Розділ 1
Теорія автоматичного управління
1. Диференціальне рівняння, перетворення Лапласа та його застосування
для дослідження динамічних систем, визначення передатної функції.
2. Передатні функції типових з’єднань динамічних ланок: послідовне та
паралельне з’єднання, ланка, охоплена зворотнім зв’язком. Передатна функція
розімкненої та замкненої системи.
3. Лінійні закони регулювання та їх характеристики. Вимоги до
перехідного процесу.
4. Стійкість лінійних систем та її зв’язок з коренями характеристичного
рівняння. Алгебраїчний критерій стійкості Гурвіца.
5.

Стійкість лінійних систем, частотні критерії Михайлова та Найквіста.

6.

Види дискретних автоматичних систем.

7. Дискретне
передатні функції.
8.

перетворення

Лапласа,

z-перетворення,

дискретні

Поняття стійкості дискретних систем. Критерії стійкості.

9. Поняття про моделі у просторі станів, рівняння стану неперервних та
дискретних систем. Методи обчислення перехідної матриці стану.
10. Одержання рівнянь динаміки в просторі станів із диференціальних та
різницевих рівнянь.
11. Регулятори стану з кінцевим часом установлення.
12. Синтез регулятора стану за заданим розташуванням полюсів системи.
Модальні регулятори стану та їх синтез.
Розділ 2
Проектування та експлуатація систем керування

1. Представлення систем керування у вигляді структурних схем,
фундаментальні принципи керування та приклади їх реалізації. Класифікація
систем керування.
2. Схеми автоматизації – принципи побудови, спрощений та розгорнутий
способи виконання, правила зображення позиційних позначень приладів і
засобів автоматизації.
3. Поняття, структура, основні функції та класифікація САПР.
4. Поняття програмної, слідкуючої та каскадної системи керування.
5. Поняття робастної системи. Принцип стабілізації за допомогою
скалярного коефіцієнта підсилення в колі зворотного зв'язку, переваги і
недоліки.
6. Поняття адаптивної системи. Основні типи невизначеності параметрів
об'єкта, основні класи адаптації.

Розділ 3
Оптимізація технологічних процесів та систем керування
1. Постановка задачі оптимізації, критерій оптимальності, класифікація
задач оптимізації.
2. Чисельні методи пошуку безумовного екстремуму, градієнтні методи.
3. Чисельні методи пошуку умовного екстремуму, метод штрафних
функцій.
4. Постановка задачі варіаційного числення.
5. Принцип максимуму Понтрягіна, синтез оптимальних систем на його
основі.
6. Метод динамічного програмування, синтез оптимальних систем на
його основі
Розділ 4
Моделювання об’єктів та систем керування
1. Аналітичний та експериментальний підходи для отримання
математичних моделей, використання теорії планування експерименту при
моделюванні.

2. Статистична

обробка результатів експерименту. Апроксимація.
Постановка задачі. Суть методу найменших квадратів. Похибки апроксимації.
3. Інтерполяційні поліноми Ньютона та Лагранжа.
4. Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь.
5. Моделювання об’єктів з розподіленими параметрами, метод кінцевих
різниць.
6. Числові
характеристики
випадкової
величини.
Визначення
математичного сподівання, коефіцієнта асиметрії та ексцесу. Властивості
математичного сподівання.
Розділ 5
Інтелектуальні системи
1. Поняття експертної системи, основні складові, моделі знань для
експертних систем.
2. Поняття нечітких множин, функції належності, алгоритми нечіткого
логічного виводу.
3. Поняття та принцип роботи штучної нейронної мережі.
4. Нейронні мережі прямого поширення сигналу (персепрон) – структура,
алгоритм навчання.
5. Задачі, що розв’язуються нейронними мережами в системах керування.

6. Методи розв’язання задачі класифікації: найближчого сусіда, опорних
векторів, нейронних мереж. Переваги та недоліки.
Розділ 6
Технічні та програмні засоби систем керування
1. Програмовані логічні контролери і розподілені системи контролю та
збору даних.
2. Графічні та текстові мови програмування контролерів стандарту IEC
61131-3.
3. Архітектура мікропроцесора, система команд та асемблер.
4. Запам’ятовуючі пристрої та інтерфейси вводу-виводу.
5. Характеристики та функціональні можливості SCADA систем.
6. Технологія OPC - принципи і переваги.
Критерії оцінювання
Вступне випробування проводять лише за затвердженим комплектом
екзаменаційних білетів. Відмова студента від написання вступного
випробування за екзаменаційним білетом атестується як незадовільна відповідь.
Під час вступного випробування дозволяється користуватися ручкою та
листами вступного випробування. При виявленні факту використання
недозволених матеріалів екзаменаційна комісія має право припинити
випробування і виставити незадовільну оцінку.
Для написання вступного випробування надається не більше 90 хвилин.
Письмові роботи вступного випробування оцінюють за 100-бальною
шкалою.
Повна, правильна та обґрунтована відповідь на питання екзаменаційного
білету, який складається з трьох питань, оцінюється такою кількістю балів:
– перше питання – R1 =35 балів;
– друге питання – R2 =35 балів;
– третє питання – R3 =30 балів,
де R1, R2, R3 - значення рейтингу за відповідно перше, друге, третє питання
екзаменаційного білету вступного випробування.
Підставами для зниження рейтингу є:
– неповна відповідь на питання екзаменаційного білету (-5 балів);
– неточності
у
моделюванні
процесів,
виведенні
рівнянь,
формулюваннях термінів, правил, законів (-3 бали);
– відсутність обґрунтування наведених висновків (-5 балів);
– недостатня здатність до аналізу фактів, інтерпретування схем,
графіків (-5 балів);
– нечітке, непослідовне викладення матеріалу (- 3 бали);
– неправильна відповідь на питання екзаменаційного білету (0 балів).
Сумарна кількість балів набраних вступником за фахове випробування
(значення рейтингу фахового вступного випробування)

R= R1+R2+R3 = 35+35+30=100 балів.
Додаткове вступне випробування оцінюється за шкалою “зараховано”,
“незараховано”. Випробування вважається складеним, якщо набрано 60 і
більше балів. В цьому випадку вступник отримує «зараховано».
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