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І.  Загальні відомості 

 
 Кредитний модуль «Оптимізація систем управління – 2. Оптимізація динамічних 

режимів – ОДР» – разом з іншими базовими модулями професійного циклу формує основи 
знань та кваліфікацію фахівця по автоматизації теплоенергетичних процесів.  

 Матеріал модуля базується на знаннях розділів курсів «Вища математика», «Числові 
методи», «Теорія автоматичного керування», «Комп’ютерні інформаційні технології», 
«Програмування та алгоритмічні мови», а також кредитного модуля «Оптимізація систем 
управління –1». 

 Кредитний модуль надає знання, які є необхідними при вивченні професійно – 
орієнтованих 

кредитних модулів.  
ІІ. Розподіл навчального часу 

 
 Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами навчальних  занять,  
зазначення кількості МКР виконано відповідно до робочого навчального плану денної 

форми  
навчання у вигляді  такої таблиці:  
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Семестрова  
атестація 

    7/ОДР    3/108      36    18    54    20 1      КР Диф. залік 
 

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля 
 

 Метою вивчення модуля є набуття знань, навичок та умінь, які дозволяють 
вирішувати такі типові задачі діяльності і проблеми згідно ПФ.Е.03.ПР.Р.03.10: 

 розробка алгоритмічного забезпечення для розв’язання задач оптимізації;  
 створення систем оптимізації і адаптації технологічних процесів в енергетичній 

галузі; 
 вибір методів і розробка їх програмної реалізації для розв’язання практичних задач 

оптимального і адаптивного управління. 
Завданням вивчення кредитного модуля є нижчеперелічених знань, навичок та умінь. 
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Знання: 
 
1. Основних етапів постановки задач оптимізації в науці і ттеххниці. 
2. Класичних та алгоритмічних методів розвя’зання задач оптимізації сталих 

процесів. 
3. Методів та засобів моделювання об’єктів і систем оптимізації і адаптації. 
4. Основних властивостей теплоенергетичних процесів як квазістаціонарних 

об’єктів керування. 
 
 
 
Уміння: 
 
1.Сформулювати задачу оптимізації об’єктів і систем регулювання змістовно і 

математично на прикладах теплоенергетичних процесів. 
2.Вибрати критерій оптимізації і визначити обмеження. 
3.Вибрати метод оптимізації та розробити алгоритм рішення задачі. 
4.Розробити алгоритмічне забезпечення систем оптимізації. 
5.Реалізувати програмно алгоритми оптимізації та виконати їх порівняльне дослідження 

шляхом моделювання. 
 
Навички: 
 
1. Навички роботи з науково – технічною та довідниковою літератури за 

тематикою дисципліни.  
2. Виконання розрахунків, аналізу і синтезу систем оптимального і адаптивного 

управління, в тому числі з використанням методу математичного моделювання. 
3. Самостійного осмислення законів оптимального і адаптивного керування та їх 

програмної реалізації.  
 

IV.  Тематичний план. 

IV.І  Розподіл навчального часу за темами. 
 

Найменування розділів, тем Розподіл навчального часу 
 
 Всього Лекцій Лаб. 

роб. СРС 

1 2 3 4 5 
Розділ 1.  Вступ до дисципліни. 
Задачі оптимального керування. 
Тема 1.1  Задачі оптимального керування та їх 

математичне формулювання. Оптимальний 
параметричний синтез. Розподілення навантаження. 

40 10 14 16 

Розділ 2.  Оптимізація функціоналів. 44 26 4 14 
Тема 2.1.  Варіаційне числення.  6 - 4 
Тема 2.2.  Принцип максимуму.  10 2 6 
Тема 2.3. Динамічне програмування.  10 2 4 
Підготовка до МКР 2 - - 2 
КР 10 - - 10 
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Підготовка до заліку 12 - - 12 
ВСЬОГО: 108 36 18 54 

 
IV. 2 Лекції. 

 
Розділ 1. Вступ до дисципліни. Задачі оптимального керуванння. 
Тема 1.1 Задачі оптимального керування та їх математичне формулювання. 

Оптимальний параметричний синтез. Розподілення навантаження. 
 
Лекція 1. Задачі  оптимального керування. Приклади постановок задач оптимального 

керування і оптимізації. Л. [5] с. 138-144; с. 232-236, [9] с. 257-262, [11]. 
СРС. Привести приклади задач оптимального керування (ОК) та оптимального 

параметричного синтезу (ОПС). Л. [2], [3], [12], [18]. 
Лекція 2. Математичні методи опису неперервних динамічних систем. Л. [1], с. 31-38. 
СРС. Характеристика методу змінних стану. Приклад. Л. [1], с.31-38. 
Лекція 3. Математичні методи опису дискретних систем керування. Математичне 

формулювання задач оптимізації динамічних режимів. Л. [22] с.81-90. 
СРС. Опис систем дискретними рівняннями стану. Формулювання задач оптимізації. 

Л.[22], с.81-90. 
Лекція 4. Параметрична оптимізація  систем керування. Л. [21] с.6-8. 
СРС. Приклад постановки задачі ОПС. Л. [21]. 
Лекція 5. Параметрично-оптимальні багатозв’язні системи регулювання. Л.[15], [17], 

[18] с.57-61. 
СРС. Приклад АСР об’єктів енергетики. Л. [16]. 
 
Розділ 2. Оптимізація функціоналів. 
Тема 2.1 Варіаційне числення. 
 
Лекція 6. Постановка варіаційної задачі. Математичне формулювання. Графічна 

інтерпретація. Основні поняття варіаційного числення. Приклади. Л.[1], с. 80 – 90, [3].  
Найпростіші варіаційні задачі. Рівняння Ейлера. Приклади рішення варіаційних задач. 

Рівняння Ейлера-Пуассона. Л. [1], с. 82-84, [3]. 
СРС. Записати рівняння Ейлера та Ейлера-Пуассона. Приклад рішення задач. Л. [1], с.82, 

[3], с.114-137. 
Лекція 7. Варіаційні задачі на умовний екстремум. Л.[1], с. 85 – 90.  Л.[3]. 
СРС. Постановка задачі на умовний екстремум. Л. [3], с.137. 
Лекція 8. Канонічна форма рівняння Ейлера. Область використання варіаційного 

числення. Л.[5], с. 254– 261, [3]. 
СРС. Записати рівняння Ейлера в канонічній формі. Л. [3], с.114-166. 
Тема 2.2 Принцип максимуму. 
Лекція 9. Постановка задачі принципу максимуму. Математичне формулювання. 

Основне співвідношення принципу максимуму. Основна теорема принципу максимуму. 
Приклади використовування співвідношень принципу максимуму. Л.[1], с.95-100. [3], [4], [7]. 

СРС. Привести приклади використання принципу максимума. Л. [1], с.95, [3], с.184. 
Лекція 10. Задача про швидкодію.Теорема принципу максимуму для задачі 

швидкодії. Теорема про n-інтервалів, системи оптимальні по числу кроків дискретності. 
Л.[5], с. 267 – 279,  [7]. 

СРС. Теорема про n-інтервалів. Приклад. Л. [5], с.267, [23], с.112, [5], с.267, [3], с.184. 
Лекція 11. Аналітичне конструювання регуляторів. Постановка задачі. Рівняння 

Ріккаті. Регулятор стану. Спостерігачі стану. Л.[1], с. 115 – 117.  Л.[4], [6], [20]. 
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СРС. Рішення задачі аналітичного конструювання регуляторів. Л. [1], с.115, [25], с.225. 
Лекція 12. Синтез управління для обьектів з запізненням. Постановка і перетворення  

задачі. Приклади рішення задач синтезу. Введення інтегралу в закон управління. Л.[6], с.181-190, 
с. 162-169. Л.[8]. 

СРС. Приклад рішення задачі синтезу. Л. [6], с.181, [24], с.215. 
Лекція 13. Аналітичне конструювання дискретного лінійного регулятора. Постановка 

задачі. Дискретне рівняння Ріккаті. Дискретні спостерігачі стану. Синтез дискретного 
регулятора для об’єкта з запізненням. Область використання принципу мактсимуму. Л.[1], 
с.114 – 118.  Л.[6], [22]. 

СРС. Дискретний спостерігач стану. Л. [22], с.163, [25] 
Тема 2.3 Динамічне програмування. 
Лекція 14. Принцип оптимальності Беллмана. Постановка задачі динамічного 

програмування. Формулювання принципу оптимальності. Неперервне рівняння Белмана. 
Л.[1], с. 91-95, [4]. 

СРС. Формулювання принципу оптимальності. Л. [22], с.284. 
Лекція 15. Рішення задач з використанням рівняння Беллмана. Л.[1], с, 91-95. 
СРС. Синтез оптимального регулятора. Л. [22], с.307. 
Лекція 16. Метод послідовного наближення в задачах синтезу оптимального 

управління. Основні співвідношення для рішення задач синтезу. Функціонал узагальненоё 
роботи. Л.[1], с. 91-95.  Л.[6]. 

СРС. Метод послідовних наближень. Л. [19], с.20. 
Лекція 17. Дискретне динамічне програмування. Л.[7], [9]. 
СРС. Принцип оптимальності. Оптимальне управління дискретними системами. Л. [23], 

с.285-289. 
Лекція 18. Задача розподілу навантаження. Л.[9], с.272. 
СРС. Алгоритм рішення задачі розподілу навантаження. Л. [9], с.272. 
 
 

IV.3. Перелік лабораторних робіт. 
 

Метою циклу лабораторних робіт є закріплення знань методів побудови та 
використання систем ОПС та АКР технологічних об’єктів. 

Розділ 1. Вступ до дисципліни. Задачі оптимального керування. 
Тема 1.1. Задачі оптимального керування. Оптимальний параметричний синтез. 

Розподілення навантаження. 
 
Лабораторна робота №1,а – 4 год.  «Дослідження і порівняння характеристик методу 

оптимального параметричного синтезу для об’єкта першого порядку з запізненням і ПІ 
регулятором». 

Лабораторна робота №1,б – 6 год.  «Вибір критерія оптимізації і дослідження ОПС 
каскадної системи регулювання ». 

Лабораторна робота №2 – 4 год.  «ОПС (оптимальний параметричний синтез) 
комбінованої АСР». 

 
Розділ 2. Оптимізація функціоналів. 
Тема 2.2. Принцип максимуму. 
 
Лабораторна робота №3 – 4 год. «Аналітичне конструювання регулятора». 
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IV.4. Модульна контрольна робота (МКР). 
 

 Модульна контрольна робота включає 4 розділи: 
1.Сформулювати задачу оптимального параметричного синтезу. Розробити структурну 

схему. Вибрати критерій та метод оптимізації. 
2.Розподіл навантаження. Метод множників Лагранжа. 
3.Оптимальне по швидкодії керування. Теорема про n-інтервалів. 
4.Синтез регуляторів методом динамічного програмування. 
 Контрольні завдання на МКР приведенні в додатку 1. 
 
 
 

IV.5. Індивідуальні завдання та курсова робота. 
 
1). Курсова робота виконується згідно методичних вказівок до КР. 
 
До неї входять слідуючі питання: 
1.Оптимальний розподіл навантаження між очисними спорудами. Кількість очисних 

споруд задано. 
2.Оптимальний розподіл навантаження між заданою кількістю енергоблоків.  
3.Екстремальне регулювання  коефіцієнта корисної дії парогенератора. Екстремальна 

характеристика задана. 
4.Екстремальне регулювання  спалюванням сірки. Екстремальна характеристика задана. 
5.Аналітичне конструювання неперервного регулютора для  об’єкта першого порядку 

без запізнення і з запізненням. 
6.Дискретний регулятор для об’єкта першого порядку з запізненням. 
7.ОПС систем регулювання теплоенергетичними об’єктами з заданням показників 

якості коридором для вихідної змінної. 
 
2). Теми і окремі питання, що пропонуються для поглибленого вивчення студентами, 

які планують перехід на магістерську підготовку. 
1. Параметрична оптимізація систем регулювання з відключенням інтегральної 

складової. 
2. Управління  об’єктами з великим запізненням. 
3. Системи автоматичного регулювання з моделлю об’єкта. 
4. Оптимізація складних систем з використанням генетичних алгоритмів. 
 
 

V. Навчально-методичні матеріали. 
 
 

Основна література. 
1.Куропаткин П.В. Оптимальные и адаптивные системы: Уч. пособие для вузов. – М.: 

Высшая школа, 1980.-28сс. 
2.Алексанров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы: Учеб. Пособие для вузов М.: 

Высш. шк., 1989. – 263 с.: ил. 
3.Лернер А.Я., Розенман Е.А. оптимальное управление. М., «Енергия», 1970. – 360 с.: с 

илл. 
4.Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Нелинейные и оптимальные 

системы. – СПб.: Питер. – 272 с.: ил. (Серия «учебное пособие»). 
5.Ногин В.Д. Основы теории оптимизации: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: 

Высш. шк., 1986. – 384 с. 



 6 

6.Черноруцкий И.Г. Методы оптимизации в теории управления: Учебное пособие. – 
СПб.: Питер, 2004. – 256 с. 

 
 Додаткова література: 
 
7.Бояринов А.И., Кафаров В.В. Методы оптимизации в химической технологии. – М.: 

Химия, 1975. – 576 с. 
8.Цирлин А.М. Оптимальное управление технологическими процессами. – М.: 

Энергоатомиздат, 1986. – 400с. 
9.Ротач В.Я. Теория автоматического управления теплоэнергетическими процесами: 

Ученик для вузов. – М.: Энергоатомиздат. 1985 – 296 с. 
10. Банди Б. Основы линейного програмирования: Пер. С анг. – М.: Радио и связь. 

1988. – 128 с. 
11. Дуэль М.А. Автоматизованные системы управления энергоблоками с 

использованием средств вычислительной техники. – Москва, Энергоиздат, 1983 г. 
12. Микропроцессоры системы оптимального и адаптивного управления 

технологическими процессами: Учеб. пособ./А.П. Мовчан, Б. Беме, В.Ф Мысак. – Киев: 
КПИ, 1987. – 56 с. 

13. Мовчан А.П., Ковриго Ю.М., Мисак В.Ф. та інш. Терміни та основні поняття 
теорії управляння, оптимізації, ідентифікації та моделювання: Навчальний посібник – Київ: 
НМК ВО, 1992. – 100 с. 

14. Мовчан А.П., Полищук И.А., Полищук М.А. Автоматическая оптимизация 
систем регулирования по показателям качества переходного режима. // Восточно-
Европейский журнал передових технологий. – 2007, №4 с. 79 -85. 

15. Сабанин В.Р., Смирнов Н.И., Репин А.И. Модифицированный генетический 
алгоритм для задач оптимизации в управлении // Сборник трудов конференции Control. 
МЭИ, 2003. с. 144 – 148. 
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Додаток 1 
 

Контрольні завдання на МКР. 
 
1.Сформулювати задачу ОПС, розробити структурну схему, вибрати метод: критерій 

оптимізації, критерій зупинки.  
 Об’єкт першого порядку і ПІ-регулятор. 
 Об’єкт першого порядку з запізненням і ПІ-регулятор. 
 Об’єкт другого порядку з запізненням і каскадна схема регулювання. 
 Об’єкт другого порядку з запізненням і каскадна схема з двома ПІ-регуляторами. 
 АСР перегрітої пари. 
2.Знайти скільки інтервалів постійності має оптимальне по швидкодії управління, якщо 

передавальна функція об’єкта має корені тільки в лівій напівплощині, а управління 1u  . 

3.Рівняння об’єкта x ax bu 
�

. Критерій оптимізації 2 2 2( )
k

н

t

оп
t

I x u u dt   . Знайти 

( )опu x , де а і b мають різні додатні значення.  

4.Рівняння об’єкта: x ax bu 
�

; Критерій оптимізації: 2 2

( )
( ) min

tk

u x
tн

I qx ru dt   .  

5.Рівняння об’єкта: x ax bu 
�

; Критерій оптимізації: 2 2

( )
( ) min

tk

u x
tн

I x u dt   . Знайти 

рішення задачі методом послідовного наближення. 

6.Рівняння об’єкта: ( )x u t
�

; Критерій оптимізації: 2

( )
min

tk

u x
tн

I u dt  . Граничні умови 

задані. 
7.Формування задачі аналітичного конструювання регулятора (АКР). Приклад. 

 
8.Формування задачі варіаційного числення. 

 
9.Формування принципу максимуму для задачі швидкодії. Приклад. 

 
10. Неперервне рівняння Беллмана. Приклад. Його рішення. 
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Додаток 2 
 

Положення  
 
 

Про рейтингову систему успішності студентів з кредитного модуля «Оптимізація 
систем управління –2. Оптимізація  динамічних режимів –ОДР». 

Розподіл навчального часу з кредитного модуля згудно робочого навчального плану 
наведений в таблиці. 

 
 
 

Семестр Кредити/ 
акад. под. Лекції Лаб. 

роботи СРС КР Кільк. 
МКР 

Семестр. 
атест. 

7/ОДР 3/108 36 18 54 20 1 Диф. Залік 
 

 
 

Система рейтингових балів та критерії оцінювання. 
 
1.Лабораторні роботи. 
Ваговий бал – 4. Максимальна кількість балів за лабораторні роботи дорівнює 4X3 

л.р.=12 балів. 
Кожний з 2 етапів (виконання лабораторної роботи і захист) оцінюється на двох рівнях 

1-2 бали. 
2.Модульна контрольна робота. 
Ваговий бал – 6. Оцінювання МК виконується на 4-х рівнях: 0, 2, 4, 6 (0б. – розв’язано 

менше 40% завдань – незадовільно; 2б. – розв’язано від 41% до 80% – задовільно; розв’язано 
всі завдання, є помилки – 4 бали; розв’язано безпомилково всі завдання – 6 балів). 

3.Курсова робота. 
Ваговий бал – 6. Оцінювання  КР виконується  наступним чином: 1 – бал – виконана 

курсова; 2 – бали – захищена задовільно; 3 – бали – захищена на «добре»; 6 – балів – 
захищена на «відмінно». 

 
 
 

Розрахунок шкали рейтингу. 
 
 

Сума балів контрольних заходів впродовж семестру (максимальна): 
Rc=12б+6б+6б= 24б. 

З урахуванням оцінки диференційного заліку: 
R=Rc+Re= 24б+19б=43б. 

Неохідною умовою допуску до іспиту при здачі всіх лабораторних робіт, курсової 
роботи та позитивної оцінки з МК є отримання студентом впродовж семестру не менше 25б. 
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Рейтингова оцінка кредитного модуля R в традиційних і оцінках ECTS наведена в 

таблиці: 
 

R=Rc+Rз Бали ECTS 
(0-100) оцінка ECTS Традиційна оцінка 

41-43 91-100 A відмінно 
37-40 81-90 B 
33-36 71-80 C добре 

29-32 61-70 D 
26-28 51-60 E задовільно 

R 25 R 50 Fx незадовільно 
R 17 R 40 F не допущений 

 
 
 
 
 
 
 
 
Склав доц. кафедри АТЕП, к.т.н.                                                          А.П. Мовчан 
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