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Програма розроблена для вступників до аспірантури здобуття освітньо-

наукового ступеня доктора філософії на базі програм рівня ступеня вищої освіти 

магістра зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології». 

Програма містить наступні розділи як складові навчальних планів за 

вказаними дисциплінами: 

− проектування дискретних та цифрових систем керування; 

− автоматизовані комплекси електроенергетичних систем; 

− керування морськими рухомими об’єктами; 

− оптимальні і адаптивні системи управління; 

− математичне моделювання керованих систем та процесів. 

Іспит проводиться у письмовій формі. Термін підготовки відповіді 

становить 60 хвилин. Білет складається з трьох питань. Оцінювання вступного 

випробування проводиться за національною шкалою та ЄКТС (відмінно – 90...100 

«А»; добре – 82...89 «В»; добре – 74...81 «С»; задовільно – 64...73 «D»; задовільно 

– 60...63 «Е»; усі бали які нижче від вказаних – незадовільно). У тому разі, якщо 

на вступному іспиті зі спеціальності вступник отримав оцінку 73 «D» або нижчу, 

він позбавляється права брати участь у конкурсі. 

Критерії оцінювання вступного іспиту відповідають «Правилам прийому до 

аспірантури та докторантури Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова в 2022 році». 

 

1. ПРОЕКТУВАННЯ ДИСКРЕТНИХ ТА ЦИФРОВИХ СИСТЕМ 

КЕРУВАННЯ 

 

1.1 Характеристики та принципи побудови систем цифрового і дискретного 

керування устаткуванням. 

Призначення і основні характеристики систем цифрового і дискретного 

керування. Види сигналів у системах цифрового та дискретного керування 

устаткуванням. Цифрові фільтри. Призначення, характеристики, структура. 
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1.2 Математичні основи аналізу і синтезу цифрових систем керування. 

Методи побудови частотних характеристик імпульсних систем. 

Дослідження усталеності і побудова перехідного процесу в імпульсних 

системах. Дослідження динаміки цифрових систем, що стежать, з урахуванням 

квантування за рівнем. 

1.3 Логічні основи цифрових і дискретних систем керування. 

Основи алгебри логіки. Види сигналів. Системи числення. Порівняльний 

аналіз. Переклад чисел. Кодування даних. Призначення, класифікація і галузь 

застосування ЕОМ. Узагальнена структура мікроЕОМ як основного елементу 

системи керування. 

1.4 Керуючі пристрої цифрових і дискретних систем керування. 

Типи керуючих пристроїв. Керуючі пристрої на базі жорсткої логіки, 

мікропрограмного автомата, мікропроцесора загального призначення. 

Однокристальні мікроконтролери. Системні шини. Часові діаграми роботи. 

Стандартні інтерфейси систем керування. 

1.5 Пристрої зв'язку з об'єктом, класифікація. 

Призначення, вимоги, основні характеристики. Елементи пристроїв зв’язку 

з об’єктом. Цифроаналогові та аналого-цифрові перетворювачі. Призначення і 

галузь застосування. Технічні характеристики, показники якості, схеми побудови. 

1.6 Програмна реалізація законів автоматичного керування. 

Реалізація законів пропорційного, інтегрального, пропорційного-

інтегрального і пропорційно-інтегрально-диференційного керування. 

1.7 Дослідження дискретних систем керування промисловими установками. 

Рівняння динаміки цифрових систем керування. Використання частотних 

характеристик при дослідженні динаміки цифрових систем. Моделювання 

системи з цифровим регулятором, що компенсує інерційність ланок об'єкта 

керування. Моделювання системи відтворення рухів із цифровими регуляторами 

компенсації інерційностей, нелінійностей і збурень.
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2. АВТОМАТИЗОВАНІ КОМПЛЕКСИ СУДНОВИХ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ 

 

2.1 Загальні відомості та вимоги до автоматизованих комплексів суднових 

електроенергетичних систем (АК СЕЕС). 

Загальні поняття. Вимоги до АК СЕЕС. Основні функції АК СЕЕС. 

Напрями розвитку. Система управління судновою електроенергетичною 

системою типу «Іжора-М». Аналіз динамічної стійкості паралельної роботи 

синхронних генераторів. Аналіз електромеханічних перехідних процесів при 

підключенні потужного асинхронного двигуна до синхронного генератора на базі 

рівнянь Парка-Горєва. 

2.2 Класифікація, особливості схемної реалізації та алгоритмічні дії 

мікропроцесорних АК СЕЕС. 

Особливості мікропроцесорних АК СЕЕС. Характеристики існуючих 

структур. Мікропроцесорна система управління судновою електроенергетичною 

системою типу «Гієпас». Мікропроцесорна система управління судновою 

електроенергетичною системою типу «АSА-S». Побудова на базі 

мікроконтролеру системи автоматичного регулювання. 

2.3 Локальні пристрої автоматизації суднових генераторних агрегатів. 

Системи автоматичного регулювання напруги суднових генераторів. 

Системи автоматичного регулювання частоти дизелів суднових електростанцій. 

Локальні пристрої захисту. 

Виконання простих законів регулювання на мові Асемблер для 

мікроконтролерів фірми Atmel. Особливості програмованих реле Logo фірми 

Siemens. Побудова локальних системи автоматичного регулювання на базі Logo. 

Особливості програмованих реле Easy фірми Moeller. Побудова локальних 

системи автоматичного регулювання на базі Easy.
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3. КЕРУВАННЯ МОРСЬКИМИ РУХОМИМИ ОБ’ЄКТАМИ 

 

3.1 Основи теорії руху та моделювання морських рухомих об’єктів. 

Класифікація морських рухомих об’єктів (МРО) за призначення та їх 

характеристика як об’єктів керування-. Застосування МРО у виробничих, 

дослідницьких та оборонних задачах. Структури математичних моделей МРО. 

Математичні моделі .елементів МРО. Режими руху МРО. Математичне 

моделювання гнучких зв’язків МРО. Пряма та інверсна моделі кабель-троса. 

Моделювання динаміки кабель-троса. Сенсори та виконавчі механізми МРО. 

Моделювання одновимірного руху МРО. Моделювання просторового руху МРО. 

Перетворення координат. Особливості математичного моделювання сенсорів та 

виконавчих механізмів МРО. 

3.2 Керування автономними МРО. 

Автоматизація керування одновимірним рухом МРО. Керування 

поступальними та  обертовими рухами МРО. Траєкторний рух МРО. Регулювання 

курсу та швидкості маршового руху МРО. Стабілізація глибини МРО. Рух МРО за 

заданою траєкторію. Методи синтезу ПІД-регуляторів та компенсації зовнішніх 

збурень. Стабілізація диферента МРО. Системи програмного регулювання руху 

МРО за заданими траєкторіями. 

3.3 Керування МРО у складі прив’язної системи. 

Керування МРО у складі прив’язної системи. Рух підводного засобу 

океанотехніки в діаметральній площині судна-носія. Спеціальні режими руху 

МРО у складі прив’язної системи. Автоматизація керування усталеним рухом 

кабель-троса. Особливості скерування кабель-тросом у динамічних режимах. 

Регулювання диферента буксированого МРО. Регулювання глибини 

буксированого МРО. Розв’язок задач автоматизації керування МРО типу «все за 

одне занурення». Автоматизація керування синхронним рухом судна-носія та 

прив’язного МРО у квазістаціонарних та динамічних режимах роботи. 
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4. ОПТИМАЛЬНІ І АДАПТИВНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 

 

4.1 Основні поняття та класифікація методів оптимізації та адаптації систем 

автоматичного керування. 

Основні поняття та методи оптимізації систем автоматичного керування 

(САК). Критерії оптимальності. Метод простору змінних стану. Розробка 

критеріїв оптимальності. Рівняння стану для диференційної системи n-го порядку. 

Використання методів лінеаризації для нелінійних систем керування. Поняття 

ідентифіціруємості та адаптуємості систем керування. Функціонали узагальненої 

роботи. 

4.2 Керованість та спостережуваність систем керування. 

Спостережуваність систем. Керованість систем. Критерії керованості та 

спостережуваності лінійних стаціонарних систем. 

4.3 Теорія оптимального керування. 

Класичне варіаційне числення. Принцип максимуму Понтрягіна. Динамічне 

програмування. Принцип максимуму. Приклади синтезу. Принцип максимуму для 

задач з рухомими кінцями. Використання принципу максимуму для задач 

оптимальної швидкодії. Задача переслідування та її рішення за допомогою 

принципу максимуму. Стохастична керована система. Задача багатокритеріальної 

оптимізації. Аналітичне конструювання оптимальних регуляторів. Оптимальні 

системи зі змінною структурою. 

4.4 Адаптивне керування. 

Види адаптивних систем. Фільтрація та ідентифікація систем. Дослідження 

адаптивних систем з великим коефіцієнтом підсилення. Дослідження адаптивних 

систем з еталонною моделлю. Дослідження робастних систем керування. 

Розробка та дослідження алгоритмів оптимальної фільтрації. Робастні системи зі 

зворотними зв’язками. Стохастична керована система, що описується рівнянням 

1-го порядку.
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5. СУДНОВІ БОРТОВІ КОМПЛЕКСИ УПРАВЛІННЯ 

 

5.1 Теоретичні основи побудови бортових САК. 

Загальна характеристика бортових систем автоматичного управління 

(БСАК). Загальні принципи побудови й аналізу БСАК. 

5.2 Математичний опис управління рухом рухливих об'єктів (РО). 

Математичний опис, що і рухаються РО в різних умовах плавання. Особливості 

управління рухом РО в різних умовах плавання 

5.3 Обробка навігаційної інформації в бортових ЕОМ при рішенні задач 

управління судноводінням. 

Системи координат, використовувані в задачах управління РО Системи 

координат, використовувані в задачах управління РО. Застосування 

математичного апарата для опису елементів судоводіння. Математичний опис і 

розрахунок керованості. Математичне пояснення розходження суден. 

5.4 Суднові бортові комплекси управління. 

Основні поняття про керуючі комплекси. Системи управління 

функціональних типових1 комплексів технічних засобів. Системи автоматичного 

керування судновими технічними засобами. Принцип побудови систем 

управління судновими енергетичними установками. Стабілізація суден на курсі. 

Стабілізація суден на хвилюванні. 
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