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Вступ
Програма додаткового вступного випробування зі спеціальності 151 «Автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані технології» сформовано на основі стандартів вищої освіти НТУУ «КПІ»
за освітніми програмами підготовки освітнього ступеня «магістр» та освітньо-кваліфікаційного
рівня «спеціаліст».
Правила прийому вступного іспиту регламентовано «Правилами прийому до НТУУ «КПІ».
Результати вступного випробування оцінюються згідно критеріїв оцінювання (додаток 1).
Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року
Метою вступного випробування є визначення рівня та якості підготовки здобувачів, придатність та відповідність знань та вмінь необхідних для навчання в аспірантурі.
Здобувач повинен показати рівень знань та вмінь, який відповідає засвоєнню наступних
компетентностей:
- здатність вдосконалювати та розвивати свій інтелектуальний та загальнокультурний рівень;
- здатність до самостійного вивчення нових методів дослідження, до зміни наукового та науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності;
- готовність до активного спілкування з колегами в науковій, виробничій та соціальногромадський діяльності;
- здатність використовувати результати засвоєння фундаментальних та прикладних дисциплін за освітнім ступеням «Магістр» або освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»;
- здатність розуміти основні проблеми в своїй предметній області, обирати методи та засоби
їх вирішення:
- готовність оформлювати, представляти та доповідати результати виконаної роботи;
- здатність самостійно формулювати мету, задачі наукових дослідження, обирати методи та
засоби розв'язання задач;
- здатність використовувати сучасні теоретичні та експериментальні методи розробки математичних моделей об'єктів та процесів дослідження, які відносяться до професійної діяльності;
- здатність використовувати сучасні методи розробки технічного, інформаційного та алгоритмічного забезпечення систем автоматизації, управління, навігації, контролю та діагностики.
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1.
Фундаментальні принципи керування. Функціональні схеми, структурні схеми, що реалізують принципи керування.
2.
Постановка задачі оптимального керування, критерії оптимізації, класифікація задач оптимального керування.
3.
Принцип максимуму Понтрягіна, синтез оптимальних систем на його основі.
4.
Метод динамічного програмування, синтез оптимальних систем на його основі.
5.
Керованість, спостережуваність, відновлюваність об‘єктів. Спостерігачі, синтез спостерігачів. Умова повної спостережуваності.
6.
Методи оптимального оцінювання стану динамічних систем. Методи синтезу оптимальних
регуляторів.
7.
Синтез стохастичних оптимальних систем керування. Оптимальне керування за неповної інформації про стан об‘єкту, фільтр Калмана-Бьюсі.
8.
Квантування неперервних сигналів, решітчасті функції, різницеві рівняння.
9.
Дискретне перетворення Лапласа, z-перетворення, дискретні передатні функції.
10. Теорема Котельникова-Шеннона. Властивості дискретних сигналів. Відновлення сигналів.
11. Дискретні моделі систем, рівняння у формі простору станів, операторний метод опису систем.
12. Системи автоматичного керування кутовими рухами рухомих об'єктів. Умови, за яких можливий розподіл кутового руху об'єктів на складові.
13. Алгоритми цифрової обробки сигналів: цифрове диференціювання та цифрове інтегрування.
14.
Цифрова фільтрація. Фільтри зі скінченою імпульсною характеристикою та з нескінченою
імпульсною характеристикою.
15.
Синтез дискретних систем, вимоги та критерії. Робастні системи. Синтез дискретних систем із забезпеченням вимог стійкості, точності.
16.
Системи автоматичного керування рухом центру мас рухомих об‘єктів. Способи завдання
положення центру мас об‘єкту у просторі.
17.
Системи автоматичного керування боковим відхиленням.
18.
Системи автоматичного керування висотою (глибиною) руху.
19.
Системи автоматичного керування швидкістю руху.
20.
Пружні властивості твердих тіл. Пружні і пластичні деформації.
21.
Акустичні властивості середовищ. Типи акустичних хвиль та особливості їх поширення.
22.
Швидкість поширення і загасання акустичних хвиль. Поглинання і розсіяння як складові
загасання.
23.
Пружні хвилі в обмежених середовищах. Дисперсія швидкості акустичних хвиль.
24.
Методи збудження і приймання акустичних хвиль.
25.
Віддзеркалення, заломлення і трансформація акустичних хвиль на межі розділу двох середовищ.
26.
Фокусування ультразвукового випромінювання. Типи фокусувальних систем.
27.
Характеристики поля випромінювання: зони випромінювання, діаграма направленості випромінювання.
28.
Основні види ультразвукових перетворювачів. Найважливіші п'єзоелектричні матеріали і їх
характеристики. Резонансні і антирезонансі частоти. Демпфування п’єзоперетворювачів.
29.
Акусто-емісійний метод контролю.
30.
Артефакти зображень, що виникають при проведенні ультразвукового контролю біологічних об’єктів. Причини їх виникнення та способи боротьби із ними.
31.
Принципи ультразвукової обчислювальної томографії.
32.
Область застосування, завдання та загальна характеристика акустичного неруйнівного контролю.
33.
Класифікація акустичних методів неруйнівного контролю.
34.
Ультразвуковий луно-імпульсний метод неруйнівного контролю.
35.
Резонансний та велосиметричний методи неруйнівного контролю.
36.
Метод акустичної інтроскопії.
37.
Область застосування, завдання та загальна характеристика магнітного неруйнівного контролю.
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38.
Фізична сутність магнітної дефектоскопії. Характеристики поля розсіювання дефекту типу
тріщини у феромагнітних виробах. Стисла характеристика і особливості способів магнітної дефектоскопії.
39.
Магнітопорошковий контроль. Основні етапи проведення магнітного контролю. Способи
отримання дефектограм, їх розшифровка, причини виникнення “фальшивих” дефектів на дефектограмі. Розмагнічування об'єкту контролю.
40.
Ефект Холла, його використання у магнітному неруйнівному контролі. Перетворювачі Холла, принцип дії, . поняття постійної Холла, рівняння перетворення, чутливість, застосування. у
електромагнітному неруйнівному контролі.
41.
Ферозонди, принцип дії. Однростержневі ферозонди з повздовжнім збудженням. Рівняння
перетворення, недоліки, шляхи їх усунення.
42.
Магнітна структуроскопія. Кореляційні зв’язки між фізико-хімічними та магнітними характеристиками феромагнітних матеріалів. Коерцитиметр з приставним електромагнітом.
43.
Магнітна товщинометрія. Пондеромоторний спосіб вимірювання товщини немагнітних покриттів на феромагнітній основі. Рівняння перетворення, чутливість товщиноміра.
44.
Диференціальний ферозонд з повздовжнім збудженням. Аналіз його роботи, вимоги до величини напруженості поля збудження, чутливість ферозонда по другій гармоніці, структури ферозондових дефектоскопів.
45.
Магнітна товщинометрія. Взаємоіндуктивний диференціальний перетворювач для вимірювання товщини немагнітних покриттів на магнітній основі. Принцип дії, рівняння перетворення.
46.
Магнітне поле у вакуумі. Основні закони та співвідношення (закони Лоренцо, Ампера, БіоСавара), характеристики магнітного поля.
47.
Магнітне поле у речовині. Намагнічування феромагнетиків. Поняття магнітної сприйнятливості, магнітної проникності речовини та тіла.
48.
Намагнічування феромагнетиків. Криві намагнічування, їх характерні параметри.
49.
Метод ефекту Гауса та його застосування у магнітній дефектоскопії. Магнітні резистори.
Диск Корбіно. Фізична сутність, рівняння перетворення, схема вмикання магнітних резисторів.
50.
Індукційний спосіб магнітного неруйнівного контролю. Фізична сутність, рівняння вимірювання, застосування в магнітному контролі.
51.
Область застосування, завдання та загальна характеристика вихрострумового неруйнівного
контролю.
52.
Фізична сутність вихрострумового неруйнівного контролю. Поняття постійної вихрових
струмів, глибини проникнення вихрових струмів та довжини електромагнітної хвилі під час її поширення у провідному напівпросторі.
53.
Класифікація вихрострумових перетворювачів за типами та кількістю котушок. Особливості конструкції перетворювачів трансформаторного та параметричного типів, їх вихідні сигнали.
54.
Фізичні основи вихрострумового неруйнівного контролю. Аналогія процесів взаємодії провідника з електромагнітним полем та індуктивно зв’язаних контурів.
55.
Поняття абсолютних і відносних внесених напруг та опорів вихрострумових перетворювачів та їх використання у вихрострумовому неруйнівному контролі.
56.
Поняття абсолютної та відносної комплексних чутливостей вихрострумових перетворювачів та їх використання для проектування приладів вихрострумового неруйнівного контроллю.
57.

Аналіз годографу відносних внесених напруг (опорів)

*
U вн* ,  zвн


в задачі контролю нефе-

*
ромагнітних прутків у прохідному ВСП. Методика визначення U вн за годографом.
U * ,  z* 
58.



Методика визначення U
59.

вн

Аналіз годографу

*
вн

Аналіз годографу

вн

в задачі контролю неферомагнітних листів накладними ВСП.

за годографом.

*
U вн* ,  zвн


в задачіф контролю неферомагнітної труби у зовнішньому

*

прохідному ВСП. Методика визначення U вн за годографом.
60.
Поняття ефективної магнітної проникності, способи її визначення та використання для розрахунку вихідних сигналів вихрострумових перетворювачів.
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61.
Трипараметровий контроль прутків з провідних феромагнітних матеріалів у прохідних вихрострумових перетворювачах. Ідея, особливості реалізації, схема приладу вихрострумового контролю.
62.
Зміст поняття “ефективна магнітна проникність”, експериментальне визначення цого комплексно значного коефіцієнта.
63.
Амплітудний спосіб виділення інформації у вихрострумових приладах неруйнівного контролю: принцип дії, базова структурна схема, приклади розв’язуваних завдань.
64.
Узагальнена структура систем неруйнівного контролю з використанням засобів введеннявиведення аналого-цифрової інформації в персональний комп’ютер.
65.
Вимоги, які висуваються до методів неруйнівного контролю для технічних та медичних застосувань. Аналіз відомих вам видів неруйнівного контролю стосовно їх застосування у медицині.
66.
Системи числення, які використовуються в комп’ютеризованих системах неруйнівного контролю технічного та медичного призначення.
67.
Аналіз факторів, що впливають на вибір та обґрунтування систем неруйнівного контролю в
різних предметних областях.
68.
Наведіть формулу для щільності нормального розподілу ймовірностей випадкової величини, розкрийте зміст параметрів розподілу та значення цього розподілу для систем вимірювань та
контролю.
69.
Розкрийте зміст правила «трьох сігм» та його значення в практиці розрахунків похибок
вимірювання та вірогідності контролю.
70.
В чому полягає ідея статистичної перевірки гіпотез? Наведіть приклади постановки задачі
перевірки гіпотез у неруйнівному контролі. Поясність сутність помилок першого і другого роду на
прикладі завдання виявлення дефектів в об’єкті контролю.
71.
Ряд Фур’є та його застосування для аналізу сигналів.
72.
Дискретне перетворення Фур’є обмежених в часі сигналів. Алайзингові фільтри та їх призначення в системах цифрового оброблення сигналів.
73.
Перетворення Гільберта як оператор перетворення сигналів неруйнівного контролю. Основні властивості перетворення Гільберта.
74.
Дискретне перетворення Гільберта та його застосування в аналізі сигналів. Визначення характеристик сигналів через їх перетворення Гільберта.
75.
Методи моделювання.
76.
Математичні моделі засобів вимірювання, систем і процесів.
77.
Основні вимоги, які пред’являються до математичних моделей.
78.
Особливості моделювання і дослідження динамічних систем і процесів.
79.
Використання законів фізики при моделюванні систем і процесів.
80.
Використання методів структурного аналізу при моделюванні динамічних систем і процесів.
81.
Моделювання систем і процесів через просторові змінні.
82.
Використання теорії планування експерименту при моделюванні.
83.
Роль математичних моделей при проведенні теоретичних досліджень.
84.
Роль математичних моделей при проведенні експериментальних досліджень.
85.
Аппаратна реалізація комп’ютерно- інтегрованих інформаційних систем.
86.
Особливості розробки перетворювачів механічних величин для комп’ютерно- інтегрованих
інформаційних систем.
87.
Особливості побудови проводових і безпроводових інформаційних систем.
88.
Принципи системного підходу. Основні поняття моделювання систем та їх параметрів
89.
Методологія комп’ютерного моделювання систем. Моделі складних технологічних та технічних систем.
90.
Інтерполяція. Постановка задачі. Перша інтерполяційна формула Ньютона при рівновіддалених вузлах. Друга інтерполяційна формула Ньютона при рівновіддалених вузлах. Перша формула Ньютона при нерівновіддалених вузлах. Друга інтерполяційна формула Ньютона при нерівновіддалених вузлах.
91.
Інтерполяційна формула Лагранжа. Інтерполяція сплайнами. Екстраполяція.
92.
Апроксимація. Постановка задачі. Суть методу найменших квадратів. Похибки апроксимації.
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93.
Основи регресійного аналізу. Вибір та кодування факторів. Натуральна та кодовані шкали.
Рандомізація.
94.
Повний факторний експеримент (ПФЕ).
95.
Врахування не лінійності добутку факторів. Дробовий факторний експеримент
96.
Статистична обробка результатів експерименту
97.
Основні положення теорії подібностей. Обчислення π-критеріїв
98.
Основи індуктивного методу самоорганізації моделей. Алгоритми самоорганізації моделей
99.
Штучні нейронні мережі як метод моделювання складних систем.
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Додаток 1
Критерії оцінювання додаткового вступного випробування
Критерії оцінювання відповіді вступника враховують повноту та правильність відповіді, а
також здатність вступника узагльнувати отримані знання, застосовувати загальні та специфічні
наукові методи, принципи та закони на конкретних прикладах; аналізувати, інтерпретувати та оцінювати отримані результати.
Відповідь вступника оцінюється за 100-бальною шкалою. Дана шкала складається з балів,
які він отримує за відповіді на питання білету (максимально – 25 балів за кожне питання в білеті,
кожен білет додаткового вступного випробування складається з чотирьох питань).
Критерії оцінювання відповідей на питання білету додаткового вступного випробування:
23-25 бали – повні відповідь (не менше 95% потрібної інформації). Наведені без помилок всі необхідні формули, закони, теореми, визначення, тощо. Відповідь має логічну та структурну завершеність, обрано раціональний підхід до розв'язку поставленої задачі,коректно вжиті терміни, розкрито основні поняття, наведено всі розмірності фізичних величин, приведено правильний узагальнюючий висновок.
19-22 бали – достатньо повна відповідь (не менш 75 % потрібної інформації). Відповідь може містити 1-2 неточності. Наведені всі необхідні формули, закони, теореми, визначення, тощо. Відповідь має логічну структуру, обрано правильний підхід до розв'язання задачі, наведено приклади,
коректно вжито терміни, розкрито основні поняття, наведено всі розмірності фізичних величин,
приведено правильний узагальнюючий висновок.
18-15 балів – неповна відповідь (але не менш 60% потрібної інформації) з незначними неточностями та помилками у формулюванні. Відповідь не має логічної завершеності, обрано нераціональний підхід до розв’язання задачі, відсутні приклади, коректно вживані терміни, але не всі поняття
розкрито, наведено всі розмірності фізичних величин, не приведено правильний узагальнюючий
висновок.
Менше 15 балів – незадовільна відповідь (менше 60% потрібної інформації). Основні формули,
закони, теореми та визначення не наведені, або наведені із помилками. Відповідь не має логічної
завершеності, обрано нераціональний підхід до розв'язку задачі, відсутні приклади, не коректно
вживані терміни, не всі поняття розкрито, не наведено всі розмірності фізичних величин, не приведено правильний узагальнюючий висновок.
Загальна кількість балів за відповідь вступника визначається шляхом підсумовування балів
за відповіді на питання білету додаткового вступного випробування. Після чого здійснюється перерахування отриманих балів у оцінку згідно з таблицею
Кількість балів
95-100
85-94
75-84
60-74
60-64
Менше 60
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