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I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
  
 Кредитний модуль « Методи експериментальних ідентифікації динамічних характеристик 
об’єктів управління» є складовою частиною нормативної дисципліни “Ідентифікація та 
моделювання технологічних процесів” професійного циклу дисциплін. Матеріал модуля 
базується на знаннях розділів дисциплін “Вища математика”, “Теорія автоматичного 
керування”, “Чисельні методи” та дисциплін з технології процесів галузі. Дисципліна надає 
знання, які є необхідними при вивченні окремих розділів професійно-орієнтованих дисциплін.  
 
 

II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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III. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
  
 Мета дисципліни —  вивчення методів ідентифікації та моделювання об'єктів і систем 
керування технологічних процесів енергетичної галузі. В результаті вивчення курсу студенти 
повинні вміти розробляти аналітичні та експериментальні моделі статичних і динамічних 
об'єктів та отримати навички їх дослідження з використанням ЕОМ.  
 Задачами курсу є: 
 вивчення методів ідентифікації та оцінки адекватності отриманих моделей; 
 опанування методиками дослідження математичних моделей. 

IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

VI.I. Розподіл навчального часу за темами 



Розподіл за семестрами та видами занять 
Найменування розділів, тем 

Всього Лекції Лабор. Індив. СРС 
СЕМЕСТР 6 

Розділ 1. Вступ до дисципліни      
Тема 1.1. Класифікація моделей та 
методів ідентифікації 

18    18 

      
Розділ 2. Ідентифікація динамічних 
характеристик.      

Тема 2.1. Аналітичний метод побудови 
моделей 

30    30 

Тема 2.2. Неперервні динамічні моделі і 
методи їх побудови та досліджень 

54 2 2  50 

Тема 2.3. Дискретні динамічні моделі і 
методи їх ідентифікації та досліджень 

42 2   40 

Всього в семестрі:  144 4 2  138 
 
 

VI.II. Лекції 
Розділ 1. Вступ в дисципліну.  

Тема 1.1. Класифікація моделей та методів ідентифікації. СРС [1,с.6-32, 3, с.7-22] 
Постановка задачі ідентифікації.  
Класифікація моделей та методів ідентифікації.  

Розділ 2. Ідентифікація динамічних характеристик. 
Тема 2.1. Аналітичний метод побудови моделей.  СРС [1,с.122-131] 

Аналітична модель теплообмінника.  
Тема 2.2. Неперервні динамічні моделі.  СРС [1,с.66-134,  с.146-170, с.316-378, 2, с.24-214] 

         Лекція 1. Основні динамічні характеристики систем і об'єктів управління. Літ.1, с.99-122. 
Лекція 1. Експериментальне отримання перехідних та імпульсних характеристик. 

   Літ.1, с.311-315. 
Експериментальне отримання частотних характеристик.  
Лекція 1. Обробка перехідних характеристик. Літ. 1, с. 316-347. 
Обробка імпульсних характеристик.  
Ідентифікація передаточної функції з використанням експериментальних 

 частотних характеристик.  
Методи згладжування експериментальних даних.  
Моделі у просторі стану.  
Диференційні та інтегральні види моделей у просторі стану. 
Дослідження динамічних характеристик за допомогою аналогових та 

       цифрових ЕОМ.  
Тема 2.3. Дискретні динамічні моделі і методи їх ідентифікації та досліджень. СРС [2,с.61-89,   
                  4, с.49-104] 

Лекція 2. Дискретні моделі динаміки. Літ. 2, с. 88-89. 
Методи Z-перетворення для моделювання динамічних об'єктів.  
Різністні рівняння.  
Дослідження дискретних та неперервних моделей типових законів керування.  
Керованість та спостережність об’єктів управління. 

 
V. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

 



 Метою лабораторної роботи є закріплення навиків експериментальних досліджень об'єктів 
керування для отримання їх динамічних та статичних моделей. 
 

ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Семестр Тема заняття Обсяг, 
годин 

Розділ, 
тема 

6 
Отримання, апроксимація та дослідження 
перехідних характеристик фізичного макету на 
стендовому обладнанні 

18 Розділ 2,  
Тема 2.2. 

 
VII. 5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 В якості домашньої контрольної роботи кожному студенту видається індивідуальне 
завдання, в якому пропонується:  

- на підставі наданої викладачем перехідної характеристики отримати модель об’єкту у 
вигляді перехідної функції, передаточної функції, диференційного рівняння, імпульсної 
передаточної функції, різницевого рівняння; 

- провести моделювання і оцінити адекватність моделі; 
- розрахувати параметри регулятора та виконати моделювання замкненої системи 

регулювання. 
 

 
 

V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
 

Основна література: 
 
1. Остапенко Ю.А. Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів керування: 

Підручник.—К.: Задруга, 1999.-424 с. 
2. Ажогин В.В., Згуровский М.З. Моделирование на цифровых, аналоговых и гибридных 

ЭВМ.—К.: Вища школа, 1983.-280 с. 
3. Киричков В.Н. Идентификация объектов систем управления технологическими 

процессами.—К.: Вища школа, 1990.-263 с. 
4. Р.Изерман. Цифровые системы управления. — М.: Мир, 1984.-541 с. 
5. Ахназарова С.Л., Кафаров В.В. Оптимизация эксперимента. — М.: Высшая школа, 1978.-

319 с. 
6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Ідентификація та моделювання 

об'єктів та систем керування”/Укл. В. Мисак.—К.: КПІ, 2001.-12 с. 
7. Топчев Ю.И. Атлас для проектирования систем автоматического регулирования. – 

М.:Машиностроение, 1989. – 752с. 
 
Додаткова література: 

 
1. Д. Гроп. Методы идентификации систем. — М.: Мир, 1979.-302 с. 
2. Л. Льюнг. Идентификация систем. — М.: Наука, 1991.-432 с. 
3. Дудников Е.Г. и др. Построение математических моделей.— Л.: Химия, 1970.-312 с. 
4. Райбман Н.С., Чадаев В.М. Построение моделей процессов производств.— М.: Энергия, 

1976.-376 с. 
5. Растригин Л.А., Маджаров Н.Е. Введение в идентификацию объектов управления. — М.: 

Энергия, 1977.-216 с. 
6. Бондарь А.Г. и др. Планирование эксперимента.— К.: Вища школа, 1980.-264 с. 



7. Демченко В.А. Автоматизация и моделирование технологических процессов АЭС и ТЭС: 
Учебное пособие.—Одесса: Астропринт, 2001.-308 с. 

 
 


