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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
Кредитний модуль «Теорія неперервного керування» входить до дисципліни “Теорія 

автоматичного управління”, яка  разом з іншими спеціальними предметами формує основи 
знань та кваліфікацію фахівця по автоматизації теплоенергетичних процесів.  

Кредитний модуль (код НП-01/1) належить до циклу дисциплін професійної та 
практичної підготовки  за переліком ОПП-.  
Під час вивчення модуля використовуються знання  дисциплін "Вища математика ", 
“Числові методи", він забезпечує вивченняя кредитних модулів НП-02/2, НП-03/1, НП-04/1, 
ЗП-08, дисципліну «Сучасні розділи ТАУ» ", а такожри виконанні учбових курсових робіт і 
проектів, при дипломному проектуванні та в науково-дослідній роботі 

 
ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 

Метою вивчення кредитного модуля “Теорія неперервного керування” є набуття 
знань, навичок та умінь, які дозволяють вирішувати такі типові задачі діяльності і проблеми: 
 розробка АСР технологічного процесу; 
 розробка системи оптимального управління технологічним процесом; 
 налагодження АСР. 

Завданням вивчення дисципліни є набуття системи таких нижчеперелічених 
конкретних знань, навичок та умінь. 
Знання: 

 необхідної суми відомостей, які мають відношення до цієї дисципліни і були 
викладені в попередніх дисциплінах навчального плану; 

 історії розвитку теорії автоматичного управління; 
 елементів теорії стійкості; 
 перетворення Лапласа; 
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 дискретного перетворення Лапласа; 
 динамічних та статичних характеристик об‘єктів та пристроїв управління; 
 методів розв‘язку диференціальних рівнянь та їх систем; 
 методів синтезу систем керування. 

Уміння: 
 обирати змінні управління; 
 аналізувати зміни математичної моделі при зміні навантаження технологічного 

об‘єкту управління та лінеаризувати математичну модель у разі потреби; 
 застосовувати для обробки експериментальних даних та побудови ММ ТОУ 

комп‘ютерні технології; 
 визначити основні збурення та можливість їх компенсації за обраними каналами 

регулюючих дій; 
 синтезувати структуру АСР та реалізувати її з допомогою бібліотеки стандартних 

алгоритмів контролерів або програмуванням; 
 визначити оптимальні настройки системи та перевірити їх в часовій і частотній 

областях з допомогою комп’ютерного експерименту; 
 визначити необхідність автопідстроювання і у разі потреби вибрати алгоритм 

автопідстроювання. 
Навички: 

 моделювання за допомогою комп‘ютерних програм перехідних процесів у 
замкнених системах; 

 підстроювання регуляторів; 
 визначення якості роботи систем управління; 
 роботи з науково - технічною, нормативною, довідковою літературою, 

бібліографічними джерелами за тематикою дисципліни; 
 самостійного розуміння та осмислювання роботи САУ. 

 
 

IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

IV.1. Розподіл навчального часу за темами 
 
Розподіл за семестрами та видами занять 
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Розділ 1. Основні поняття АСУТП, 
автоматичне управління та регулювання. 
Класифікація систем управління.. 

10 6 - - - - 4 

Розділ 2. Математичний опис елементів 
та систем автоматичного керування. 38 12 4 - 4 - 18 

Розділ 3. Типові ланки та їх з’єднання в 
системах автоматичного керування. 50 12 4 - 12 - 22 

Розділ 4. Основні лінійні закони 
автоматичного  керування. 22 8 2 - 2 - 10 

Контрольна робота із розділу 4 10 - 2 - - - 8 
Розділ 5. Стійкість  автоматичних  34 8 2 - 8 - 16 
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систем. 
Розділ 6. Дослідження якості процесів 
регулювання. 40 8 2 - 10 - 20 

РГР із дисципліни 12 - 2 - - - 10 
Підготовка до екзамену 36      36 
Всього 252 54 18 - 36 - 144 
 

IV.2. Лекції 
 

Розділ 1.  Основні поняття АСУ ТП, автоматичне управління та регулювання. 
Тема 1.1.  Автоматизація, її призначення, техніко-економічна ефективність.  

Значення автоматизації для розвитку промисловості. Короткий нарис розвитку 
теорії та техніки автоматичного управління та регулювання. Поняття 
автоматичної системи управління технологічними процесами (АСУ ТП). (Л. 1, 
глава 1, с. 15-25) 

Тема 1.2.   Особливості АСУ енергетичними об'єктами.  
Автоматичне управління та регулювання, об'єкти управління, управляючий 
пристрій (регулятор), автоматична система управління та регулювання (АСР). 
Фундаментальні принципи управління. Основні види автоматичного управління. 
(Л. 1, глава 2, с. 27-44) 

Розділ 2.   Математичний опис автоматичних систем управління. 
Тема 2.1.   Рівняння динаміки та статики. Лінеаризація.  

Диференціальні рівняння. Лінеаризація математичного опису систем. Рівняння 
лінійних систем в зображеннях по Лапласу. (Л. 1, глава 3, с. 45-62) 

Тема 2.2.   Приклади математичного опису поширених об‘єктів управління.(Л. 1, глава 3,  
с.55-62) 

Тема 2.3.   Основні властивості перетворення Лапласу.  
Перетворення Лапласу. Властивості перетворення. Рівняння лінійних систем в 
зображеннях по Лапласу. (Л. 2, глава 2, с. 34-57) 

Тема 2.4.   Форми запису лінійних диференційних рівнянь.  
Передаточні функції. Частотні характеристики. Перехідні характеристики. 
Дослідження перехідних процесів. (Л. 2, глава 2, с. 58-71) 

Тема 2.5.  Багатовимірні стаціонарні лінійні системи. Метод змінних стану.(Л. 2, глава 2, 
с.72-79) 

Розділ 3.  Типові ланки та з'єднання в автоматичних системах. 
Тема 3.1.  Типові ланки. 

Основи класифікації. Типові ланки: ідеальна посилювальна, інтегруюча, 
аперіодична першого ступеня, ідеальна та реальна диференцюючі, коливальна, 
запізнення. (Л. 4, глава 4, с. 85-101) 

Тема 3.2.   З‘єднання в автоматичних системах. 
Типові взаємодії: послідовна, паралельна, за принципом зворотнього зв'язку. (Л. 
4, глава 4, с. 111-125) 

Розділ 4.   Основні лінійні закони регулювання. 
Тема 4.1.   Пропорційний (П) регулятор.  

Динамічні характеристики, особливості перехідних процесів у системі із П – регу-
лятором. (Л. 5, глава 4, с. 127-132) 

Тема 4.2.   Інтегральний (І) регулятор.  
Динамічні характеристики, особливості перехідних процесів у системі із І – регу-
лятором. Поняття про астатизм автоматичних систем. (Л. 5, глава 4, с. 133-140) 

Тема 4.3.   Пропорційно-інтегральний (ПІ) регулятор. 
Динамічні характеристики, особливості перехідних процесів у системі із ПІ – ре-
гулятором.  
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Вплив сигналу по інтегралу на якість регулювання. (Л. 5, глава 4, с. 141-145) 
Тема 4.4.   Пропорційно-інтегрально-диференціальний (ПІД) регулятор.  

Динамічні характеристики, особливості перехідних процесів у системі із ПІД – ре-
гулятором. Вплив введення похідної на якість регулювання.(Л.5,глава 4,с.146-150) 

Розділ 5.   Стійкість автоматичних систем. 
Тема 5.1.   Загальне поняття про стійкість. 

Поняття стійкості. Теореми Ляпунова про стійкість лінеаризованих систем. (Л. 2, 
глава 5, с. 175-191) 

Тема 5.2.  Алгебраїчні критерії стійкості. 
                  Алгебраїчні критерії Гурвіца та Рауса. (Л. 5, глава 6, с. 185-200) 
Тема 5.3.  Частотні критерії стійкості. 

Критерій стійкості Михайлова. Критерій стійкості Найквіста. Сенс критерію, 
доказ. (Л. 5, глава 6, с. 201-215) 

Тема 5.4.   Методи аналізу стійкості. 
Вплив запізнювання на стійкість. Поняття про виділення областей стійкості за 
одним та двома параметрами динаміки. Метод аналізу стійкості, що заснований 
на кореневому схопленні спектру. Аналіз стійкості за матрічними нормами та 
модулем сліду. (Л. 3, глава 6, с. 15-25) 

Розділ 6.   Дослідження якості процесів регулювання. 
Тема 6.1.   Прямі показники якості. 

Динамічна похибка. Статична похибка. Коливність. Час регулювання. Ступінь 
згасання. Перерегулювання. (Л. 5, глава 5, с. 153-167) 

Тема 6.2.   Непрямі показники якості. 
Ступень стійкості та ступень коливності. Запаси стійкості по модулю та фазі. 
Показник коливальності. Інтегральні критерії якості. Зв‘язки між прямими та 
непрямими показниками якості. (Л. 5, глава 5, с. 168-175) 

 
 

IV.3. Практичні заняття 
 

На практичних заняттях вивчаються методи математичного опису автоматичних 
систем регулювання та їх елементів, виконуються розрахунки характеристик систем та їх 
елементів, стійкості АСР, вивчаються типові методики розрахунку динаміки АСР.  

Заняття 1. Методи математичного опису об’єктів управління. 
Заняття 2. Приклади отримування математичних моделей об‘єктів управління. 
Заняття 3. Методи розв‘язання лінійних диференціальних рівнянь. 
Заняття 4. Отримування та дослідження частотних характеристик. 
Заняття 5. Типові ланки автоматичного управління. Контрольна робота. 
Заняття 6. З‘єднання елементів у складних системах: паралельне, послідовне та зворотній  
                  зв‘язок. 
Заняття 7. Дослідження динамічних властивостей складних систем. 

     Заняття  8. Алгебраїчні критерії дослідження стійкості. 
Заняття 9. Частотні критерії дослідження стійкості.Захист РГР. 

 
 

IV.4. Індивідуальні заняття 
 

З метою узагальнення вивченого курсу та закріплення практичних навичок у п’ятому 
семестрі виконується розрахунково-графічна робота (РГР). Дві години практичних занять у 
кінці семестру заплановано для захисту РГР та консультацію (див. п. IV.3.). Тематика та 
зміст РГР представлені у додатку 1. 

 
 



 5 

IV.5. Контрольні роботи 
 
З метою закріплення матеріалу першого - четвертого розділів, студенти денної форми 

навчання у п’ятому семестрі виконують модульну контрольну роботу (МКР) після вивчення 
відповідних розділів дисципліни. Ця контрольна робота виконуються за рахунок годин, що 
відведені на практичні заняття (практичне заняття 5, див. п. IV.3.). Тривалість контрольної 
роботи - 2 академічні години. Варіанти завдань МКР наведено у додатку 2. 

 
IV.6. Лабораторні роботи 

 
Розділ 2.   Математичний опис автоматичних систем управління. 
Лабораторна робота 1. Методи дослідження математичних моделей. 
 
Розділ 3.   Типові ланки та з'єднання в автоматичних системах. 
Лабораторна робота 2. Типові динамічні ланки: послідовне та паралельне з‘єднання.  
Лабораторна робота 3. Типові динамічні ланки: зворотній зв‘язок. 
Розділ 5.   Стійкість автоматичних систем. 
Лабораторна робота 4. Дослідження стійкості розімкнутої системи. 

Лабораторна робота 5. Дослідження стійкості в замкнутих системах. 
 

V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
Рейтинг із дисципліни враховує роботу студента протягом семестру, а також рівень 

знань, умінь та навичок, які студент виявив на екзамені. Рейтинг формується як сума балів, 
нарахованих студенту за роботу протягом семестру і балів, набраних на екзамені. Для 
виставлення оцінки до залікової книжки рейтинг переводиться у традиційні оцінки. 
Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів із кредитного модуля 
"ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ. НЕПЕРЕРВНІ СИСТЕМИ. (НП-01/1) 
наведено у додатку 3. 
 

VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
 

VІ.1. Основна література 
 
1. Теория автоматического управления : Учеб. для вузов по спец. 'Автоматика и 

телемеханика '. В 2-х ч. Ч.1. Теория линейных систем управления / Н.А.Бабаков, 
А.А.Воронова и др.; Под ред. А.А.Воронова . – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш.шк., 
1986. – 367 с. 

2. Методы классической и современной теории автоматического управления: Уч. В 5-и 
томах, Т.1: Математические модели, динамические характеристики и аналіз систем 
автоматического управления/ Под ред. К.А. Пупкова, Н.Д.Егупова.-М.:Изд. МГТУ,2004.-
656 с.,ил..  

3. Солодовников В.В., Плотников В.Н., Яковлев А.В. Основы теории и элементы систем 
автоматического регулирования : Учеб. пособие для вузов. – М.: Машиностроение, 1985. 
– 536 с. 

4. Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления: 
Учеб. пособ. для втузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. – Наука Гл. ред. физ.-мат. лит., 
1989. – 304 с. 

5. Стефани Е.П. Основы расчета настройки регуляторов теплоэнергетических процессов. – 
М.: Энергия , !972. –376 с. 

6.  Ротач В.Я. Теория автоматического управления теплоэнергетическими процессами: 
Учеб.  для вузов.- М.:Энергоатомиздат, 1985.-296 с. 
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7. Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы.-СПб.: 
Питер,2005.-336 с.:ил. 

8. Гудвин Г.К. Проектирование систем управления.-М.:БИНОМ,2004.- 911 с.:ил. 
 

 VІ.І1.Додаткова література 
 
1. Стефани Е.П., Панько М.А., Пикина Г.А. Сборник задач по основам автоматического 

регулирования теплоэнергетических процессов. – М.: Энергия, 1973. –336 с. 
2. Первозванский А.А. Курс теории автоматического управления: Учеб. пособ. – М.: Наука. 

Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. – 616 с. 
3. Справочник по теории автоматического управления / Под ред. А.А.Красовского . – М.: 

Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит.,1987. – 712с. 
 
Програму склав професор  кафедри АТЕП     Ю.М. Ковриго  
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Додаток 3. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про рейтингову систему оцінки успішності студентів 

 
з кредитного модуля (дисципліни) НП-01/1, "ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО  УПРАВЛІННЯ" 

(код та назва) 

для спеціальності 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси  
(шифри та назви спеціальностей) 

 

теплоенергетичного факультету 
 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно робочим 
навчальним планам. 

Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 

Се
ме

ст
р 

кредити акад. 
год. лекції практичні 

заняття 
лаб. 

роботи СРС МКР РГР семестр. 
атест. 

5 7 252 54 18 36 144 1 1 Екз. 
 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) відповідь (кожного студента) на практичних заняттях (за умови, що на кожному занятті 

опитується 5 студентів при максимальній чисельності групи  30 осіб - 1
30

57


  відповідь, 

із 9 практичних занять одне відводиться на МКР, одне на РГР, залишається 7  занять); 
2) контрольну роботу (МКР тривалістю дві академічні години); 
3) одну РГР; 
4) виконання та захист 5 лабораторних робот; 
5) відповідь на екзамені 

 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

1. Робота на практичних заняттях 
Ваговий бал – 2. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 
2бали х 1 = 2 бали.  
Оцінюється за трибальною системою. 

 
2. Модульний контроль 

Ваговий бал – 3. Максимальна кількість балів за МКР дорівнює 3 бали. 
Оцінюється за чотирибальною системою. 

 
3. Розрахунково-графічна робота 

Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів за РГР дорівнює 10 балів. 
Оцінюються три складові РГР за п’ятибальною системою: 

1) коректність отриманої математичної моделі; 
2) коректність програмування математичної моделі на ЕОМ та її дослідження; 
3) оформлення РГР. 

 
4. Лабораторні роботи 

Ваговий бал – 7. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботі дорівнює 7 бал.х 5= 
35 балів. Оцінюються: 
1) підготовка до роботи та виконання – 3 бали; 
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2) захист та висновки – 4 бали. 
 

Штрафні та заохочувальні бали за: 
- відсутність на практичному занятті без поважної причини    - 1 бал; 
- несвоєчасне (пізніш ніж на тиждень) подання РГР    - 2 бали; 
- удосконалення дидактичних матеріалів дисципліни     +5…10 балів 

 
Розрахунок шкали (R) рейтингу 

 
Ромір шкали рейтингу R = 100 балів 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 
Rc = 2+3 +35 + 10 = 50 балів 

Екзаменаційна складова шкали дорівнює 50% від R, а саме: Rе=50балів. 
Два теоретичних питання та задача в білеті - 15 бал.х 3= 45 бал., та до 5 балів за 

додаткове питання.  
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає R = Rc + Rе =100 балів. 
Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування РГР, а також стартовий рейтинг 

(rc) не менше 50% від Rc, тобто 25 балів. 
Виходячи із розміру шкали Rе = 50 балів, складаються критерії залікового 

оцінювання з визначенням 4-5 рівнів. 
Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова 

оцінка RD переводиться згідно з таблицею: 
 

RD = rc + rз оцінка ECTS Традиційна оцінка 
95 … 100 А відмінно 
85 … 94 В 
75 … 84 С добре 

65 … 74 D 
60 … 64 E задовільно 

RD < 60 Fx незадовільно 
rc < 25, або не виконані інші 

умови допуску до заліку 
F не допущений 

 
 
 
 

Склав проф. кафедри АТЕП, .        Ю.М.Ковриго 
 
 

Ухвалено на засіданні кафедри АТЕП 

Протокол засідання кафедри  
№   ___ від  "____" ____________2008 року 
 
Зав. каф. АТЕП   _____________ Ю.М. Ковриго 

 


