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ПРОГРАМА 
 

вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 151 – «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології» 

 
1 ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ  

КОМП’ЮТЕРНО-IНТЕГРОВАНИХ ВИРОБНИЦТВ 
 
Тенденції вдосконалення комп’ютерно-iнтегрованих виробництв та те-

хнологій електронної апаратури: автоматизація, інтенсифікація, використан-
ня нових фізико-хімічних принципів, мікромініатюризація, гнучкість, групові 
методи, адаптивне керування, прогресивні форми організації тощо. 

Роль та значення комп’ютерно-iнтегрованих технології в прискоренні 
науково-технічного прогресу України. Наукові основи технології виробницт-
ва електронної апаратури (ЕА). 

Технологічний процес (ТП) - основа виробництва. Технологічна доку-
ментація. Основні характеристики ТП: точність, стабільність, стійкість, на-
дійність, продуктивність та ефективність. Взаємозв’язок основних характе-
ристик ТП. Процеси, що керуються. Вихід придатних виробів. 

Загальна характеристика технологічних систем (ТС). Аналіз складових 
ТС. Властивості та поведінка ТС. Фактори, що впливають, та керування ними. 
Методи вивчення, аналізу та синтезу, оптимізації ТС. Використання ділових 
вор, теорії систем масового обслуговування, марківських ланцюгів, теорії гра-
фів та сіток Петрі, імітаційного моделювання під час дослідження ТС. 

 
2 АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-IНТЕГРОВАНИМ 

ВИРОБНИЦТВОМ 
 
Мета та задачі керування. Загальні принципи керування складними 

комп’ютерно-iнтегрованими технологічними системами. Організаційно-
технічні методи керування системами. Кібернетичні аспекти керування ТС. 

Автоматизовані системи керування виробництвом (АСКВ). Основні пі-
дсистеми АСКВ та їх функціональні особливості. Принципи побудови 
АСКВ. Структурні, функціональні та інформаційні модулі АСКВ. 

Автоматизовані системи керування технологічними процесами (АСК 
ТП). Призначення, основні функції та принципи побудови АСК ТП. Технічні 
засоби АСК ТП. Математичне забезпечення АСК ТП. Використання мікроп-
роцесорів та мікро- ЕОМ в АСК ТП. Економічна ефективність АСК ТП. 

Основи теорії автоматичного регулювання та керування. Системи ав-
томатичного регулювання та керування (САР та САК) з постійними та Роз-
поділеними параметрами. Способи математичного опису САК та їх еле-
ментів. Опис лінійних систем з постійними та розподіленими параметрами. 

Багатовимірні системи управління. Стійкість багатовимірних систем. 
Керування та спостережуваність. Оптимальні стаціонарні системи управлін-
ня. Фільтри Вінера та Калмана. Методи оптимального керування багатовимі-



рними об’єктами. Принципи побудови адаптивних систем керування. Опти-
мальне управління нелінійними багатовимірними об’єктами. Нечіткі систем 
автоматичного управління. Методи нейроуправління у адаптивних регулято-
рах. Нейрокомп’ютери у системах управління технологічними процесами. Ін-
телектуальні системи автоматичного управління. 

3 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТП КОМП’ЮТЕРНО-IНТЕГРОВАНИХ  
ВИРОБНИЦТВ 

 
Ступінь автоматизації ТП: часткова, комплексна та повна. Автоматиза-

ція в умовах різних типів комп’ютерно-iнтегрованих виробництв. Оцінка рі-
вня автоматизації виробництва, вибір та обґрунтування об’єкту автоматиза-
ції. Основні передумови та вимоги до виробів, ТП та виробництву під час 
комплексної та повної автоматизації, Економічна ефективність автоматизації 
виробництва. 

Технічні засоби механізації та автоматизації ТП: їх класифікація та 
конструктивно-технологічні особливості. Вибір та обґрунтування технічних 
засобів автоматизації. Основні параметри та характеристики технічних засо-
бів автоматизації. Автоматизоване спеціалізоване технологічне обладнання 
(АСТО) для виконання окремих операцій та автоматизовані транспортно-
складські системи (АТСС) для організації матеріальних потоків у автомати-
зованому виробництві. Керування, задачі стратегічного, тактичного та опера-
тивного рівнів. Ієрархічні АСК. 

Технологічні автомати для основних, допоміжних та складальних опе-
рацій. Основні пристрої та механізми та їх конструктивно-технологічні особ-
ливості. Автоматизація завантаження. Види завантажувальних пристроїв, ав-
томатичні лінії (АЛ), їх класифікація та особливості. Принципи побудови ав-
томатичних ліній. АЛ на основі обладнання з ЧПК. Агрегатні та роторні АЛ 
та їх особливості. Типові структурні схеми та компонування. Багатопозицій-
не та багатофункціональне технологічне обладнання. 

Роботизація ТП. Структура роботизованого виробництва. Ієрархія вза-
ємодії людини з роботом. Класифікація промислових роботів (ПР). Принципи 
побудови та конструкція роботів. Виконавчі механізми та приводи роботів. 
Технологічні модулі ПР. Принципи побудови робототехнічних систем (РТС), 
що переналагоджуються. 

Системи керування (СК) та інформаційне забезпечення ПР. Класифіка-
ція СК. Логіко-програмне керування ПР. Функції інформаційного забезпе-
чення ПР. Методи аналізу зорової інформації. Сенсорні пристрої внутрішньої 
та зовнішньої інформації. Методи та засоби логічного розпізнавання об’єктів. 
Шляхи підвищення інформативності ПР. 

Технологічні основи роботизації виробництва. Організаційно-технічні за-
ходи з переведення виробництва на роботизоване. Технологічність об’єктів робо-
тизації. Методика дослідження виробничих процесів. ПР для автоматизації зава-
нтажувально-розвантажувальних робіт. Роботизація процесів заготівельного ви-
робництва. Роботизовані технологічні лінії, типові компонувальні схеми. 

Стійкість САК. Постановка задачі. Методи забезпеченні стійкості. Ал-



гебраїчні критерії стійкості. Частотні критерії стійкості. 
Якість процесів керування та методи дослідження. Показники якості. 

Якість регулювання при типових впливах. 
Випадкові процеси, методи їх опису та керування ними. Визначення 

характеристик об’єктів керуванняметодами активного та пасивного експери-
ментів. Методи обробки результатів спостережень. Визначення  характерис-
тик об’єктів в умовах нормальної експлуатації. Оптимальне керування про-
цесами. Постановка задачі оптимального керування. Теорія оптимального ке-
рування процесами. Самонастроювальні та адаптивні системи та їх особливо-
сті. Типові структури систем. 

Гнучкі виробничі системи (ГВС). Основні підсистеми ГВС: АСТО, 
АТСС АСК. Структури ГВС. Організаційні та технічні основи ГВС. Інтегро-
вані АСК (ІАСК). Принципи побудови ГВС. ОТ та ПЗ ГВС. 

Основні складові гнучкості ГВС. Класифікація ГВС. Основні етапи 
створення ГВС. 

АСТО ГВС та його особливості. Системи ЧПК в умовах ГВС. Рівень 
автоматизації обладнання з ЧПК. 

Модулі ГВС та їх конструктивно-технологічні особливості. Промислові 
роботи (ПР) у ГВС та вимоги, що висуваються до них. Конструкції 
манiпуляторiв та робочих органів ПР. Кiнематичний аналіз манiпуляторiв. 
Динамічний аналіз манiпуляторiв. Галузі застосування ПР В ГАЛ. 
Iнтелектуальнi роботи. Сенсорнi системи роботiв. Призначення та конс-
трукцiї мобiльних роботiв. 

Системи автоматизованого контролю (САК) в ГВС. Призначення САК. 
Структура, принципи та процедури побудови САК. Багатозондові пристрої, 
що підключають. Інформаційне та ПЗ САК. Технічні засоби САК. 

АТСС в ГВП ТИПИ АТС та АСС. Типові компонувальні структури 
АТСС. Технічні засоби АТСС. СК АТСС. 

Ієрархічні структури АСК ГВС. Технічні засоби АСК ГВС. ПЗ та інфо-
рмаційне забезпечення. Загальне ПЗ. Загальне спеціальне ПЗ ГВС. Варіанти 
АСК ГВС. Проблеми розвитку ГВС. Інтегровані комп’ютеризовані виробничі 
системи. Економічна ефективність автоматизації виробництва ЕА. 

Системи автоматизованого проектування комп’ютерно-iнтегрованого 
виробництва. Підсистеми геометричного моделювання технологічних 
об’єктів. Структура програмного та інформаційного забезпечення. 
CAD/CAE/CAD/PDM – системи. Програмно-технічні комплекси у виробниц-
тві. Інформаційне забезпечення САПР. 

Технiчнi засоби автоматизацiї. Виконавчі механізми на базі електрод-
вигунів постійного току. Виконавчі механізми на базі асинхронних електрод-
вигунів. Виконавчі механізми на базі електроприводів з кроковими двигуна-
ми. П’єзоелектричні механізми. Електромагнітні виконавчі механізми. Інте-
лектуальні мехатронні виконавчі механізми. Пристрої для виконавчих меха-
нізмів зі зворотнім зв’язком. 

 
4 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРОЕКТУВАННЯ ТА 



УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ 
 

Моделювання як метод аналізу об'єктів. Застосування моделювання 
при створенні та експлуатації організаційно-технічних об’єктів. Класифікація 
видів моделювання.   

Критерії оцінки ефективності моделювання. Послідовність розробки і 
машинної реалізації моделей систем. Формалізація опису системи: мета, кри-
терії, обмеження. 

Побудова моделей систем за методом ідентифікації. Ідентифікація за 
методами найменших квадратів.  

Основні підходи до моделювання систем. Неперервно-детермінований 
підхід (D-схеми). Дискретно-детермінований підхід (F-схеми). Неперервно-
стохастичний підхід (Q-схеми). Дискретно-стохастичний підхід (P-схеми). 
Універсальний підхід (A-схеми). Мережевий підхід (N-схеми). 

Моделювання динаміки об’єктів. Приведення моделей динаміки до фо-
рми Коші. Метод перетворення Лапласа. Метод розкладання в ряд. Метод 
Рунге-Кутта.  

Організація імітаційного моделювання. Принципи побудови моделю-
вальних алгоритмів. Форми подання моделювальних алгоритмів.  

Метод статистичного моделювання. Способи генерації випадкових чи-
сел.  Процедури генерації випадкових чисел. Імітація випадкових подій. Ге-
нерація випадкових величин із заданим законом розподілу. Особливості фік-
сації результатів статистичного моделювання. Оцінка точності результатів 
моделювання.  

Мови моделювання систем. Мова імітаційного моделювання GPSS. 
Пакети програм моделювання.  

Планування машинних експериментів з моделями систем. Стратегічне 
та тактичне планування експериментів. 

 
5 ПІДСИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТНИХ ТА  

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 

Системологічний аналіз процедури прийняття рішень. Визначення абс-
трактної цілеспрямованої системи. Аналіз основних задач синтезу системи. 
Структура множини допустимих рішень. Принципи реалізації конструктив-
ного підходу до розв’язання задачі багатокритеріальної оптимізації. 

Формування узагальнених багатокритеріальних оцінок та обґрунтуван-
ня моделей вибору компромісних рішень. Синтез моделі формування уза-
гальненого критерію. Вимірювання та масштабування часткових критеріїв. 
Формування функції корисності часткових критеріїв. Обґрунтування правил 
вибору компромісних рішень. Синтез універсальної математичної моделі ба-
гатокритеріального оцінювання і оптимізації.  

Прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності. Аналіз особливос-
тей і постановка задачі прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності.  

Математична модель формування множини альтернатив. Методика та 



критерій вибору ефективного рішення.  
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