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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 
№ 1


1. Класи автоматичних систем. Розімкнені та замкнуті автоматичні системи.
2. Синтез САУ за заданим запасом стійкості.
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 
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1. Лінійні та нелінійні закони управління. Програми управління.
2. Корегуючі пристрої.
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1. Динамічні характеристики позиційних ланок.
2. Синтез САУ в сталому режимі.
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1. Динамічні характеристики інтегруючих ланок.
2. Завдання синтезу САУ.
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1. Динамічні характеристики диференціюющих ланок.
2. Інтегральні оцінки якості управління.
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 
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1. Передаточна функція розімкненої САУ.
2. Частотний метод оцінки якості САУ.
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1. Передаточна функція замкнутої САУ.
2. Кореневі методи оцінки якості САУ.
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1. Пропорційне управління.
2. Визначення запасу стійкості та швидкодії за перехідною характеристикою.
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1. Інтегральне управління.
2. Точність САУ в типових режимах.
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 
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1. Ізодромне управління. Управління за похідними.
2. Якість САУ, загальні положення.
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1. Структурні схеми САУ, елементи структурних схем.
2. Області стійкості.




























Завідувач кафедри
____________Ю.Зіатдінов
“____”__________ 2014 р.
Національний авіаційний університет

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
Галузь знань:                 0501         «Інформатика та обчислювальна техніка»
Напрям підготовки:    6.050101     «Комп’ютерні науки»
Дисципліна: «Основи теорії управління»



ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 
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1. Паралельне й послідовне з'єднання динамічних ланок.
2. Критерій стійкості Найквіста.
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1. З'єднання динамічних ланок в коло зі зворотнім зв'язком.
2. Критерій стійкості Михайлова.
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 
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1. Перетворення структурних схем.
2. Критерій стійкості Гурвіца.
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 
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1. Загальний метод складання диференціальни х рівнянь елементів і САУ, передаточні функції.
2.  Необхідні й достатні умови стійкості САУ.
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 
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1. Необхідні й достатні умови стійкості САУ.
2. Класи автоматичних систем. Розімкнені та замкнуті автоматичні системи.
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 
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1. Критерій стійкості Гурвіца.
2. Лінійні та нелінійні закони управління. Програми управління.
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 
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1. Критерій стійкості Михайлова.
2. Динамічні характеристики позиційних ланок.
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 
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1. Критерій стійкості Найквіста.
2. Динамічні характеристики інтегруючих ланок.
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 
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1. Області стійкості.
2. Динамічні характеристики диференціюющих ланок.
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 
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1. Якість САУ, загальні положення.
2. Передаточна функція розімкненої САУ.
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 
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1. Точність САУ в типових режимах.
2. Передаточна функція замкнутої САУ.
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1. Визначення запасу стійкості та швидкодії за перехідною характеристикою.
2. Пропорційне управління.
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1. Кореневі методи оцінки якості САУ.
2. Інтегральне управління.
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1. Частотний метод оцінки якості САУ.
2. Ізодромне управління. Управління за похідними.
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1. Інтегральні оцінки якості управління.
2. Структурні схеми САУ, елементи структурних схем.
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1. Завдання синтезу САУ.
2. Паралельне й послідовне з'єднання динамічних ланок.
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1. Синтез САУ в сталому режимі.
2. З'єднання динамічних ланок в коло зі зворотнім зв'язком.
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1. Корегуючі пристрої.
2. Перетворення структурних схем.
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“____”__________ 2014 р.
Національний авіаційний університет

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
Галузь знань:                 0501         «Інформатика та обчислювальна техніка»
Напрям підготовки:    6.050101     «Комп’ютерні науки»
Дисципліна: «Основи теорії управління»



ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 
№ 30


1. Синтез САУ за заданим запасом стійкості.
2. Загальний метод складання диференціальни х рівнянь елементів і САУ, передаточні функції.





















Завідувач кафедри
____________Ю.Зіатдінов
“____”__________ 2014 р.


