру дорівнює 500 см.куб. , об’єм камери згоряння 100
см.куб. чому дорівнює ступінь стискання?
Що надходить під час такту впуску до циліндрів дизеля ?
Що надходить під час такту впуску до циліндрів карбюраторного двигуна ?
Під час якого такту в циліндрі дизеля надходить паливо?
На який кут в градусах повертається колінчатий вал одноциліндрового
чотирьохтактного двигуна за один робочий цикл?
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

В чотирьохциліндрових двигунах перший номер присвоюється циліндру,
що розташований:
Які деталі кривошипно - шатунного механізму відносяться до рухомих?
Які деталі кривошипно - шатунного механізму відносяться до нерухомих?
Які деталі, з перерахованих, жорстко кріпляться до колінчастого валу?
Теплові зазори в клапанних механізмах встановлюють для того щоб
виключити:
Тепловий зазор в двигуні автомобіля ЗИЛ-130 встановлюють між:
В яких межах лежать значення теплових зазорів ГРМ двигунів?
Теплові зазори в приводі клапанів перевіряють та регулюють при:
З якого матеріалу виготовлені випускні клапани?
Для кращого охолодження випускних клапанів двигунів ЗМЗ-53-11 і ЗИЛ130 порожнини стержнів клапанів заповнюють:
Для рівномірного охолодження випускних клапанів двигунів ЗМЗ-53-12
застосовують:
В циліндрах двигуна, що працює виділяється велика кількість тепла.
При цьому в корисну роботу перетворюється?
Якщо після прогріву двигуна до визначеної температури не відводити
тепло від найбільш нагрітих деталей, то це приведе до?
Система охолодження призначена для:
На повністю прогрітому двигуні температура охолоджувальної рідини
повинна підтримуватись в інтервалі?
Які функції виконує термостат?
Якщо температура охолоджувальної рідини в системі охолодження двигуна
нижче 70 С то вона циркулює?
Яке основне призначення розширювального бачка?
Рух автомобіля рекомендується починати коли температура
охолоджувальної рідини досягне?
Яку воду заборонено застосовувати в системах охолодження?
Застосування в системі охолодження “жорсткої води”, що містить велику
кількість солей, веде:
Антифризи марок „Тосол А-40” і „Тосол А-65” готують:
Антифриз марки „Тосол А-40” застигає:
Які з перерахованих функцій не виконують системи мащення?
Які деталі та поверхні деталей змащуються під тиском?
Які методи подавання мастила до тертьових поверхонь застосовуються в
системах мащення двигунів, що вивчаються?
Які наслідки викликає припинення подачі мастила до шийок колінчастого
валу?
Відсмоктування картерних газів здійснюється за рахунок?
Пальна суміш у кабюраторному двигуні готується:
Число в маркуванні бензину означає:
Що, із названого, не відноситься до системи живлення карбюраторного
двигуна:
Що, із названого, не відноситься до системи живлення карбюраторного
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.

двигуна:
Для очищення палива служить:
Найпростіший карбюратор складається із:
Оберти колінчастого вала карбюраторного двигуна змінюють за допомогою
Скільки повітря теоретично необхідно і достатньо для повного згорання 1
кг бензину?
Як називають суміш, в якій на 1 кг бензину приходиться 14 кг повітря?
Яка пальна суміш називається багатою?
Яка пальна суміш називається бідною?
Яка пальна суміш називається збідненою?
Яка пальна суміш називається збагаченою?
Якою за своїм складом повинна бути пальна суміш під час пуску двигуна?
Якою за своїм складом повинна бути пальна суміш під час роботи двигуна
в режимі повного навантаження?
Де здійснюється перетворення струму низької напруги в струм високої
напруги?
Свічка запалювання призначена для:
В якій відповіді правильно вказані позначені на рисунку частини
контактно-транзисторної системи запалювання?

65.
66.

Який з приладів системи запалювання розподіляє струм по свічкам
запалювання у відповідності з порядком роботи циліндрів?
Який струм проходить в контактно-транзисторній системі запалювання
через контакти переривника?
В який момент проскакує іскра між електродами свічки запалювання?
Яка частина свічки запалювання позначена на рисунку?

67.
68.

Переривник розподільник складається із:
Яка частина стартера позначена на рисунку цифрою 1?

64.
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69.

Яка частина стартера позначена на рисунку цифрою 2?

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Джерела електричного струму в автомобілі є:
Що являє собою електроліт?
Як змінюється густина електроліту при розряді акумулятора?
Чим створюється магнітне поле в генераторі змінного струму ?
Як залежить напруга генератора від частоти обертання його ротора?
Яке призначення трансмісії?
За способом передачі крутного моменту трансмісії бувають: (вказати
відповідь з найбільш повнім переліком)
Яке призначення зчеплення?
В автомобільному фрикційному зчепленні передача крутного моменту від
двигуна до коробки передач здійснюється за рахунок
Які деталі входять до складу механізму однодискового зчеплення? (вказати
відповідь з найбільш повнім переліком)
В механізмі зчеплення використовуються пружини:
Які є типи приводів зчеплення?
Які деталі входять до складу механічного приводу зчеплення? (вказати
відповідь з найбільш повнім переліком)
Що називається передавальним відношенням трансмісії?
Для безшумного перемикання передач слугує?
На яких автомобілях використовуються роздавальні коробки?
Призначення карданної передачі?
Які є типи карданних шарнірів?
На автомобілях з довгою базою для скорочення довжини карданного валу
встановлюють:
Які механізми об’єднує ведучий міст?
Які є типи головних передач?
При повороті колеса обертаються з різною кутовою швидкістю за рахунок
У автоматичній трансмісії відсутнє:
Підсилювач привода зчеплення застосовується для:
Основними причинами пробуксовування зчеплення є:
Коробка передач призначена для:
Електрообладнання автомобіля ...

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
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97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

Акумуляторна батарея призначена для:
Система освітлення і сигналізації призначена для:
До спеціального обладнання автомобіля належать:
До контрольно-вимірювального обладнання належить:
У маркуванні шини 175/70 R13 перше число (175) означає:
У маркуванні шини 175/70 R13 друге число (70) означає:
У маркуванні шини 175/70 R13 третій символ (R) означає:
У маркуванні шини 175/70 R13 четверте число (13) означає:
У маркування акумуляторної батареї 6СТ-75А1 перший символ (6) означає:
У маркування акумуляторної батареї 6СТ-75А1 другий символ (СТ)
означає:
У маркування акумуляторної батареї 6СТ-75А1 третій символ (75) означає:
У маркування акумуляторної батареї 6СТ-75А1 четвертий символ (А1)
означає:
У маркування акумуляторної батареї 6СТ-75АЗ п’ятий символ (З) означає:
У маркування акумуляторної батареї 6СТ-75АТ п’ятий символ (Т) означає:
Який тип підвіски має задній візок автомобіля КАМАЗ-5320?
Що утворює рульову трапецію?
Які бувають гідравлічні амортизатори?
Що взаємодіє з опорною поверхнею?
Що називається повздовжнім елементом рами трактора чи автомобіля?
До чого приводить використання антиблокувальних систем гальм?
Для чого призначена гальмівна система?
З яких частин складається гальмівна система?
Чим досягається стабілізація керованих коліс автомобіля?
Яке призначення має гальмівний кран?
За взаємозв’зком коліс правого і лівого борту підвіски поділяють на:
За типом пружного елементу підвіски поділяють на:
Підвіски зі змінним ступенем демпферування називаються:
Підвіски зі змінним ступенем демпферування та змінним кліренсом
називаються:
До напівзалежних підвісок відноситься:
На автомобілі ЗАЗ-968М використовується підвіска:
У загальному випадку підвіска складається з таких елементів:
Підвіска автомобіля призначена для:
У ресорній підвісці у якості напрямного пристрою виступає:
Бічні навантаження від опорної поверхні сприймаються:
Яке рульове з’єднання не використовується у рульовому керуванні
автомобіля:
Яка деталь рульового механізму жорстко кріпиться до рами?
Центр повороту це
При повороті автомобіля внутрішнє кероване колесо повертається на
більший кут ніж зовнішнє за рахунок:
Як працює рульове керування з гідропідсилювачем при непрацюючому
двигуні?
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136. Підсилювач у рульовому керуванні необхідний для:
137. Напрямок потоку рідини у системі гідропідсилювача змінює:
138. В якій відповіді правильно названі елементи системи рульового керування
(рис)?

139. Яке призначення рульової трапеції?
140. Яка деталь шарніру рульової тяги позначена на рисунку?

141. Скільки гальмівних систем використувується у автомобілі?
142. Фізичний зміст процесу гальмування полягає у:
143. Для утримання автомобіля у нерухомому стані на ухилах
використовується:
144. Найвищу швидкість спрацювання має гальмівна система з приводом:
145. Найменшу швидкість спрацювання має гальмівна система з приводом:
146. Аварійна гальмівна система автомобіля реалізується за рахунок:
147. Дисковий гальмівний механізм має більшу ефективність ніж барабанний за
рахунок:
148. Стоянкові гальмівні системи бувають:
149. Нерівномірний розподіл гальмівних зусиль на колесах правого і лівого
борту призводить до:
150. Регулятор гальмівних сил це:
151. АБС це:
152. Яка деталь головного гальмівного циліндру позначена на рисунку?

153. Яка частина колісного гальмівного меха-нізму позначена на рисунку
цифрою 1?
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154. Яка частина колісного гальмівного механізму позначена на рисунку
цифрою 2?

155. функціональне призначення системи забезпечення курсової стійкості
полягає у тому, що:
156. Якщо при пуску двигуна з натиснутою педаллю гальм вона опускається
донизу то:
157. Як працює гальмівна система з гідровакуумним підсилювачем при
непрацюючому двигуні?
158. Вкажіть функціональне призначення системи Brake Assist (підсилювач
екстренного гальмування)
159. Час спрацювання гальмівної системи з гідравлічним приводом лежить в
межах:
160. До загальних несправностей гальмівних систем незалежно від типу
приводу відносяться:
Автомобілі
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Питання
До експлуатаційних властивостей автомобіля не відноситься:
До експлуатаційних властивостей автомобіля відноситься:
Умови експлуатації АТЗ – це незалежні чинники, що визначають:
Чинниками умов експлуатації АТЗ є чинники:
Тягово-швидкісні властивості АТЗ забезпечують:
Паливна економічність АТЗ забезпечує
Маневреність АТЗ забезпечує
Стійкість руху АТЗ забезпечує:
При розгляді питань теорії кочення автомобільного колеса використовують
його радіуси:
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№
Питання
з/п
10. Радіус колеса в ненавантаженому стані при номінальному тиску повітря в
шині це радіус:
11. Відстань від осі нерухомого колеса до опорної поверхні при номінальних
значеннях тиску повітря в шині і навантаженні зветься радіусом:
12. Відстань від опорної поверхні до осі обертання колеса під час руху зветься
радіусом колеса:
13. Під час кочення веденого колеса зі змінною швидкістю у веденому режимі
на нього не діє:
14. Під час кочення колеса у веденому режимі зі змінною швидкістю на нього
діє:
15. Під час руху за ведучого колеса прикладені:
16. Під час руху ведучого колеса з розганянням інерційний момент колеса
спрямований:
17. Під час руху ведучого колеса з уповільненням інерційний момент колеса
спрямований
18. Максимальне значення тягової сили колеса обмежене
19. До радіусів автомобільного еластичного колеса не відноситься:
20. Яким радіусом автомобільного колеса користуються при визначенні шляху,
швидкості та прискорення?
21. Який радіус автомобільного колеса використовується при визначенні сили
тяги?
22. Який радіус автомобільного еластичного колеса використовується при
визначенні сили опору коченню?
23. На якій опорній поверхні коефіцієнт опору руху має мінімальне значення?
24. На якій опорній поверхні коефіцієнт опору руху має максимальне значення:
25. Потужність автомобільного двигуна вимірюється в:
26. Крутний момент автомобільного двигуна вимірюється в:
27. Питома годинна витрата палива автомобільного двигуна вимірюється в:
28. Зовнішня швидкісна характеристика автомобільного двигуна – це залежність
від частоти обертання колінчастого валу:
29. Для забезпечення можливості руху автомобіля необхідно, щоб сила тяги
була:
30. У випадку перевищення сили тяги за силу зчеплення рух колеса
здійснюється:
31. У випадку, коли сили опору руху перевищують за величиною сили тяги рух
колеса здійснюється:
32. Під час руху автомобіля в загальному випадку на нього діють сили опору:
33. У випадку руху автомобіля на підйом з постійною швидкістю на нього не діє
сила опору:
34. У випадку руху автомобіля зі змінною швидкістю на горизонтальній ділянці
дороги на нього не діє сила опору:
35. У випадку руху автомобіля на горизонтальній ділянці дороги на нього діють
сили опору:
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№
Питання
з/п
36. У випадку руху автомобіля з постійною швидкістю на горизонтальній
ділянці дороги на нього не діють сили опору:
37. Сила опору коченню при русі автомобіля вагою 100 кН зі швидкістю
40 км/год по дорозі з коефіцієнтом опору коченню fo = 0,02 дорівнює:
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.

50.

Сила опору коченню при русі автомобіля зі швидкістю 45 км за годину при
його вазі 50 КН по дорозі з коефіцієнтом опору коченню fo = 0,078 дорівнює:
Визначити потужність, що витрачається на подолання сил опору кочення для
автомобіля вагою 100 КН, якщо швидкість руху дорівнює 36 км/год,
коефіцієнт опору коченню
f = 0,02
Яка потужність витрачається на подолання сил опору кочення автомобіля
вагою 50 КН при швидкості руху 54 км/год по дорозі з коефіцієнтом опору
коченню f = 0,02
Яка з названих сил, що діють під час руху на автомобіль, є рушійною:
Сила ваги автомобіля прикладена до:
Рух автомобіля описується рівнянням тягового балансу у вигляді:
Pp = Pf + Ph + Pj +Pw, це означає, що автомобіль рухається:
Рух автомобіля описується рівнянням тягового балансу у вигляді:
Pp = Pf - Ph - Pj +Pw, це означає, що автомобіль рухається:
Рух автомобіля описується рівняння тягового балансу у вигляді:
Pp = -Pf ± Ph ± Pj +Pw, це означає, що він рухається:
Рух автомобіля описується рівнянням тягового балансу у вигляді:
Pp = Pf - Ph + Pj + Pw, це означає, що він рухається:
Рух автомобіля описується рівнянням тягового балансу у вигляді:
Pp = Pf + Ph - Pj + Pw, це означає, що він рухається:
Визначити силу опору кочення, що діють на автомобіль:
сила тяги Рр = 1500 Н
сила опору підйому
Ph =200 Н
сила опору інерції
Pj = 800 Н
сила опору повітря
Pw = 150 Н
Визначити силу опору підйому при силах, що діють на автомобіль:
сила тяги Рр = 3000 Н
сила опору коченню
Pf = 250 Н
сила опору інерції
Pj = 850 Н
сила опору повітря
Pw = 400 Н
Визначити силу опору інерції при наступних значеннях сил, що діють на
автомобіль:
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№
з/п
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Питання
Сила опору повітря залежить від:
Сила опору повітря не залежить від:
Сила опору повітря залежить від:
Потужність опору повітря при русі автомобіля зі швидкістю 20 м/с і
величині сили опору повітря Pw = 700 Н
Сила опору підйому автомобіля залежить від:
Сила опору підйому автомобіля не залежить від:
Під час руху автомобіля на підйом сила опору підйому спрямована в бік:
Під силою опору підйому розуміють складову:
Чому дорівнює сила опору підйому автомобіля вагою 100 кН при русі на
підйом крутизною 4º
Чому дорівнює потужність опору підйому автомобіля, що рухається зі
швидкістю 15 м/с, якщо сила опору підйому складає 1 кН
Сила опору повітря при швидкості 20 м/с складає 800 Н. Яке значення буде
мати ця сила при швидкості 40 м/с
У скільки разів зростає сила опору повітря при збільшенні швидкості руху
автомобіля у 2 рази?
У скільки разів зростає сила опору повітря при збільшенні швидкості руху
автомобіля у 3 рази
У скільки разів зростає потужність опору повітря при збільшенні швидкості
руху автомобіля у 2 рази?
У скільки разів зростає потужність опору повітря при збільшенні швидкості
руху автомобіля у 3 рази
Опір дороги складається з:
У скільки разів зростає сила опору підйому автомобіля при збільшенні кута
підйому дороги з 4º до 8º
У скільки разів змінюється сила опору коченню автомобіля при зменшенні
його повної ваги у 2 рази:
У скільки разів збільшується потужність опору коченню автомобіля при
збільшенні його швидкості з 30 до 45 км/год:
У скільки разів змінюється потужність опору підйому автомобіля при
зменшенні його швидкості зі 100 до 40 км/год:
Величина сили опору інерції автомобіля залежить від:
Величини сили опору інерції автомобіля не залежить від:
Колова сила на ведучих колесах (сила тяги) автомобіля залежить від:
Колова сила на ведучих колесах (сила тяги) автомобіля не залежить від:
Максимальної сили тяги автомобіля з механічною ступінчастою трансмісією
можна досягати на передачі:
Мінімальне тягове зусилля на ведучих колесах має місце на передачі:
Тягова характеристика автомобіля – це залежність: тягової сили від:
Графік потужнісного балансу автомобіля - це залежність потужності від:
Потужність підведена до ведучих коліс автомобіля менша за потужність
його двигуна на величину потужності:
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80. Визначити динамічний фактор автомобіля, якщо сила тяги дорівнює 2,5 кН;
сила опору коченню – 0,8 кН; сила опору повітря – 0,750 кН
81. Визначити динамічний фактор автомобіля вагою 20 кН при силі тяги у 12 кН
і силі опору повітря 2 кН. Він дорівнює:
82. Динамічний фактор автомобіля має більше значення при його завантаженні
на:
83. Найменше значення має динамічний фактор при завантаженні автомобіля на:
84. Динамічна характеристика автомобіля це залежність динамічного фактора
від:
85. Визначити силу тяги автомобіля вагою 50 кН, якщо сила опору повітря Pw =
2 кН, динамічний фактор Д = 0,36
86. Визначити силу опору повітря автомобіля вагою 20 кН, якщо сила тяги
Pр = 12 кН, динамічний фактор Д = 0,25
87. Визначити вагу автомобіля Ga, якщо динамічний фактор Д = 0,25, сила тяги
Pр = 14 кН, сила опору повітря Pw = 2 кН
88. Показниками швидкісних властивостей автомобіля є:
89. Шини для автомобіля підбирають з урахуванням
90. Шини для автомобілів підвищеної прохідності повинні мати малюнок
протектора:
91. Сумарне передавальне число трансмісії (де передавальне число коробки
передач uкг = 2,8 передавальне число головної передачі uо = 5) дорівнює
92. Передавальне число першої передачі коробки передач uк1, обирають,
виходячи з виконання умов:
93. Передавальне число вищої передачі коробки передач автомобіля
обчислюють, виходячи з умови забезпечення:
94. За рівної швидкості та коефіцієнту опору коченню мінімальна витрата
палива на 1 кг буде мати місце при русі автомобіля:
95. За рівної швидкості та коефіцієнті опору коченню найбільша витрата палива
на 1 км пройденого шляху буде мати місце при русі автомобіля:
96. Шляхова витрата палива автомобілем вимірюється в:
97. Запас ходу автомобіля – це:
98. Витрата палива на одиницю транспортної роботи вантажного автомобіля
вимірюється в:
99. Витрата палива на одиницю транспортної роботи пасажирського автомобіля
вимірюється в:
100. На витрату автомобілем палива впливають:
101. На витрату автомобілем палива впливають:
102. Гальмівні властивості автомобіля забезпечує його гальмівна система:
103. Гальмові властивості автомобіля оцінюються показниками:
104. Гальмівний шлях – це шлях, який проходить автомобіль:
105. Найменший час запізнення спрацьовування приводу мають гальмівні
системи з приводом:
106. У скільки разів збільшиться гальмівний шлях автомобіля при збільшенні
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Питання
швидкості початку гальмування з 40 км/год до 80 км/год:
У скільки разів зменшиться гальмівний шлях автомобіля при зменшенні
швидкості початку гальмування зі 120 км/год до 40 км/год:
У випадку, коли гальмівний момент гальмівного механізму колеса
перевищує значення моменту зчеплення колеса з дорогою, колес рухається з:
Найбільшу ефективність робочої гальмівної системи забезпечують
регулятори гальмівних сил:
Для зміни напрямку руху колісних машин використовується спосіб:
Різні кути повороту керованих коліс автомобіля забезпечуються
Момент опору повороту шини має максимальне значення при швидкості
руху автомобіля:
Кількість ведучих коліс у автомобіля з колісною формулою 6 х 6 дорівнює
Кількість ведених коліс у автомобіля з колісною формулою 8 х 6 дорівнює:
Момент опору повороту шини керованого колеса автомобіля на місці має
найменше значення, якщо шина контактує з:
Що найбільше впливає на величину вагового стабілізуючого моменту
керованих коліс автомобіля:
Стабілізація керованих коліс автомобіля використовується в системах
рульового керування, що здійснюється способом:
У випадку, коли кут відведення передніх коліс g1 більший за кут відведення
задніх коліс g2 керованість автомобіля є:
У випадку, коли кут відведення передніх коліс g1 менший за кут відведення
задніх коліс керованість автомобіля є:
У випадку, коли кути відведення передніх і задніх коліс рівні (g1 = g2)
керованість автомобіля є:
Поперечна стійкість автомобіля проти перекидання залежить від його
Поперечна стійкість автомобіля проти перекидання не залежить від його:
Поздовжня стійкість автомобіля проти перекидання залежить від його:
Поздовжня стійкість автомобіля проти перекидання не залежить від його:
Кращу стійкість проти перекидання автомобіль, що має власну вагу 85 кН
має при вазі вантажу від номінальної
Гірший показник стійкості проти перекидання має автомобіль завантажений
на % від номінальної вантажопідйомності
Критичний кут поперечного перекидання автомобіля повинен бути
порівняно з критичним кутом поперечного ковзання:
Критичний кут поперечного ковзання автомобіля під час руху по дорозі з
поперечним ухилом повинен бути порівняно з критичним кутом поперечного
перекидання:
За прохідністю автомобілі поділяються на:
Коефіцієнт зчіпної маси автомобіля з колісною формулою 6 х 6 дорівнює
Коефіцієнт зчіпної маси вісного автомобіля вагою 100 кН дорівнює
(навантаження на передню вісь складає 40 кН):
Питома потужність автомобіля вагою 15 т з двигуном потужністю 165 кВТ
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133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

Питання
дорівнює, кВТ/т:
До критеріїв профільної прохідності автомобіля не відноситься:
До оціночних показників опорної прохідності не відноситься:
Експлуатаційна властивість автомобіля, що забезпечує зручність для водія і
пасажирів та збереження вантажу – це:
Підвіска повинна містити:
Для забезпечення комфортності водія і пасажирів легкового автомобіля
частота власних коливань підресорених мас не повинна перевищувати:
Частоти вимушених коливань мас автомобіля залежать від:
До не підресорених мас автомобіля не відносяться маси:
До підресорених мас автомобіля не відносяться маси:
Автомобільні двигуни

№
Питання
з/п
1.
Крайнє положення поршня, за якою відстань між ним та віссю колінчастого
валу є мінімальною, зветься:
2.
Крайнє положення поршня, за якого відстань між ним та віссю колінчастого
валу є максимальною, зветься:
3.
Радіус кривошипа поршневого ДВЗ дорівнює:
4.
Хід поршня дорівнює:
5.
Один робочий цикл чотиритактного поршневого ДВЗ здійснюється
6.
Один робочий цикл двотактного ДВЗ здійснюється:
7.
Об’єм циліндру ДВЗ, що міститься між верхньою та нижньою мертвими
точками, зветься об’ємом:
8.
Сума робочих об’ємів багатоциліндрового поршневого ДВЗ зветься:
9.
Об’єм над поршнем коли він знаходиться у верхній мертвій точці, зветься
об’ємом:
10. Об’єм над поршнем, коли він знаходиться у нижній мертвій точці, зветься:
11. Відношення повного об’єму циліндра до об’єму камери згоряння зветься:
12. Один такт робочого циклу поршневого ДВЗ здійснюється:
13. Перший промисловий зразок поршневого ДВЗ, що працював на світильному
газі було створено французьким механіком Ж. Ленуаром у:
14. Перший у світі патент на ДВЗ із самозапалюванням від стиску отримав:
15. Поршневі двигуни з примусовим запалюванням працюють за циклом з
підведенням теплоти при:
16. Поршневі ДВЗ із самозапалюванням від стиску працюють за циклом з
підведенням теплоти при:
17. Ефективність використання теплоти у термодинамічному циклі
характеризує:
18. Зі збільшенням ступеня стискання значення термічного ККД
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Питання
термодинамічного циклу поршневих ДВЗ:
В теоретичних термодинамічних циклах двигунів з примусовим
запалюванням стиск здійснюється по:
В теоретичних термодинамічних циклах ДВЗ з самозапалюванням від стиску
розширення відбувається по:
Рідке нафтове паливо (бензин) для ДВЗ з примусовим запалюванням містить
у своєму складі:
Рідке нафтове паливо для двигунів із самозапалюванням від стиску містить у
своєму складі:
Детонаційна стійкість бензинів характеризується
Схильність палива для дизелів до самозаймання характеризується
В автомобільних ДВЗ, що працюють на стисненому газі використовується в
основному газ:
В автомобільних ДВЗ, що працюють на зрідженому (склапленому) газі
використовуються в основному гази:
Відношення кількості повітря, що фактично бере учать у згорянні, до
кількості повітря теоретично необхідного для повного згоряння палива
зветься коефіцієнтом
Значення коефіцієнта надміру повітря при роботі двигунів з примусовим
запалюванням на повній потужності знаходиться в межах:
Значення коефіцієнта надміру повітря при роботі двигунів із
самозапалюванням від стиску при роботі на повній потужності знаходиться в
межах:
Теоретично необхідна кількість повітря, необхідного для згоряння 1 кг
палива для дизелів, дорівнює (кг):
Теоретично необхідна кількість повітря (кг), для повного згоряння 1 кг
бензину, дорівнює:
Стискання у дійсному циклі ДВЗ з примусовим запалюванням відбувається
за:
Розширення у дійсному циклі двигуна із самозапалюванням від стиску
відбувається за:
Згорнута індикаторна діаграма дійсного циклу ДВЗ зображують у
координатах:
Розгорнута індикаторна діаграма дійсного циклу ДВЗ зображується у
координатах:
При розрахунку параметрів стану газів у дійсному циклі двигуна з
примусовим запалюванням фактичний максимальний тиск при згорянні
складає від розрахункового
Процес газообміну чотиритактних поршневих ДВЗ складається з процесів:
Випередження відкривання і запізнення закривання впускних клапанів
відносно мертвих точок поршневих ДВЗ здійснюється для покращення:
Випередження відкривання і запізнення закривання випускних клапанів

32

№
з/п
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Питання
відносно мертвих точок поршневих ДВЗ використовується для покращення:
Досконалість процесу впуску поршневих ДВЗ оцінюється коефіцієнтом:
Досконалість процесу випуску поршневих ДВЗ оцінюється коефіцієнтом:
Температура свіжого заряду на кінець впуску ДВЗ в порівнянні з початковою
збільшується (вº К) з примусовим запалюванням
Приблизні раціональні межі ступеня стискання бензинових двигунів
знаходяться в межах:
Приблизні раціональні межі значень ступеня стискання газових двигунів
знаходяться в межах:
Приблизні раціональні межі значень ступеня стискання дизелів без наддуву
знаходяться в межах
Приблизні раціональні межі значень ступеня стискання дизелів з наддувом
знаходяться в межах:
Наявність теплообміну між газами і стінками циліндру визначає процес
стиску як:
Тиск впорскування палива у впускні патрубки інжекторного бензинового
двигуна складає, МПа:
Тиск впорскування палива безпосередньо у циліндри інжекторних двигунів
складає, МПа:
Температура в іскровому проміжку свічки запалювання ДВЗ перевищує (º К)
Горюча суміш для роботи ДВЗ складається із:
Робоча суміш для роботи ДВЗ крім очищеного повітря містить ще:
Процес згоряння відбувається поблизу:
Час згоряння суміші в двигунах з іскровим запалюванням складає
приблизно, с
Кут випередження запалювання в двигунах з іскровим запалюванням
складає, градус повороту колін. валу:
Коефіцієнт надміру повітря збідненої суміші складає:
Коефіцієнт надміру повітря збагаченої суміші складає:
Швидкість фронту полум’я у камері згоряння двигуна з іскровим
запалюванням при детонаційному згорянні знаходяться в межах м/с:
Температура газів в циліндрі ДВЗ з примусовим запалюванням в процесі
згоряння сягає, Кº:
Температура газів в циліндрі ДВЗ з самозапалюванням від стиску в процесі
згоряння сягає, ºК
Максимальний тиск газів при згорянні в циліндрі двигуна (бензинового)
досягає, МПа:
Максимальний тиск газів при згорянні в циліндрах атмосферного дизеля
складає, мПа:
Розширення газів в циліндрах бензинового ДВЗ відбувається за:
Розширення газів в циліндрах дизеля відбувається за:
Температура газів в циліндрах бензинового ДВЗ наприкінці розширення має
значення в межах, ºК
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66. Температура газів в циліндрах дизеля наприкінці розширення має значення в
межах ºК:
67. Тиск в циліндрах бензинового двигуна наприкінці випуску знаходиться в
межах, МПа:
68. Тиск в циліндрах дизеля наприкінці випуску знаходиться в межах, МПа:
69. Відношення роботи, виконаної газами в циліндрах ДВЗ до енергії, що
міститься у витратному паливі, зветься:
70. Питома індикаторна витрата палива вимірюється в:
71. Порівняно з іншими найвище значення індикаторного ККД мають ДВЗ
72. Механічні втрати в поршневих ДВЗ містять втрати на:
73. Основну частину механічних втрат поршневих ДВЗ складають втрати на:
74. Досконалість роботи циклів ДВЗ за тепловикористанням оцінюється
показниками двигуна:
75. Досконалість двигуна в цілому оцінюється показниками:
76. Потужність двигуна яка розвивається на колінчастому валу і
використовується для виконання корисної роботи, це потужність
77. Мінімальні значення ефективного ККД в порівнянні з іншими двигунами,
мають двигуни
78. Визначити літрову потужність чотирициліндрового двигуна з робочим
об’ємом циліндра 0,5 л потужністю 100 кВТ. Вона складає кВТ· л
79. Міра стиску двигуна з робочим об’ємом циліндра 0,9 л і об’ємом камери
згоряння 0,1 л складає
80. Ступінь стискання двигуна, що має об’єм камери згоряння 0,05 л і робочий
об’єм циліндру 0,95 л складає
81. Об’єм камери згоряння двигуна ступінь стискання якого складає 10 і
робочий об’єм циліндру 0,9 л дорівнює, л:
82. Робочий об’єм циліндру двигуна, ступінь стискання якого складає 20,0 і
об’єм камери згоряння 0,05 л дорівнює, л:
83. Поршневий ДВЗ, ступінь стискання в якому дорівнює 22,8 може бути тільки:
84. Поршневий двигун, ступінь стискання в якому дорівнює 10,85 може бути
тільки:
85. Найбільше значення ступеня стискання має поршневий двигун, що працює
на бензині:
86. Впорскування палива в паливній системі «Комон Рейл» здійснюється під
тиском, МПа:
87. Ознакою детонаційного згоряння в циліндрах поршневих ДВЗ є:
88. Оптимальною конструкцією камери згоряння карбюраторного двигуна є:
89. У яких двигунах застосовуються петльові (контурні) і прямоточні схеми
газообміну (продувки)
90. За однакових типу двигуна, потужності, частоти обертання колінчастого
валу найбільше значення моменту інерцій маховика мають двигуни з
кількістю циліндрів:
91. Основним недоліком газотурбінного наддуву є:
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92. Сучасні автомобільні турбокомпресори мають частоту обертання вала в
межах, об/хв.:
93. Використання наддуву в системі живлення поршневих ДВЗ дозволяє
підвищити їх літрову потужність на:
94. λ-зону системи живлення інжекторних двигунів є по суті датчиком вмісту у
відпрацьованих газах:
95. Використання наддуву у дизелях дозволяє зменшити питому ефективну
витрату палива на, %
96. Хід поршня поршневого ДВЗ при радіусі кривошипу 45 мм складає, мм
97. Визначити робочий об’єм одного циліндру чотирициліндрового двигуна, що
має літрову потужність 50 кВт/л і ефективну потужність 100 кВт
98. Визначити кількість циліндрів двигуна потужністю кВт, об’ємом циліндру
0,5 л і літровою потужністю 50 кВт/л
99. Більші значення літрової потужності в порівнянні з бензиновими мають
двигуни:
100. Поршнева потужність це потужність, що припадає на:
101. Літрова маса поршневого ДВЗ – це відношення маси незаправленого
(сухого) двигуна до:
102. Питома маса поршневого ДВЗ – це відношення маси незаправленого двигуна
до:
103. Відношення ходу поршня до діаметру циліндра швидкохідних двигунах в
порівняні із тихохідними має значення:
104. Зовнішній тепловий баланс містить витрати теплоти на:
105. Найбільшою складовою втрати теплоти теплового балансу бензинового
двигуна здійснюються відведенням теплоти
106. Основною регламентованою шкідливою речовиною, що виділяється при
роботі дизелів є:
107. Швидкісна характеристика поршневого двигуна це залежність від частоти
обертання колінчастого вала:
108. Швидкісні зовнішні характеристики поршневих ДВЗ визначаються при:
109. Швидкісні часткові характеристики поршневих ДВЗ визначаються при:
110. Паливо потрапляє до змішувальної камери карбюратора за рахунок
розрідження в ній на режимах роботи двигуна:
111. Паливо впорскується в змішувальну камеру карбюратора двигуна примусово
на режимі роботи двигуна:
112. Система впорскування «КЕ Джетронік бензину має систему впорскування»:
113. За способом реалізації впорскування до електронних комбінованих систем
відноситься система:
114. За способом регулювання кількості суміші, що подається, системи
впорскування поділяються на:
115. Кривошипно-шатунний механізм у якому вісь циліндру перетинає вісь
колінчастого валу:
116. Кривошипно-шатунний механізм у якому вісь циліндру зміщена відносно осі
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117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
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129.
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132.
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135.
136.
137.
138.
139.

Питання
колінчастого валу:
Відносне зміщення (дезаксіанс) автомобільних двигунів міститься в межах:
Середня швидкість поршня залежить від:
Сила тиску газів залежить від:
Із зазначених двигунів із заданим числом циліндрів коефіцієнт
нерівномірності ходу двигуна має нижче значення для двигуна, що має
кількість циліндрів
В сучасних ДВЗ маховики виготовляються із:
Поршні сучасних двигунів виготовляють із:
Для покращення показників роботи двигуна відношення діаметрів тарілок
впускних і випускних клапанів складає:
Для збільшення терміну служби поршневих пальців здійснюється їх термохімічна обробка:
На поршень двигуна діють сили:
Відношення ходу поршня до діаметру циліндра бензинових ДВЗ з частотою
обертання колінчатого валу в межах (360…500) С -1 дорівнює
Температура газів при згорянні суміші в циліндрах бензинових ДВЗ при
збільшенні понад 2400º К призводить до збільшення викидів
Двигун, що має об’єм циліндра 0,5 л і об’єм камери згоряння 0,06 л є:
Двигун, що має робочий об’єм циліндру 1 л і об’єм камери згоряння 0,04 л є:
При збиранні поршневого двигуна діють наступні вимоги до поршнів:
Після завершення ремонту колінчастого валу здійснюється його
балансування
Максимальний тиск стисненого газу в балонах системи живлення газового
двигуна знаходиться в межах, МПа
Газові редуктори низького тиску в системі живлення газових ДВЗ призначені
для зниження тиску на виході до, Па
Основними вимогами до системи охолодження є:
Температура охолоджуючої рідини на виході з ДВЗ повинна складати
90…95º С при роботі двигуна:
Вищу теплонапруженість мають ДВЗ із системою охолодження
Ємність масла в піддоні бензинового ДВЗ має значення; л/кВт (для легкового
автомобіля):
Частота обертання колінчастого вала ДВЗ при частоті обертання
розподільного вала 2730 об/хв. складає об/хв
Розмір часток забруднень в маслі системи мащення після його очищення
(тонкого) не повинен перевищувати, мкм:

36

Технічне обслуговування автомобілів
№
Питання
з/п
1. Назвіть відповідь, де найбільш повно вказані причини пошкодження
і передчасного зношування шин
2. Назвіть відповідь, де найбільш повно вказані причини зміни
технічного стану автомобілів
3. Який двигун за показниками сумарної токсичності має гірші
показники?
4. Як оцінити стан амортизаторів автомобіля при ТО-2?
5. Назвіть відповідь, де найбільш повно вказані фактори, що
погіршують пуск двигуна в умовах низьких температур
6. Яким маслом змащують ресори вантажного автомобіля?
7. Назвіть відповідь, де найбільш повно вказані фактори та параметри,
які враховує основне рівняння витрати палива автомобіля
8. Назвіть відповідь, де найбільш повно наведені ознаки щодо
класифікації відмов автомобіля
9. Закономірності зміни технічного стану залежно від обсягу роботи
автомобіля, що називають закономірностями….
10. Індикаторний ККД бензинового двигуна автомобіля на різних
режимах його роботи приймає значення.
11. Як перевірити сходження керованих коліс автомобіля ЗИЛ-130?
12. Закономірності випадкових процесів зміни технічного стану
автомобіля називають закономірностями….
13. В який відповіді більш повно вказані основні показниками
надійності автомобіля.
14. «Положення про ТО і ремонт дорожніх транспортних засобів
автомобільного транспорту» прийнято
15. Дорожній транспортний засіб – це…
16. На токсичність двигуна впливають….
17. Періодичність робіт
ТО-1
18. Система ТО і ремонту техніки – це…
19. В якій відповіді більш повно вказані конструктивні та
експлуатаційні параметри автомобіля на витрату палива.
20. З чого починається організація технічного огляду транспортних
засобів на АТП?
21. Процеси відновлення в експлуатації називають закономірностями.
22. «Положення про ТО і ремонт дорожніх транспортних засобів
автомобільного транспорту» прийнято…
23. Технічне обслуговування – це…
24. Під час щоденного обслуговування проводяться роботи
25. Чим вимірюється сходження керованих коліс автомобіля ЗИЛ-130?
26. Як проводиться підбір жиклерів карбюратора в експлуатації?
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27. Яка основна гальмівна система автомобіля
ЗИЛ-130 вважається справною?
28. В яких одиницях вимірюється пропускна спроможність жиклерів
карбюратора під час вимірювання абсолютним способом?
29. Щоденне обслуговування проводиться:
30. Що таке підігрів двигуна?
31. Періодичність ТО (ремонту) – це…
32. В яких одиницях вимірюється пропускна спроможність жиклерів
карбюратора під час вимірювання відносним способом?
33. Напрацювання – це…
34. Як впливає вага автомобіля на витрату палива?
35. Які закономірності зміни технічного стану автомобілів Вам відомі?
36. В чому полягають переваги стендів для перевірки сходження коліс у
порівнянні з лінійкою?
37. В який термін проводиться технічний огляд транспортних засобів,
що є на балансі підприємства?
38. Коли проводиться повне регулювання гальмівного механізму
автомобіля?
39. В якій відповіді більш повно вказані поламки насоса-прискорювача
карбюратора?
40. В якій відповіді повністю вказані поламки поплавкового механізму
карбюратора?
41. Як впливає збільшення радіуса колеса на витрату палива
автомобіля?
42. Як впливають умови експлуатації на технічний стан автомобіля?
43. В чому полягає обслуговування системи вентиляції картера ЗИЛ130?
44. Підготовка до продажу автомобіля – це…
45. Назвіть, яким чином впливає фактор обтічності автомобіля на
витрату палива
46. Дайте повну класифікацію способів теплової підготовки автомобіля
в умовах зберігання на відкритих майданчиках
47. Перерахуйте роботи, які виконуються на автомобілі перед його
перекиданням на підйомнику-перекидачі.
48. Які з перерахованих факторів впливають на надійність роботи
автомобільної шини.
49. Перерахуйте основні несправності гальмівних механізмів
автомобіля ЗИЛ-130
50. Які фактори впливають на витрату палива автомобіля на маршрутах
руху?
51. Сезонне технічне обслуговування – це…
52. На токсичність двигуна автомобіля впливає…
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53. Яка принципова різниця між підігрівом і розігрівом двигуна
автомобіля?
54. Чим відрізняється способи визначення пропускної спроможності
жиклерів з абсолютним та відносним вимірюванням?
55. Трудомісткість технічного обслуговування (ремонту) – це…
56. Назвіть відповідь не найбільш повно вказані технічні дії в плановопопереджувальної системі ТО і ремонту ДТЗ
57. Під час проведення технічного огляду ДТЗ на АТП технічний огляд
причепів і напівпричепів проводять …
58. Як перевіряється правильність регулювання зчеплення автомобіля
ЗИЛ-130
59. Дайте правильне визначення технічному стану виробу
60. Фірмове обслуговування – це…
61. Якими документами визначається підготовка та порядок проведення
технічного огляду транспортних засобів АТП?
62. Перерахуйте основні елементи стенда для перевірки пропускної
спроможності жиклерів карбюратора з абсолютним вимірюванням.
63. В якій послідовності правильно вказана послідовність заміни масла
в двигуні?
64. Ремонт – це…
65. Який спосіб вимірювання пропускної спроможності жиклерів
карбюратора, на Ваш погляд, можна рекомендувати до
використання в умовах АТП?
66. Назвіть відповідь, де найбільш повно вказані причини зміни
технічного стану автомобілів.
67. Назвіть масло, яким змащують листи ресор підвіски автомобіля?
68. Індикаторний ККД дизеля відносно індикаторного ККД бензинового
двигуна…
69. Справний стан (справність) – це…
70. Як перевірити роботу відцентрового фільтра системи змащування
двигуна ЗИЛ-130?
71. Яких умов слід дотримуватися, щоб помилка вимірювання
пропускної спроможності жиклера карбюратора була мінімальною?
72. «Положення про ТО і ремонт дорожніх транспортних засобів
автомобільного транспорту» прийнято
73. Проточний ремонт - це…
74. В яких одиницях вимірюється пропускна спроможність жиклерів
карбюратора під час вимірювання абсолютним способом?
75. Що таке розігрів двигуна?
76. Які закономірності зміни технічного стану автомобілів Вам відомі?
77. Які відмітки ставляться в технічний паспорт і талон транспортного
засобу, що пройшов технічний огляд?
78. До капітального ремонту причепів належать роботи…
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79. Назвіть принципову різницю між підігрівом і розігрівом двигуна
автомобіля?
80. Що необхідно зробити при виявленні розходжень, підробок номерів
або записів в документах на автомобіль під час його технічного
огляду?
81. Які обмеження існують під час регулювання підшипників маточин
керованого колеса автомобіля ЗИЛ-130?
82. Ресурс виробу – це…
83. З яких операцій складається обслуговування шин автомобіля?
84. Щоденне обслуговування автомобіля проводиться з метою…
85. Яку функцію виконують представники Державтоінспекції при
проведенні технічного огляду транспортних засобів на АТП?
86. Перелік базових агрегатів автомобіля в експлуатації застосовується
для…
87. В яких одиницях в експлуатації нормується трудомісткість
поточного ремонту ДТЗ?
88. Як може бути змінена нормативна періодичність технічного
обслуговування ДТЗ?
89. Граничний стан – це…
90. Як переконатися в правильності регулювання маточини колеса
автомобіля?
91. Назвіть повний перелік робіт з щоденного обслуговування ДТЗ
92. Що відноситься до базових агрегатів ДТЗ?
93. Автомобілі з якими несправностями вказуються в відомості про
проведення технічного обслуговування окремо?
94. Як перевірити роботу відцентрового фільтра системи змащування
двигуна ЗИЛ-130?
95. Як впливає густина палива на його витрату двигуном автомобіля?
96. В якій відповіді повністю вказана мета технічного обслуговування і
ремонту ДТЗ?
97. З яких операцій складається обслуговування шин автомобіля?
98. Назвіть відповідь, де найбільш повно вказані причини зміни
технічного стану автомобілів.
99. Яке призначення діагностики при проектуванні автомобілів?
100. Яке призначення діагностики при експлуатації автомобілів?
101. Як використовуються результати діагностування в управлінні
технічним станом автомобілів?
102. Що є предметом технічної діагностики автомобілів?
103. Що є об'єктом технічної діагностики автомобілів?
104. Які завдання технічної діагностики автомобілів?
105. Три типа завдань діагностування, які залежать від часу проведення
діагностування автомобілів?
106. Дайте поняття, що таке «контроль»?
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107. Мета технічного діагностування?
108. Дайте поняття, що таке «самодіагностування»?
109. Дайте поняття, що таке «моніторинг»?
110. Як характеризується достовірність технічного діагностування
111. Технічне обслуговування автомобіля - це
112. Які операції профілактичних робіт охоплює ТО автомобілів?
113. Як впливає навколишнє середовище на лакову плівку пофарбування
кузова автомобіля?
114. Які операції ТО виконують під час прибирання автомобілів?
115. Які операції ТО охоплює миття автомобілів і як їх виконують?
116. Як видаляють вологу з автомобіля після миття?
117. Які бувають забруднення поверхні двигунів?
118. З Якою метою виконується косметика кузовів легкових автомобілів?
119. Яке буває обладнання для відділення забруднення лакофарбова
покриттів кузовів легкових автомобілів?
120. Які зміни лакофарбова покриттів настають при експлуатації
автомобілів?
121. Для чого і як полірують кузов легкового автомобілів?
122. Як обслуговують декоративні деталі автомобіля?
123. Як впливають автомобільні скла на безпеку руху?
124. Що таке корозія та її дія на кузов легкових автомобілів?
125. Як запобігти запітнінню та обледенінню автомобільного скла?
126. Як запобігти корозії кузовів легкових автомобілів і автобусів?
127. Причини утворення корозії?
128. Які загальні несправності гальмової системи з гідроприводом?
129. Приклади діагностичних параметрів гальмової системи?
130. Як можна визначити гальмівний шлях автомобіля?
131. У чому полягає поелементно діагностування гальмової систем?
132. Як можна визначити сповільнення автомобіля?
133. Приклад регулювальної роботи якові виконують при ТО гальмової
системи?
134. Які особливості прокачування гальмової системи з гідроприводом?
135. Час спрацювання гальмівної системи з пневмоприводом?
136. За яким параметром виконується локальне діагностування рульове
керування?
137. Час спрацювання гальмівної системи з пневмоприводом?
138. За яким параметрам виконується загальне діагностування рульове
керування?
139. Роботи, що виконуються при ТО-1 гальмової системи?
140. Які роботи виконують при ТО рульове керування?
141. Які особливості ТО рульове керування автомобілів КамАЗ?
142. Які роботи виконують при ТО-2 гальмової системи?
143. Які роботи виконують при поточному ремонті рульового
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управління?
144. Які основні ознаки несправностей зчеплення?
145. Як визначити технічний стан зчеплення?
146. Які роботи виконують при ТО зчеплення?
147. Які основні види несправностей КШМ двигуна?
148. Для чого потрібне балансування карданного валу?
149. Які роботи виконують при ТО коробок передач?
150. Які основні відмові КШМ двигуна?
151. Які роботи виконуються при поточному ремонті зчеплення?
152. Які роботи виконуються при поточному ремонті карданної
передачі?
153. Які роботи виконуються при поточному ремонті коробки передач?
154. Які роботи виконуються при поточному ремонті заднього моста?
155. Які роботи виконуються при ТО рам?
156. Як визначити взаємне положення мостів?
157. Як діагностують амортизатори?
158. Які роботи виконуються при ТО-2 гальмівної системи?
159. Як діагностувати технічний стан передніх мостів?
160. Які основні несправності переднього моста (не ведучого)?
161. Що треба віднести до кутів установки коліс і мостів?
162. Як обслуговують шини?
163. Які засоби механізації застосовують при ТО шин?
164. Які роботи виконують при ТО коліс?
165. Для чого зрівноважують колеса автомобіля?
166. Дінамічним балансування коліс – є?
167. Для чого треба виконувати мастильні роботи?
168. Статичність балансування коліс - це
169. Що характеризують величини сигналів S та ΔP, які показані на
малюнку?

Загальний вигляд осцилограми, що відображає тиск в
паливопроводі дизеля
170. Які мастильні роботи виконуються при ТО двигунів?
171. Які мастильні роботи виконують при ТО систем керування та
ходової частини автомобілів?
172. Які мастильні роботи виконують при ТО механізмів трансмісії
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автомобілів?
173. Що таке регенерація масел і для чого її застосовують?
174. Призначення теплових зазорів у газорозполдільчому механізмі?
175. При поточному ремонті виконуються:
176. Які особливості ТО автомобілів, що експлуатуються в умовах
жаркого клімату і пустельно-піщаної місцевості?
177. В якому з перелічених випадків забороняється подальший рух
транспортних засобів?
178. За яких з перелічених умов забороняється експлуатація
транспортних засобів? Дайте повну відповідь.
179. Як повинен вчинити водій механічного транспортного засобу, якщо
під час руху відмовив у роботі спідометр?
180. За якої технічної несправності гальмової системи заборонено
експлуатацію транспортних засобів?
181. Чи дозволяється керувати автомобілем у темну пору доби, якщо
одна фара не працює?
182. Якщо порушена герметичність гідравлічного гальмового привода,
водій повинен:
183. Чи дозволяється прямувати до місця стоянки або ремонту з
пошкодженим тягово-зчіпним пристроєм автопоїзда?
184. За яких з перелічених умов забороняється експлуатація
транспортних засобів? Дайте повну відповідь.
185. За яких з перелічених умов забороняється експлуатація
транспортних засобів? Дайте повну відповідь.
186. Чи дозволяється експлуатація автомобіля, у якого несправна система
випускання відпрацьованих газів?
187. Протитуманні фари в умовах недостатньої видимості
використовуються:
188. За якої несправності забороняється подальший рух транспортних
засобів?
189. За яких з перелічених умов забороняється експлуатація
транспортних засобів? Дайте повну відповідь.
190. За яких із пере лічених умов забороняється експлуатація автомобілів
та автопоїздів?
191. Чи дозволяється експлуатація транспортного засобу, який
переобладнано на інший вид палива?
192. Розрахуйте та зробіть висновок про гарантований з’їзд автомобіля зі
стенда зі сталевими гладкими біговими барабанами, якщо:
193. Вкажіть величину моменту інерції махових мас стенда з біговими
барабанами для випробування вантажного автомобіля, якщо відомо:
момент інерції колеса дорівнює 1,4 кг·м2, кутова швидкість колеса
дорівнює 40 рад/сек
194. Відомо: масса маховика стенда з біговими барабанами для
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випробування автомобіля дорівнює 100 кг, радіус маховика – 0,5 м.
Розрахуйте момент інерції маховика стенда.
195. Відомо: радіус маховика 0,5 м, товщина маховика 0,1 м, маховик
сталевий, його кутова швидкість 50 рад/сек. Назвіть найближчу
величину кінетичної енергії маховика стенда з біговими барабанами
196. Відомо: зовнішній радіус бігового барабана 0,3 м товщина стінки
труби барабана 1 см, барабан сталевий, довжина барабана 0,7 м.
Розрахуйте та вкажіть величину моменту інерції даного бігового
барабана
197. За яких з перелічених умов забороняється експлуатація
транспортних засобів? Дайте повну відповідь.

