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I. ВСТУП
Вступні випробування прийому на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста та магістра для спеціальності 151, спеціалізації “Автоматизоване
управління теплоенергетичними процесами” проводяться як комплексні випробування з
фахових дисциплін «Теорія автоматичного управління» , «Основи автоматизації
технологічних процесів», «Проектування систем автоматизації».
II. Дисципліна «Теорія автоматичного управління»
Питання з дисципліни “ТАУ” мають на меті з`ясувати знання студентів з динаміки
лінійних ситем автоматичного управління: типові ланки, основні лінійні закони управління,
показники якості роботи систем та їх стійкість.
Питання відносяться до наступних розділів курсу:
1. Типові ланки та з'єднання в автоматичних системах.
Основи класифікації. Типові ланки: підсилююча, інтегруюча, апереодична першого
ступеня, ідеальна та реальна диференцюючі, коливальна, запізнення. Типові взаємодії:
послідовна, паралельна, за принципом зворотнього зв'язку.
2. Основні лінійні закони регулювання.
Пропорційний (П) регулятор. Динамічні характеристики, особливості перехідних
процесів у системі із П – регулятором. Інтегральний (І) регулятор. Пропорційноінтегральний (ПІ) регулятор. Вплив сигналу по інтегралу на якість регулювання.
Пропорційно-інтегрально-диференціальний (ПІД) регулятор. Вплив введення похідної на
якість регулювання. Поняття про астатизм автоматичних систем.
3. Стійкість автоматичних систем.
Теореми Ляпунова про стійкість лінеарізованих систем. Алгебраїчні критерії Гурвіца та
Рауса. Критерій стійкості Михайлова. Критерій стійкості Найквіста. Сенс критерію,
доказ. Вплив часу запізнення на стійкість. Поняття про виділення областей стійкості за
одним та двома параметрами динаміки.
4. Дослідження якості процесів регулювання.
Дослідження якості при типових збуреннях. Прямі та непрямі показники якості.
Динамічна похибка. Статична похибка. Коливальність. Час регулювання. Ступінь
згасання. Перерегулювання. Ступень стійкості та ступень коливності. Запаси стійкості по
модулю та фазі. Показник коливальності. Інтегральні критерії якості.
5. Основи аналізу одноконтурних автоматичних систем.
Методичні засади синтезу регуляторів. Приклади аналітичного розв‘язання задач синтезу
систем управління одноємністними об‘єктами.
6. Автоматичні системи регулювання з додатковими інформаційними каналами.
Каскадні автоматичні системи. Умови застосування, оцінювання швидкодії,
послідовність розрахунку параметрів настроєк. Автоматичні системи регулювання із
додатковим сигналом із проміжної точки АСР. Області застосування, послідовність
розрахунку. Комбіновані автоматичні системи. Умова інваріантності. Аналіз
комбінованих систем. Багатозв'язні автоматичні системи. Порівняльна характеристика
роботи систем з додатковими інформаційними каналами.

III. Дисципліна «Основи автоматизації технологічних процесів»
Питання з дисципліни «Основи АТП» мають на меті з`ясувати знання студентів з
основ автоматизації технологічних процесів: АСУТП та їх функцій, Об‘єктів керування, та
типових схемних рішень. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
 структуру інтегрованої АСУ підприємством і місце АСУ ТП в ній
 види забезпечень, порядок розробки і введення в дію АСУ ТП
 структури типових одноконтурних і багатоконтурних САР
Питання відносяться до наступних розділів курсу:
1. Загальні питання побудови АСУ ТП.
Автоматизовані системи управління. Інтегровані АСУ (ІАСУ). Структура комплексу
технічних засобів АСУ ТП. Функції АСУ ТП. Режими реалізації функцій АСУ ТП. Види
забезпечення функціонування АСУ ТП. Оптимальне керування в АСУ ТП. Декомпозиція
завдання оптимального керування в АСУ ТП. Види завдань оптимізації й адаптації.
Класифікація систем по ієрархії.
2. Об’єкти керування та типові системи автоматичного керування.
Об'єкти керування АСУ ТП і їхні основні властивості. Методи визначення математичних
моделей об'єктів керування. Типові структури об'єктів автоматичного регулювання.
Експериментальні методи визначення мат. моделей об'єктів автоматичного керування.
Класифікація систем регулювання в АСУ ТП. Одноконтурна цифрова система. Вимоги
до показників якості в перехідних процесах у замкнутих системах. Методи настроювання
безперервних систем автоматичного регулювання.
3. Типові задачі регулювання теплоенергетичних об’єктів.
Регулювання теплового режиму топки. Регулювання економічності згоряння палива.
Регулювання співвідношення палива-повітря. Регулювання розрідження або тиску в
топці. Регулювання рівня. Регулювання витрати. Регулювання тиску. Регулювання
потужності енергоблока. Регулювання температури первинної пари. Регулювання
температури вторинної пари. Регулювання витрати теплоносія в теплопункті.
IV. Дисципліна «Проектування систем автоматизації»
Питання з дисципліни “Проектування систем автоматизації” мають на меті з’ясувати
знання студентів з організації створення проекту АСУ ТП, його основні учасники, уміння
розробки основних конструкторських документів проектів АСУ ТП, а також знання в
області проектування постів управління.
Питання відносяться до наступних розділів курсу:
1. Організація розроблення проектів АСУТП.
Мета і завдання проектування автоматизованих систем управління. Учасники робіт зі
створення АСУ ТП. Нормативно-технічні документи створення АСУ ТП. Стадії
створення АСУ ТП. Заявочні відомості, замовні специфікації та кошторис.
2. Проектування структур АСУТП.
Структурні схеми систем автоматизації. Схеми організаційної структури. Схема
функціональна автоматизації. Схема комплексу технічних засобів

3. Проектування принципових електричних схем АСУТП.
Умовні графічні і позиційні позначення елементів принципових схем. Виконання
принципових електричних схем. Види електричних схем: схеми управління
електроприводами виробничих механізмів; схеми технологічного захисту; схеми
технологічної сигналізації; принципові електричні схеми живлення. Заземлення і
занулення в електроустановках систем управління.
4. Проектування постів управління.
Організація робочого місця й умов праці оперативного персоналу. Типи і розміри щитів.
Композиційні рішення постів управління. Розміщення приладів і апаратури на щитах.
Креслення щита.
5. Схеми з’єднань електричних проводок.
Матеріали і вироби для електропроводок. Монтажна схема щита. Схеми з’єднань
зовнішніх проводок.
6. Системний підхід до проектування АСУ ТП.
Сутність системного підходу до проектування АСУ ТП. Особливості системного підходу
при проектуванні АСУ ТП. Загальні принципи проектування автоматизованих систем
управління. Принципи вибору проектних рішень. Види проектів.
7. Розробка структури та вибір програмно-технічної платформи системи.
Загальна структура системи та задачі її визначення. Програмно-технічна платформа
системи та задачі її визначення. Вибір програмно-технічного комплексу. Вибір SCADAпрограми.
V. ПРИКИНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1) РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ
Рейтинг (чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування Ф) враховує
рівень знань і умінь, які вступник виявив при виконанні комплексного фахового
випробування.

Кількість

балів,

набраних

на

іспиті

(Ф),

формується

як

середньоарифметична сума балів, нарахованих вступнику за виконання кожного завдання
комплексного фахового випробування. З дисциплін “Теорія автоматичного управління” та
“Основи автоматизації технологічних процесів” білет включає по одному питанню, а з
дисципліни “Проектування систем автоматизації” – два. Загалом білет містить чотири
питання.
Оцінювання кожного завдання виконується за рейтинговою системою згідно
таблиці 1.

Таблиця 1 – Розрахунок оцінки виконання окремих завдань комплексного фахового
випробування
Характер виконання завдання
Кількість балів
Вступник дав повну обгрунтовану відповідь на питання. У
викладенні відповіді присутня чітка логічна послідовність,
95...100
формулювання точні та не допускають двозначних тлумачень.
У разі потреби відповідь проілюстровано прикладами.
Вступник дав повну обгрунтовану відповідь на питання. Але при
85...94
цьому відповідь має деякі неточності (не більше двох), які не можна
вважати суттєвими.
Вступник дав достатньо повну відповідь на питання. Але
відповідь має один з двох недоліків:
-відсутні деякі неосновні положення, що, втім, не заважає
75...84
зробити висновок про добре розуміння відповідного матеріалу;
-відповідь містить деяку достатньо суттєву неточность (не
більше однієї).
Вступник дав недостатньо повну та правильну відповідь на
питання, в ній відсутні деякі важливі положення або вона
65....74
містить деякі помилкові твердження (не більше двох), які, втім,
не заперечують загальне розуміння матеріалу.
Вступник дав недостатньо повну відповідь на питання. Наведено
лише деякі з обов’язкових положень або вступник припустився
60...64
суттєвих помилок при викладенні відповіді, які, втім, не
ставлять під сумнів мінімально необхідний рівень розуміння
матеріалу в цілому.
Вступник дав відповідь, що не дозволяє зробити висновок про
мінімальний рівень володіння матеріалом. Відповідь не містить
59 та менше
достатньої кількості обов’язкових положень або вступник
припустився грубих помилок.
При виконанні вимог, наведенних в колонці “Характер виконання завдання”, вступник
має змогу отримати максимальну кількість балів з діапазону, вказаного в тому ж рядку в
колонці “Кількість балів”, за умови відсутності штрафних балів. Штрафні бали можуть
нараховуватись за наступне:






 порушення логічної послідовності викладення матеріалу  1...3 штрафні бали;
 окремі, дещо нечіткі формулювання, які допускають неоднозначні тлумачення  1
штрафний бал за кожне таке формулювання;
 порушення масштабу при зображеннях залежностей на графіках, відсутність
позначень величин на осях графіків  1 штрафний бал за кожний з вказаних недоліків;
 стилістичні та граматичні помилки  1 штрафний бал за кожну з помилок;
 неохайно написаний текст відповіді із значною кількістю виправлень, що суттєво
ускладнює сприйняття відповіді  1...3 штрафні бали.
Загальний показник Ф визначається, як середньоарифметичне значення балів,
нарахованих вступнику за окремі завдання комплексного фахового випробування. Для
випробування, яке складається із 4-х завдань: Ф = (Ф1+Ф2+Ф3+Ф4)/4.

Для переведення сумарного рейтингу у традиційні оцінки слід користуватися
таблицею 2.
Таблиця 2 – Відповідність сумарного рейтингу Ф традиційним оцінкам
Чисельний
Значення Ф
Оцінка ECTS
Оцінка традиційна
еквівалент
95-100
5
A
Відмінно
85-94
4,5
B
добре(дуже добре)
75-84
4
C
Добре
65-74
3,5
D
Задовільно
60-64
3
Е
задовільно (достатньо)
менше 60
0
F
незадовільно, вступник
виключається з
конкурсного відбору

2) ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
Форма № Н-5.05

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітній ступінь
Спеціальність
Спеціалізація

магістр
151 - «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
«Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами»
(назва)

Комплексне фахове випробування

Навчальна дисципліна

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №
1. Зв’язок крайніх значень h(t), w(t), W(S). Теореми про початкове та кінцеве значення
оригінала.
2. Об’єкти управління з самовирівнюванням. Характеристики стійких та нестійких
об’єктів.
3. Індивідуальне та вибіркове управління електроприводами
4. Види проектів. Проект «фіксована вартість».
Затверджено на засіданні кафедри
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