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1. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, 
отриманих пошукачем у період навчання на кваліфікаційних рівнях бакалав
ра та магістра, які формують теоретичну основу професійних компетентнос
тей спеціаліста з напряму 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології».

Питання, які містяться в екзаменаційних білетах, відображають об'єк
тивно існуючий логічний взаємозв'язок етапів розробки та удосконалення си
стем автоматичного керування (САК) технологічними процесами. Знання, 
необхідні для відповідей на питання, складають основу професійних компе
тентностей розробника сучасних ефективних автоматизованих САК на стадії 
«передпроектні наукові дослідження та розробки».

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

2.1. Загальні положення

Вступній іспит проводиться для пошукачів відповідно до затверджено
го приймальною комісією графіку. Перед іспитом проводяться консультації, 
які призвані допомогти у підготовці до іспиту, надають відповіді на окремі 
питання пошукачів з запитань програми вступного іспиту.

Приймання вступного іспиту зі спеціальності здійснюється приймаль
ною фаховою екзаменаційною комісією.

Результати вступного випробування оголошуються приймальною комі
сією не пізніше наступного дня.

2.2. Особливості підготовки відповідей на питання білету 
та проведення іспиту

Відповіді на питання білету вступником до аспірантури готуються пи
сьмово. При цьому письмові відповіді повинні містити необхідні структурні 
схеми, висновки рівнянь (передаточних функцій), графіки характеристик, що 
відображають властивості об'єктів та систем. Текстові матеріали у письмовій 
відповіді мають бути мінімізовані. Ці матеріали викладаються претендентом 
у ході співбесіди зі членами екзаменаційної комісії, як ті, що пояснюють час
тину відповіді, яку дано письмово. Час, що рекомендується на підготовку ві
дповідей пошукача на запитання білету -  2.. .3 академічних години.

Питання програми, що не увійшли до екзаменаційних білетів, можуть 
бути задані як додаткові питання при відповіді пошукача за білетом, якщо їх
ній зміст пов'язаний з питаннями білету.
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Додаткові питання членів екзаменаційної комісії повинні сприяти пов
нішій відповіді на питання білету та/або однозначному розумінню сенсу цієї 
відповіді. Правильність та повнота відповідей на додаткові питання врахо
вуються при виставлянні оцінки за питання білету.

3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Розділ 1.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
(коефіцієнт складності запитань Сі = 0,2)

1.1. Ідентифікація та моделювання як форми процесу пізнання та 
їхні найбільш загальні проблеми. Основні поняття ідентифікації та моде
лювання. Склад та послідовність розробки математичних моделей.

1.2. Розробка концептуальної моделі (структурної схеми) об'єкту 
керування (ОК) (виділення ОК із середовища). Загальний аналіз технологіч
ного процесу, цілей та умов його ведення, формулювання цілей моделюван
ня. Виявлення нормативів ведення технологічного процесу та роботи техно
логічного об'єкту, аналіз наслідків виходу технологічних параметрів за рег
ламентні допуски. Виявлення параметрів, що характеризують умови ведення 
технологічного процесу та експлуатації технологічного устаткування. Фор
малізація параметризованої схеми технологічного об'єкту. Конкретизація ці
лей та задач керування об'єктом, регульовані та оптимізовані змінні. Вибір 
керуючих впливів технологічного об'єкту. Виділення та класифікація впли
вів, що збурюють. Структурна схема технологічного процесу як ОК.

1.3. Особливості математичних моделей технологічних ОК галузі. 
Функціонально повний склад математичного опису ОК. Характерні для тех
нологічних об'єктів невизначеності та їхнє відображення в моделях.

1.4. Ідентифікація моделей вхідних впливів як динамічних проце
сів. Загальна структура моделі та її складові. Ідентифікація детермінованих 
складових моделей вхідних впливів. Процедура ідентифікації моделей конт
рольованих координатних збурень. Процедура ідентифікації моделей неконт- 
рольованих координатних збурень. Ідентифікація стохастичних складових 
моделей вхідних впливів: оцінювання кореляційних функцій випадкових 
процесів та ідентифікація їхніх моделей; оцінювання спектральних щільнос- 
тей випадкових процесів та ідентифікація їхніх моделей.

1.5. Ідентифікація моделей динамічних властивостей ОК. Вибір 
«внутрішньої» структури концептуальної моделі ОК, зручної для ідентифіка
ції. Типові лінеаризовані моделі динаміки каналів ОК. Організація активних 
експериментів для ідентифікації моделей динаміки каналів ОК, вхідні змінні 
яких доступні для цілеспрямованої зміни. Організація активних експеримен
тів з отримання перехідних характеристик каналів ОК. Методики параметри
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чної ідентифікації типових моделей першого та другого порядку за експери
ментальними перехідними характеристиками (канали зі статичними та аста
тичними властивостями). Порівняльний аналіз методик ідентифікації.

1.6. Ідентифікація моделей динаміки каналів ОК, вхідні змінні 
яких недоступні для цілеспрямованої зміни, статистичними методами. 
Області доцільного застосування класичних методів статистичної непарамет- 
ричної ідентифікації. Сутність ідентифікації імпульсної перехідної функції у 
часовій області. Сутність ідентифікації АЧХ та ФЧХ у частотній області. 
Особливості організації експериментів зі збору статистичної інформації. Ста
тистична ідентифікація типових моделей у часовій області. Статистична іде
нтифікація типових моделей у частотній області.

1.7. Структурна ідентифікація моделей статики каналів. Особливо
сті планування та проведення пасивного експерименту. Особливості плану
вання та проведення звичайного (класичного) активного експерименту. Осо
бливості та проблеми оптимізації планування експерименту для підвищення 
ефективності багатофакторних експериментів для об’єктів керування. Струк
турна ідентифікація моделей статики, вибір виду регресійних залежностей. 
Розробка математичних моделей аналітичними та комбінованими методами.

1.8. Параметрична ідентифікація моделей статики об'єкту керу
вання. Оцінювання лінійних за параметрами моделей методом найменших 
квадратів. Оцінювання параметрів моделей статики довільного виду пошуко
вими методами. Оцінка якості ідентифікації (адекватності) моделей на етапі 
їхньої розробки статистичними критеріями. Оцінка адекватності моделей за 
допомогою критерію Фішера. Оцінка адекватності (точності) моделей за ко
ефіцієнтом множинної кореляції.

1.9. Математичні моделі економічної ефективності технологічного 
об'єкту. Мета розробки та особливості моделей економічної ефективності та 
їхній вплив на задачі керування об’єктами. Приклади оцінки ефективності 
систем керування в перехідних та усталених режимах роботи об'єкту керу
вання.

1.10. Імовірнісні математичні моделі виникнення аварійних ситуа
цій. Мета розробки та особливості моделей виникнення аварійних ситуацій. 
Приклад оцінки імовірності виникнення аварійної ситуації для простого 
окремого випадку.

Розділ 2.
ОСНОВИ ТЕОРІЇ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

(коефіцієнт складності запитань С2 = 0,3)

2.1. Основні поняття теорії автоматичного керування. Керування як 
процес досягнення мети та його автоматизація. Найбільш загальні поняття 
керування та узагальнені структури систем неавтоматичного та автоматично
го керування. Загальні принципи побудови САК. Декомпозиція загальної ме
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ти керування, його часткові задачі, класифікація САК за розв'язуваними за
дачами. Процеси в САК та їхні найбільш загальні характеристики. Оцінка 
ефективності (якості) керування. Сутність задач аналізу та синтезу САК.

2.2. Математичний опис САК в інженерних задачах. Мета та супе
речливість задачі математичного опису САК, форми представлення матема
тичних моделей САК. Класифікація САК за характером її математичних мо
делей, лінеаризація та особливості опису лінійних систем.

2.3. Особливості принципу побудови замкнутих CAP. Структурна 
схема, зміст змінних, класифікація CAP за характером зміни задаючих змін
них. Рівняння руху та передаточні функції одномірних та багатомірних (на 
прикладі двомірних) CAP за каналами збурень та завдання. Характеристики 
CAP як опис реакції CAP на типові вхідні впливи.

2.4. Математичний опис лінійних типових CAP найпростішої стру
ктури. Типові моделі каналів ОР. Типові алгоритми регулювання. Передато
чні функції типових CAP за каналами збурень та завдання.

2.5. Аналіз стійкості лінійних безперервних CAP. Загальне поняття 
про стійкість динамічної системи, особливості стійкості лінійних систем. Ви
значення стійкості CAP прямими методами, види нестійкості. Алгебраїчні 
критерії стійкості. Частотні критерії стійкості. Області стійкості CAP у прос
торах параметрів об'єкту та регулятора.

2.6. Аналіз якості CAP. Поняття про помилки стабілізації та відтво
рення. Якість перехідних процесів в CAP при ступінчатих впливах. Регламе
нтні зони перехідних характеристик CAP. Якість сталих процесів у CAP при 
постійних вхідних впливах. Якість динамічно сталих процесів у CAP при 
вхідних впливах, що лінійно змінюються. Статизм та астатизм CAP. Якість 
динамічно сталих процесів у CAP при випадкових вхідних впливах. Поняття 
про грубість (робастність) та чутливість САК.

2.7. Синтез САК. Параметричний синтез типових CAP найпростішої 
структури: критерії, що використовуються в інженерних методиках синтезу, 
найбільш розповсюджені інженерні методики розрахунку настроювальних 
параметрів регуляторів простіших CAP. Задача синтезу в узагальненій поста
новці та її декомпозиція. Формалізація задачі. Типові критерії оптимальності. 
Типові обмеження. Зв'язок виду критерію оптимальності з характером опти
мального алгоритму керування. Декомпозиція задачі синтезу. Задачі структу
рного та параметричного синтезу. Параметрична оптимізація (параметричний 
синтез) CAP при крапковому та інтервальному завданні параметрів об'єкту.

2.8. Структурний та параметричний синтез CAP підвищеної дина
мічної точності. Поняття інваріантності, види інваріантності, принципи по
будови інваріантних CAP. Синтез CAP, інваріантних щодо контрольованих 
збурень. Синтез інваріантних CAP з непрямим виміром збурень. Синтез CAP 
каскадної структури. Синтез CAP, інваріантних щодо передісторії змінної, 
що задається. Синтез багатомірних автономних CAP. Синтез CAP з компен
сацією запізнення в контурі регулювання. Фізична та технічна реалізація ко
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регуючих зв'язків. Синтез САР з інтенсивними шумами виміру.

2.9. Основні методи аналізу нелінійних САК. Класифікація неліній- 
ностей, характеристики деяких нелінійних ланок. Проходження гармонійного 
сигналу через нелінійні ланки, ідея методу гармонійної лінеаризації. Прохо
дження випадкового сигналу через нелінійні ланки, ідея методу статистичної 
лінеаризації. Зображення руху динамічних систем на фазовій площині, ідея 
методу фазового простору. Автоколивання як стійкий вид руху, стійкість не
лінійних САР та їхні типові фазові портрети.

2.10. Деякі питання аналізу та синтезу САК з нелінійними алгори
тмами керування. Класифікація нелінійних алгоритмів керування. Структу
ра та аналіз динаміки двохпозиційних САР. Структура та аналіз динаміки 
трьохпозиційних САР. Оптимальні та квазіоптимальні за швидкодією САР. 
Поняття про САР зі змінною структурою (кусочно-лінійні), області існування 
структур, що переключаються, та фазові портрети САР на цих структурах. 
Режими руху в системах зі змінною структурою та їхні особливості.

Розділ 3.
ОПТИМАЛЬНЕ ТА АДАПТИВНЕ КЕРУВАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
(коефіцієнт складності запитань Сз = 0,5)

3.1. Системи автоматичної оптимізації режимів роботи технологіч
них агрегатів. Ефективність роботи технологічних агрегатів, проблеми її пі
двищення. Постановка задачі та приклад задачі оптимізації для одновимірно- 
го об'єкту. Особливості вирішення задач оптимізації для багатовимірних 
об'єктів, компроміс за Парето. Загальні принципи побудови систем оптиміза
ції.

3.2. Системи оптимізації режимів роботи технологічних агрегатів у 
формі систем екстремального регулювання (СЕР). Суть СЕР та їхня кла
сифікація. Системи оптимізації з безперервним пошуковим сигналом. Систе
ми оптимізації із запам'ятовуванням екстремуму.

3.3. Системи автоматичної оптимізації при обмеженнях типа «ава
рійна ситуація» (системи гарантуючого керування (СГК)). Призначення 
та концепція побудови систем. Альтернативні варіанти моделі порушення ре
гламенту (МПР) для оцінки поточної імовірності виникнення аварійної ситу
ації. Альтернативні варіанти структур СГК, що стабілізують імовірність ви
никнення аварійних ситуацій. Ілюстрація динаміки СГК.

3.4. Системи з розширеним запасом стійкості (пасивно-адаптивні 
САР). Актуальність та концепція побудови регулятора змінної структури 
(РЗС). Структура та алгоритми керування регулятора, що підвищують запас 
стійкості САР: динамічна зона нечутливості, комутація інтегруючої складо
вої. Методики налаштування РЗС.
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3.5. Системи адаптивного керування. Загальні принципи побудови 
адаптивних САК. Приклади адаптивних CAP з моделлю ОК, що налаштову
ється: адаптивна CAP з коефіцієнтом передачі, що змінюється; адаптивна 
CAP для об'єктів з часом запізнення, що змінюється.
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4. ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

4.1. При визначенні екзаменаційної оцінки за кожним з питань члени 
екзаменаційної комісії дотримуються наступного:

• І рівень -  незадовільно. Відповідь пошукана на запитання -  елемента
рна, фрагментарна, відсутнє системне розуміння запитання, не відтворюють
ся необхідні математичні співвідношення, структурні схеми та графіки про
цесів і характеристик.

• II рівень -  задовільно. При відповіді на запитання пошукач демон
струє системне розуміння питання, але необхідні математичні співвідношен
ня, структурні схеми, графіки процесів та характеристик наводить не повніс
тю та зі значними похибками.

• III рівень -  добре. При відповіді на запитання пошукач демонструє 
системне розуміння питання, але необхідні математичні співвідношення, 
структурні схеми, графіки процесів та характеристик наводить не повністю 
та/або недостатньо повно для відповіді на запитання.

• IV рівень -  відмінно. Знання пошукача є глибокими, міцними, уза
гальненими, системними. Пошукач уміє застосовувати знання творчо, його 
навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена вмінням самос
тійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відс
тоювати особисту позицію.

Відповідність національної (п’ятибальної) шкали та стобальної шкали 
оцінювання знань наведено в таблиці:
Національна 

(п’ятибальна) шкала, 14^
«незадовільно» «задовільно» «добре» «відмінно»

Стобальна шкала, N^ 0 0...40 41...60 61...80 00 О О
4.2. Оцінювання відповіді на всі питання екзаменаційного білету (оцін- 

ка N  ̂0 0 ) здійснюється на основі оцінок, отриманих пошукачем на кожне пи
тання за 100-бальною шкалою та з урахуванням коефіцієнту складності (Сі) 
питань. Ця оцінка розраховується, як середньозважена за складністю оцінка, 
за формулою:

нб00 = І с і н ; 00, £ с і=1.
І=1 І=1 

де п -  кількість питань в білеті;
С, -  коефіцієнти складності запитань (встановлюються фіксованими 

для всіх питань розділу та вказані в його заголовку).
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Б КПереведення оцінки N^ 0  із 100-бальної шкали в національну ІЧН
здійснюється за таблицею відповідності:

таблиця ^
ЮО відповідності н

Приклад екзаменаційного білету

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Одеська національна академія харчових технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

___________Богдан СГОРОВ

«___» ______________2021 р.

ВСТУПНИЙ ІСПИТ ДО АСПІРАНТУРИ

зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 
з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1. Ідентифікація та моделювання як форми процесу пізнання та їх
ні найбільш загальні проблеми. Особливості математичних моделей тех
нологічних об'єктів керування галузі. Основні поняття ідентифікації та 
моделювання. Склад та послідовність розробки математичних моделей. Фун
кціонально повний склад математичного опису об'єкту керування. Характер
ні для технологічних об'єктів невизначеності та їхнє відображення в моделях.

2. Структурний та параметричний синтез САР підвищеної динамі
чної точності. Синтез САР каскадної структури.

3. Системи автоматичної оптимізації при обмеженнях типа «ава
рійна ситуація» (системи гарантуючого керування). Призначення та кон
цепція побудови систем. Альтернативні варіанти структур систем гарантую
чого керування (СГК), що стабілізують імовірність виникнення аварійних си
туацій. Ілюстрація динаміки СГК.
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