
Контрольні  питання з АТП і САК. 

 

1. Охарактеризуйте види автоматизації   в залежності від функцій,  що виконуються 

автоматичними  пристроями. 

2. Охарактеризуйте   види управління     в залежності   від 

ступені автоматизації. 

3. В яких галузях сільськогосподарського   виробництва 

рівень автоматизації більш високий, а в яких низький? 

Чому? 

4. Вкажіть   класифікацію схем автоматизації та область 

їх використання. 

5. Вкажіть   та обгрунтуйте загальні вимоги до вибору 

технічних засобів автоматизації. 

6. Охарактеризуйте     принцип     дії     та     принципи 

автоматизації баштових і безбаштових водонасосних 

установок. 

7. Схема  автоматизації   баштової водонасосної установки . 

8. Вкажіть   способи   створення   оптимальних  параметрів 

мікроклімату     в     тваринницьких     приміщеннях     та 

принципи   автоматизації   обладнання   для   створення 

мікроклімату. 

9. Схема  автоматизації припливно-витяжної установки ПВУ-4М. 

10. Схема автоматизації  зволожувача  повітря  КП-6.  

11. Вкажіть     способи     регулювання     продуктивності 

вентиляційних установок та засоби автоматизації, що 

для цього використовуються. 

12. Дайте загальну характеристику обладнання кормороздачі на фермах ВРХ та вкажіть 

принципи його автоматизації. 

13. Дайте загальну характеристику обладнання  кормороздачі на    свинотоварних фермах 

та вкажіть принципи його автоматизації. 

14. Схема  автоматизації  кормороздавача КЕС-1,7. 

15. Дайте     загальну характеристику обладнання  роздачі 

кормів птахам при їх утриманні в кліткових батареях  та 

принципи його автоматизації. 

16. Дайте загальну характеристику обладнання автонапування   тварин   та   вкажіть   

принципи   його автоматизації. 

17. Дайте загальну характеристику обладнання прибирання гною    в тваринницьких 

приміщеннях та вкажіть принципи його автоматизації. 

18. Особливості    автоматизації    обладнання    прибирання 

посліду. 

 

19. Дайте загальну характеристику обладнання доїння корів та принципи автоматизації 

агрегату АДМ-8А-1. 

20. Дайте   загальну характеристику обладнання первинної 

обробки молока та принципи його автоматизації. 

21. Схема автоматизації  пастеризатора молока ОПФ-1.  

22. Охарактеризуйте обладнання   збору   яєць   при   утриманні  птахів в багатоярусних 

кліткових батареях та принципи його автоматизації.  

23. Дайте        загальну        характеристику        обладнання 

приготування кормів та принципи його автоматизації. 

24. Вкажіть основні технологічні операції    приготування 

трав'яного     борошна    та    принципи     автоматизації 

обладнання АВМ. 

25. Схема автоматизації  агрегату для приготування трав'яного борошна АВМ-0,65.  



26. Вкажіть основні технологічні операції    гранулювання 
трав'яного     борошна    та    принципи     автоматизації 

обладнання ОГМ. 

27. Схема автоматизації  обладнання гранулювання трав'яного борошна ОГМ-0,8.  

28. Схема автоматизації подрібнювана грубих кормів ИРТ-Ф-80. 

29. Схема автоматизації агрегату приготування кормів                      АПК-10А.  

30. Схема автоматизації агрегату плющення кормів ПЗ-ЗА. 

31. Схема автоматизації кормоцеху КОРК-15.  

32. Дайте      загальну      характеристику      зерноочисного 

обладнання та принципи його автоматизації. 

33. Схема автоматизації пересувного зернозавантажувача ЗМ-60. 

34. Схема автоматизації зерноочисної машини ОВС-25.  

35. Дайте загальну характеристику обладнання   для сушки 

зерна та принципи його автоматизації. 

36. Схема автоматизації бункера активного вентилювання зерна БВ-25.  

37. Особливості     автоматизації     мобільних     машин     в 

рослинництві. 

38. Дайте загальну характеристику споруд закритого грунту, 

наведіть агротехнічні вимоги до технологічних процесів 

у закритому грунті та принципи автоматизації даних 

процесів. 

39. Схема автоматизації електрообігріву парників.  

40. Дайте загальну характеристику обладнання овочесховищ 

та принципи його автоматизації. 

41. Схема автоматизації обладнання ОРТХ.  

42. Дайте загальну характеристику обладнання для нагріву 

води та отримання пару та принципи його автоматизації. 

43. Схема автоматизації електроводонагрівника-кип'ятильника      КНЭ-25. 

44. Схема автоматизації котла-пароутворювача  КТ-300.  

45. Схема автоматизації котла-пароутворювача Д-721А.  

46. Дайте загальну характеристику обладнання для повітряного обігріву та принципи 

його автоматизації. 

47. Схема автоматизації теплогенератора   ТГ-Ф-2,5Б. 

48. Схема автоматизації електрокалорифера СФОА-100. 

49. Дайте       загальну       характеристику       холодильного 

обладнання та принципи його автоматизації. 

50. Схема автоматизації холодильної установки ТХУ-14. 

51. Вимоги   до   освітлення   пташників         та   принципи 

автоматизації освітлювальних установок. 

52. Охарактеризуйте  вимоги  до  автоматизації установок 

ультрафіолетового та інфрачервоного опромінення. 

53. Схема автоматизації установки ультрафіолетового опромінення.  

54. Схема автоматизації установки інфрачервоного обігріву . 

55. Охарактеризуйте доцільність    впровадження    систем 

централізованого контролю та автоматизованого 

керування   в   різних   галузях   сільськогосподарського 

виробництва. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМІТКА. 
Треті питання на  екзамені  практичні і матимуть , наприклад,  такий зміст: 

- скласти функціонально-технологічну схему  обігріву  приміщення за допомогою 

електрокалорифера; 

- скласти принципіальну електричну схему керування витяжним вентилятором  по 

температурі  повітря  в приміщені; 

- вибрати  технічні засоби  до запропонованої електричної схеми; 

- скласти схему з’єднань шафи керування  до запропонованої принципіальної електричної 

схеми. 

- скласти схему підключень шафи керування  до запропонованої принципіальної 

електричної схеми. 

 


