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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Кредитний модуль "Технологічні об`єкти управління ЗП-07" разом з іншими 
спеціальними предметами формує основи знань та кваліфікацію фахівця із автоматизації та 
комп`ютерно-інтегрованих технологій. За переліком дисципліна належить до циклу: 
"Дисципліни за вибором ВНЗ". Вивчення даної дисципліни базується на учбовому матеріалі 
попередніх курсів: вищої математики, фізики, теоретичної механіки, теплотехніки та 
гідрогазодинаміки, технологічних процесів ТЕС та АЕС. 

Знання та уміння, що засвоєні студентами при вивченні дисципліни, 
використовуються в курсах: "Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів", 
"Оптимiзацiя систем управління", "Автоматизація технологічних процесів галузі", 
"Проектування систем управління", а також при 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 ДИСЦИПЛІНИ 
Мета вивчення кредитного модуля "Технологічні об`єкти управління ЗП-07" полягає у 

формуванні знань та умінь для аналізу об’єктів управління галузі з точки зору впливу 
автоматизації на показники економічності, надійності та екологічності технологічних 
процесів. Тематика дисципліни охоплює технологічні основи і аналітичні методи 
математичного моделювання об’єктів управління, знання яких необхідні фахівцю з 
автоматизації для проектування та експлуатації систем керування.  

Вивчення кредитного модуля "Технологічні об`єкти управління ЗП-07" потрібно при 
вирішенні наступних типових задач діяльності: 

- розробка АСР технологічних процесів потребує застосування таких умінь: 
 виконувати аналіз конструктивних і технологічних особливостей ТОУ; 
 вибирати змінні управління; 
 розраховувати гідро-газодинамічні, термодинамічні та теплотехнічні 

параметри ТОУ та побудувати математичну модель аналітичним способом; 
 визначити основні збурення та можливості їх компенсації;  
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- проектування АСУ потребує застосування таких умінь: 
 проводити обстеження ТОУ; 
 визначати функціональну структуру АСУ; 

- налагоджування АСР потребує уміння використовувати характеристики ТОУ. 
В результаті вивчення дисципліни "Технологічні об`єкти управління " студенти 

повинні  
Знати: 

1. вимоги до управління технологічними процесами і галузі, які забезпечують економічну та 
надійну роботу устаткування; 

2. математичні моделі технологічного устаткування галузі як об’єктів управління; 
3. аналітичні методи складання математичних моделей динаміки технологічних процесів. 

Уміти: 
1. аналізувати вплив керуючих параметрів на показники економічності, надійності, 

тривалості і екологічності технологічних процесів; 
2. складати моделі статики та динаміки типових об’єктів управління галузі. 

 
IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

IV.1. Розподіл навчального часу за темами 
Розподіл за семестрами та видами занять 
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Розділ 1. Вступ. Класифікація 
технологічних процесів. 4 2 - - - - 2 

Розділ 2. Технологічний процес як 
об’єкт управління. 8 4 - - - - 4 

Розділ 3. Математичне моделювання 
ТОУ. 10 2 4 - - - 4 

Розділ 4. Аналітичний підхід до 
розробки математичних моделей ТОУ. 16 4 6 - - - 6 

Контрольна робота із розділу 4 4 - 2 - - - 2 
Розділ 5. Експериментальний підхід до 
розробки математичних моделей ТОУ. 8 2 2 - - - 4 

Розділ 6. Математичні моделі складних 
об’єктів управління на прикладі 
барабанного парового котла. 

10 4 2 - - - 4 

РГР із дисципліни 12 - 2 - - - 10 
Всього 72 18 18 - - - 36 
 

IV.2. Лекції 
Розділ 1. Вступ. Класифікація технологічних процесів. 
Лекція 1. Вступ. Класифікація технологічних процесів. 

Тема 1.1. Неперервні технологічні процеси, приклади. 
Тема 1.2. Періодичні технологічні процеси, приклади. 
Тема 1.3. Змішані технологічні процеси, приклади. 
[1, c.10-15] 

Розділ 2. Технологічний процес як об’єкт управління. 
Лекція 2. Статичні властивості технологічного об’єкта управління. 
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Тема 2.1. Поняття технологічного об’єкта управління (ТОУ). 
Тема 2.2. Режими роботи ТОУ та основні канали впливу. 
Тема 2.3. Статичні властивості ТОУ. Чутливість, коефіцієнт підсилення ТОУ. 
[2, c.36-44] 

Лекція 3. Динамічні властивості ТОУ. 
Тема 3.1. Динамітні властивості ТОУ. Самовирівнювання ТОУ. 
Тема 3.2. Інерційність та акамулююча здатність ТОУ. 
[2, c.99-119] 

Розділ 3. Математичне моделювання ТОУ. 
Лекція 4. Математичне моделювання ТОУ. 

Тема 4.1. Класифікація математичних моделей та область їх застосування. 
Тема 4.2. Причини, що ускладнюють математичне моделювання ТОУ. 
Тема 4.3. Основні етапи розробки математичних моделей ТОУ. Формулювання вимог та 

аналіз отриманої моделі. 
[2, c.8-32] 

Розділ 4. Аналітичний підхід до розробки математичних моделей ТОУ. 
Лекція 5. Аналітичне моделювання ТОУ із зосередженими параметрами. 

Тема 5.1. Закон збереження маси. 
Тема 5.2. Закон збереження енергії. 
Тема 5.3. Аналітичні моделі із зосередженими параметрами. 
[2, c.122-131] 

Лекція 6. Аналітичне моделювання ТОУ із просторовим розподіленням. 
Тема 6.1. Аналітичні моделі із розподіленими параметрами. 
Тема 6.2. Основні форми аналітичних моделей для представлення опису статичних та 

динамічних властивостей ТОУ. 
[2, c.217-229] 

Розділ 5. Експериментальний підхід до розробки математичних моделей ТОУ. 
Лекція 7. Експериментальне визначення часових характеристик ТОУ. 

Тема 7.1. Планування та проведення експерименту. 
Тема 7.2. Математична обробка експериментальних даних. 
Тема 7.3. Основні форми експериментальних моделей для представлення опису 

статичних та динамічних властивостей ТОУ. 
[2, c.311-319] 

Розділ 6. Математичні моделі складних об’єктів управління на прикладі барабанного 
парового котла. 

Лекція 8. Декомпозиція барабанного парового котла та його структурна схема. 
Тема 8.1 Технологічна схема барабанного котла. 
Тема 8.2 Декомпозиція ТОУ. Структурна схема моделі барабанного парового котла. 
[3, с.76-82] 

Лекція 9. Математична модель рівня у барабані парового котла. 
Тема 9.1 Отримання рівняння динаміки рівня живильної води у барабані парового котла. 
[3, с.76-92] 

 
IV.3. Практичні заняття 

На практичних заняттях відробляється методика складання диференційних рівнянь 
простих об'єктів управління. Приклади: регулювання рівня води в бакові та температури в 
регенеративному підігрівачі. Складання та аналіз рівняннь динаміки окремих елементів 
парового котла. Методи розрахунку та перерахунку характеристик різного виду. Відробку 
заходів декомпозиції об'єктів управління та розрахунок передаточних функцій цих об'єктів. 

Нижче представлено тематика практичних занять. 
Розділ 3. Математичне моделювання ТОУ. 
Практичне заняття 1. Розробка статичної та динамічної моделі буферної ємкості. 
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[2, c.171-173] 
Практичне заняття 2. Лінеаризація динамічної моделі буферної ємкості та її розв’язок 

класичним методом, операторним методом та методом Хевісайда. 
[2, c.173-177] 

Розділ 4. Аналітичний підхід до розробки математичних моделей ТОУ. 
Практичне заняття 3. Розробка статичної та динамічної моделі теплообмінного апарата із 

зосередженими параметрами. 
[2, c.173-177] 

Практичне заняття 4. Розв’язок динамічної моделі теплообмінного апарата класичним 
методом, операторним методом та методом Хевісайда. 
[2, c.173-177] 

Практичне заняття 5. Контрольна робота із розділу 4 (див. п. IV.5.). 
Практичне заняття 6. Розробка динамічної моделі регенеративного підігрівача із 

розподіленими параметрами. 
[2, c.273-285] 

Практичне заняття 7. Надання студентам вихідних даних та постановка завдання для 
розрахунково-графічної роботи (див. п. IV.4.) [5]. 

Розділ 5. Експериментальний підхід до розробки математичних моделей ТОУ. 
Практичне заняття 8. Попередня обробка експериментальних результатів. Апроксимація 

часових характеристик. 
[2, c.314-319] 

Розділ 6. Математичні моделі складних об’єктів управління на прикладі барабанного 
парового котла. 

Практичне заняття 9. Математична модель рівня у барабані парового котла. 
[3, с.76-92] 

 
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 на надання індивідуальних завдань студентам та консультацію 
(див. п. IV.3.). Тематика та зміст РГР представлені у додатку 1. 

 
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. 

 
V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Рейтинг із дисципліни враховує роботу студента протягом семестру, а також рівень 
знань, умінь та навичок, які студент виявив на заліку. Рейтинг формується як сума балів, 
нарахованих студенту за роботу протягом семестру і балів, набраних на заліку. Для 
виставлення оцінки до залікової книжки рейтинг переводиться у традиційні оцінки. 
Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів із кредитного модуля 
"ТЕХНОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ЗП-07" наведено у додатку 3. 
 

VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
 

VІ.1. Основна література 
1. Романенко В.Д., Игнатенко Б.В. Адаптивное управление технологическими процессами 

на базе микроЭВМ. – К.: Выща шк., 1990. – 334с., ил. 
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2. Остапенко Ю.О. Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів керування. – 
К.:Задруга, 1999. – 424с., іл. 

3. Н.С. Хорьков, Т.Н. Тюнина. Расчеты динамических характеристик парогенераторов. –М. : 
Машиностроение, 1979. 

4. П. Чермак, В. Петерка, И. Заворока. Динамика регулируемых систем в теплоэнергетике и 
химии. –М. : Мир, 1982. 

5. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. М.: Высшая школа, 1985, - 271 с. 
6. Типовые линейные модели объектов управления.- Под ред. Н.С.Райбмана,- М.: 

Энергоатомиздат, 1983.- 264 с. 
 

VІ.2. Додаткова література 
1. Плетнев Г.П. Автоматическое управление и защита теплоэнергетических установок 

электростанций.-М.:Энергоиздат,1986.-368с. 
2. В.С. Балакирев, Е.Г. Дудников, А.М. Цирлин. Экспериментальное определение 

динамических характеристик промышленных объектов управления. –М. : Энергия, 1967. 
3. М.И. Резников, Ю.М. Липов. Паровые котлы электростанций. –М. : Энергоатомиздат, 

1981. 
4. А.С. Клюев, А.Т. Лебедев, С.И. Новиков. Наладка систем автоматического регулирования 

барабанных паровых котлов. –М. : Энергоатомиздат, 1981. 
5. С.Г. Герасимов. Теоретические основы автоматического регулирования тепловых 

процессов, ч.1. – М.:Высшая школа,1976.- 206 с. 
 

VІ.3. Методичне забезпечення дисціпліни 
1. Жученко А.И., Кубрак Н.А., Голинко И.М. Динамика объектов с распределенными 

параметрами. Учебн. пособие. –Киев: «ЭКМО», 2005. –175с. 
2. Жученко А.И., Кубрак Н.А., Голинко И.М. Динамика объектов с сосредоточенными 

параметрами. Учебн. пособие. –К.: НТУУ «КПІ», 2006. -152с. 
3. Методические указания к проведению самостоятельной работы по курсу 

"Моделирование и идентификация объектов управления" для студентов специальности 
21.03 (укладачі Ю.М. Чуйко, Ю.М. Ковріго, В.І. Першин). Киев: КПИ, 1988. 

 
 
 
 
 
Програму склав доц. кафедри АТЕП, к.т.н.      І.М. Голінко  
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Додаток 1. 
 

IV.4.1. Тематика РГР 
1. Моделювання динамічних процесів у калорифері (теплоносії: вода, повітря). 
2. Моделювання динамічних процесів у калорифері (теплоносії: пара, повітря) 
3. Моделювання динамічних процесів у прямоточному теплообміннику типу “труба в трубі” 

(теплоносії: вода, вода). 
4. Моделювання динамічних процесів у протиточному теплообміннику типу “труба в трубі” 

(теплоносії: вода, вода). 
5. Моделювання динамічних процесів у кожухотрубному теплообміннику (теплоносії: вода, 

вода). 
6. Моделювання динамічних процесів у кожухотрубному теплообміннику (теплоносії: вода, 

пара). 
7. Моделювання динамічних процесів у “змійовиковому” теплообміннику (теплоносії: вода, 

вода). 
8. Моделювання динамічних процесів у “змійовиковому” теплообміннику (теплоносії: вода, 

пара). 
 

IV.4.2. Зміст РГР 
Введення. 
1. Постановка задачі дослідження. 
2. Аналітична модель динамічного режиму теплообмінного апарату. 
3. Дискретна модель теплообмінного апарату для дослідження на ЕОМ. 
4. Дослідження перехідних процесів на ЕОМ. 
5. Висновки. 
Література. 
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Додаток 2. 
 

IV.5.1. Варіанти завдань МКР 
 

Варіант 1 
Схема буферної ємності представлена на рис. 1 

Визначити передаточну функцію буферної ємності за 
каналом ступінь відкриття клапану l → рівень H та 
отримати перехідну характеристику за даним каналом 
впливу при ступінчатому збурені відкриття клапану на 
10%, якщо відомі параметри об’єкту в основному 
статичному режимі: витрата G=10 кг/сек, тиск у 
вихідному трубопроводі Р=0.2 атм, рівень Н=3 м, 
ступінь відкриття клапану l=0.5, площа поперечного 
перерізу ємності F=8м2. Розв’язок диференційного 
рівняння проводити класичним методом. 

 
Варіант 2 

Схема буферної ємності представлена на рис. 1. 
Визначити передаточну функцію буферної ємності за 
каналом ступінь відкриття клапану l → рівень H та 
отримати перехідну характеристику за даним каналом 
впливу при ступінчатому збурені відкриття клапану на 
10%, якщо відомі параметри об’єкту в основному 
статичному режимі: витрата G=14 кг/сек, тиск у 
вихідному трубопроводі Р=0.3 атм, рівень Н=4 м, 
ступінь відкриття клапану l=0.5, площа поперечного 
перерізу ємності F=12м2. Розв’язок диференційного 
рівняння проводити операторним методом. 

 
Варіант 3 

Схема буферної ємності представлена на рис. 
Визначити статичну характеристику буферної ємності 
за каналом ступінь відкриття клапану l → рівень H та 
отримати перехідну характеристику за даним каналом 
впливу при ступінчатому збурені відкриття клапану на 
10%, якщо відомі параметри об’єкту в основному 
статичному режимі: витрата G=8 кг/сек, тиск у 
вихідному трубопроводі Р=0.25 атм, рівень Н=5 м, 
ступінь відкриття клапану l=0.5, площа поперечного 
перерізу ємності F=10м2. Розв’язок диференційного 
рівняння проводити методом Хевісайда. 

 

Варіант 4 
Спрощена розрахункова схема трубопроводу представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
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Визначити статичну характеристику трубопроводу за каналом температура 
навколишнього середовища Тнс → температура на виході Твих та отримати перехідну 
характеристику за даним каналом впливу при ступінчатому зменшенні температури 
навколишнього середовища Тнс на 20 оС, якщо відомі параметри об’єкту в основному 
статичному режимі: витрата G=8 кг/сек, площа теплообміну трубопроводу F=10м2, 
коефіцієнт теплообміну К=80 Вт/(м2 оС), густина рідини р=1000кг/м3, теплоємність  
с=3600 (Вт сек.)/(кг оС), маса рідини  в трубопроводі m=30кг, температура рідини на вході 
Твх=50 оС, температура навколишнього середовища Тнс=20 оС. Розв’язок диференційного 
рівняння проводити класичним методом. 

 
Варіант 5 

Спрощена розрахункова схема трубопроводу представлена на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
Визначити статичну характеристику трубопроводу за каналом витрата рідини G. → 

температура на виході Твих та отримати перехідну характеристику за даним каналом впливу 
при ступінчатому збільшені витрати на 20 %, якщо відомі параметри об’єкту в основному 
статичному режимі: витрата G=12 кг/сек, площа теплообміну трубопроводу F=8м2, 
коефіцієнт теплообміну К=120 Вт/(м2 оС), густина рідини р=1000кг/м3, теплоємність  
с=3600 (Вт сек.)/(кг оС), маса рідини в трубопроводі m=25кг, температура рідини на вході 
Твх=70 оС, температура навколишнього середовища Тнс=20 оС. Розв’язок диференційного 
рівняння проводити операторним методом. 

 

Варіант 6 
Спрощена розрахункова схема трубопроводу представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
Визначити статичну характеристику трубопроводу за каналом температура рідини на 

вході Твх. → температура на виході Твих та отримати перехідну характеристику за даним 
каналом впливу при ступінчатому зменшенні температури Твх на 10 оС, якщо відомі 
параметри об’єкту в основному статичному режимі: витрата G=5 кг/сек, площа теплообміну 
трубопроводу F=11м2, коефіцієнт теплообміну К=90 Вт/(м2 оС), густина рідини р=1000кг/м3, 
теплоємність с=3600 (Вт сек.)/(кг оС), маса рідини в трубопроводі m=40кг, температура 
рідини на вході Твх=40 оС, температура навколишнього середовища Тнс=20 оС. Розв’язок 
диференційного рівняння проводити методом Хевісайда. 

Tвих, G Tвх, G 

Tнс K 

F 

Tвих, G Tвх, G 

Tнс K 

F 
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Додаток 3. 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про рейтингову систему оцінки успішності студентів 

 
з кредитного модуля (дисципліни) ЗП-07, "ТЕХНОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ" 

(код та назва) 

для спеціальності 6.050202, Автоматизоване управління технологічними процесами,  
(шифри та назви спеціальностей) 

Комп'ютерно-iнтегрованi технологічні процеси та виробництва, 
 

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 2 72 18 18 - 36 1 1 залік 
 

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 практичних 
занять); 

2) контрольну роботу (МКР тривалістю дві академічні години); 
3) одну РГР 
4) відповідь на заліку 

 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

1. Робота на практичних заняттях 
Ваговий бал – 15. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 
15бали х 1 = 15 балів.  
Оцінюється за п’ятнадцятибальною системою. 

 
2. Модульний контроль 

Ваговий бал – 15. Максимальна кількість балів за МКР дорівнює 15 балів. 
Оцінюється за п’ятнадцятибальною системою. 

 
3. Розрахунково-графічна робота 

Ваговий бал – 30. Максимальна кількість балів за РГР дорівнює 30 балів. 
Оцінюються три складові РГР за десятибальною системою: 

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

 
Штрафні та заохочувальні бали за: 

- відсутність на практичному занятті без поважної причини    - 5 бал; 
- несвоєчасне (пізніш ніж на тиждень) подання РГР    - 10 бали; 
- удосконалення дидактичних матеріалів дисципліни     +5…10 балів 
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Розрахунок шкали (R) рейтингу 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

Rc = 50 + 10 = 60 балів 
Залікова складова шкали дорівнює 40% від R, а саме: 

40
4.01

4.0



 RcRз  балів 

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає Rd = Rc + Rз = 100 балів. 
Необхідною умовою допуску до заліку є стартовий рейтинг (Rc) не менше 40% від Rc, 

тобто 24 балів. 
Виходячи із розміру шкали Rз = 40 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 < 24, або не виконані інші 
умови допуску до екзамену 

F не допущений 

 
 
 
 
 

Склав доц. кафедри АТЕП, к.т.н.        І.М. Голінко  
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