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ВСТУП 

В даний час висока ступінь складності об'єктів керування, 

багатомірність, невизначеність умов функціонування, зростаючі вимоги до 

якості управління та інші особливості управління новою технікою 

породжують нові ідеї, нові принципи управління, що вимагають розробки 

нових теорій і методів.  

Методи та теорії оптимального, стохастичного та адаптивного 

керування, простору стану, фільтрації, оцінювання та ідентифікації широко 

поширюються в дослідженнях і проектуванні систем управління. Вирішальне 

значення в розробках і реалізації нових систем управління набуває 

обчислювальна. техніка.  

Особливо важливе значення мають методи інтегрування лінійних 

диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами, спектральні та 

операційні методи, аналіз перехідних процесів в електричних ланцюгах і їх 

частотні характеристики (з використанням перетворень Лапласа та Фур'є). 

Тому перед вивченням тем курсу необхідно повторювати відповідні розділи 

курсів математики та теоретичних основ електротехніки. 

Всі теми в курсі однаково важливі і настільки пов’язані між собою, що 

вивчення кожної наступної теми можливо лише після глибокого засвоєння 

основних положень попередніх тем. Це безпосередньо випливає зі 

специфічних особливостей предмета теорії керування. Важливо врахувати, 

що при вивченні процесів керування динамічними об'єктами потрібно 

оволодіти навичками досить швидкого і багаторазового переходу від 

абстрактної моделі до конкретної системи і, навпаки, вміти математично 

формулювати технічні завдання, що розглядаються в курсі, і технічно 

правильно оцінювати результати математичного дослідження абстрактних 

моделей систем управління.  

Глибоке вивчення всіх питань, передбачених програмою, можливо 

тільки тоді, коли опрацювання рекомендованих підручників та навчальних 

посібників супроводжується самостійним вирішенням відповідних завдань, 
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які розглядаються в цих підручниках або в спеціальних збірниках задач з 

теорії автоматичного керування. При вивченні курсу рекомендується 

самостійно конспектувати відповідний матеріал в послідовності, що 

обумовлено програмою. Опрацювавши тему, слід відповісти на запитання 

для самоперевірки, наведені в даних методичних вказівках до кожної теми 

програми. Мета цих запитань – звернути увагу студентів на найбільш 

важливий і складний матеріал курсу. 
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Тема 1. Основні терміни, означення та поняття. 

Переваги автоматизації. Короткі історичні відомості про розвиток 

автоматизації. Сучасні задачі в області автоматичного управління. Поняття 

про інформацію та керування. Структурні та функціональні схеми САК. 

  

Література: [1, с. 8-75].  

 

Запитання для самоперевірки:  

 

1. Що розуміють під динамічною ланкою і які типові динамічні ланки 

вам відомі?  

2. Запишіть диференційні рівняння і передатні функції типових 

динамічних ланок.  

3. Наведіть аналітичні вирази для перехідних характеристик типових 

динамічних ланок і приведіть відповідні їм графіки.  

4. Визначте передатну функцію динамічних ланок з передатними 

функціями  при їх послідовному, паралельному та 

паралельно зустрічному включенні. 

 

Тема 2. Принципи побудови САК   

Загальна структура САК. Фундаментальні принципи управління: 

управління в розімкнених системах, управління за відхиленням, за 

збуренням, комбіноване управління, принцип адаптації. Основні види 

автоматичного управління. 

  

Література: [1, с. 63-66].  

 

Запитання для самоперевірки:  
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1. Сутність лінеаризації рівнянь динаміки САУ.  

2. Запишіть загальний вигляд лінійного диференційного рівняння, що 

визначає зв'язок між вхідними та вихідними змінними динамічної системи. 

3. Дайте визначення передатної функції динамічної системи і 

сформулюйте алгоритм для її визначення з диференційного рівняння.  

4. Наведіть класифікацію САК по виду диференціальних рівнянь 

 

 

Тема 3. Засоби опису безперервних лінійних САК  

Елементарні ланки систем автоматичного керування та метод 

лінеаризації їх диференціальних рівнянь. Передавальні функції та частотні 

характеристики елементарних ланок. Способи з’єднання ланок, перетворення 

структурних схем систем керування та знаходження їх передавальних 

функцій і диференціальних рівнянь. Фізичний зміст і експериментальне 

визначення частотних характеристик ланок і систем. 

 

Література: [1, с. 58-63]. 

 

 Запитання для самоперевірки: 

 

 1. Яким чином можна перейти від опису системи у формі "Вхідвихід" 

до опису системи у формі змінних стану та навпаки?  

2. Сформулюйте основні правила перетворення структурних схем і 

графів систем управління.  

3. Перелічіть основні характеристики випадкових процесів. 

 

Тема 4. Часові та частотні характеристики САК та їх елементів [1-6] 

 Перехідна та імпульсна перехідна функції, їх зв’язок з передавальною 

функцією. Частотні характеристики САК та їх елементів. Комплексний 

передавальний коефіцієнт. Зв’язок між частотними характеристиками. Засоби 
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експериментального побудування часових та частотних характеристик САК 

та їх елементів. 

Типові динамічні ланцюги, їх часові та частотні характеристики. 

Експериментальне визначення параметрів типових динамічних ланцюгів за їх 

часовими та частотними характеристиками. Графічна інтерпретація 

математичного опису САК: структурні схеми та графи. Методи структурних 

перетворень. Передавальні функції розімкненої та замкненої систем. Нулі та 

полюси передавальної функції. Методи визначення стійкості автоматичних 

систем. Оцінка якості керування автоматичних систем 

 

 

Тема 5. Стійкість безперервних лінійних систем керування [1-6] 

 Поняття про стійкість рішень диференційних рівнянь. Необхідна, 

необхідна та достатня умови стійкості САК. Критерії стійкості: алгебраїчні 

та частотні. 

 

Література: [1, с. 76-137; 2, с. 6-7, 26-35].  

Запитання для самоперевірки: 

 1. Дайте визначення стійкої САУ.  

2. Сформулюйте першу теорему Ляпунова про стійкість 

лінеаризованої системи і поясніть її значення в аналізі САК.  

3. Яка фізична сутність, причина явища нестійкості САК?  

4. Як пов'язані стійкість системи з коренями її характеристичного 

рівняння? 

 5. Як отримати характеристичне рівняння САК?  

6. Перерахуйте критерії стійкості і поясніть, чому викликана 

необхідність їх застосування.  

7. Дайте визначення критерію стійкості Гурвіца.  

8. У яких випадках доцільно застосування алгебраїчного критерію 

стійкості?  
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9. Що таке годограф Михайлова? Як формулюється критерій?  

10. Коли доцільно застосування критерію Найквіста?   

11. Сформулюйте критерій Найквіста для систем стійких в 

розімкнутому стані.  

12. Наведіть формулювання критерію Найквіста для систем нестійких 

у розімкнутому стані.  

13. Наведіть формулювання логарифмічного критерію стійкості.  

14. Побудуйте логарифмічні характеристики для стійкої та нестійкою 

розімкнутих систем.  

15. Які системи називаються структурно-стійкими і 

структурнонестійкими?  

16. Який коефіцієнт називається граничним і як його знайти за 

критерієм Гурвіца?  

17. Як знайти запаси стійкості по амплітуді і по фазі по 

логарифмічним амплітудно-фазовим характеристикам?  

18. Як здійснюється D-розбиття? Правила штрихування границь. 

 

Тема 6. Аналіз якості керування лінійних безперервних систем [1-6] 

 Оцінка якості в усталеному та перехідному режимах. Коефіцієнти 

помилок. Структурні умови астатизму систем, засоби підвищення його 

порядку. Оцінка якості керування при гармонійному діянні. Показник 

коливальності, смуга пропускання, частота зрізу, запаси стійкості за модулем 

та фазою. Кореневі методи оцінки якості. Кореневий годограф. Інтегральні 

оцінки якості керування. Методи побудування перехідних процесів. Поняття 

про чутливість САК. 

Корекція автоматичних систем. Дискретнісистеми автоматичного 

керування 

 

Тема 7. Підвищення якості та синтез лінійних систем керування [1-6] 
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 Типові закони керування та їх вплив на якість САК. Корекція САК, 

послідовні та паралельні корегуючи пристрої. Синтез корегучих пристроїв за 

ЛАЧХ та кореневим годографом. Умова інваріантності лінійних систем в 

просторі стану, абсолютна та часткова інваріантність. Засоби побудування 

інваріантних систем. 

Поняття керуємості. Поняття спостерігаємості. Відновлення 

невимірюваємих змінних за допомогою спостерігачів. Дуальний зв’язок між 

управляємостю та спостерігаємостю. 

 

Література: [1, с. 138-182; 2, с. 9-10, 42-45].  

 

Запитання для самоперевірки: 

 

1. Перелічіть основні показники якості перехідних процесів.  

2. Які ви знаєте прямі методи визначення показників якості?  

3. Які непрямі критерії (методи) дослідження якості ви знаєте?  

4. Побудуйте амплітудно-частотну характеристику замкнутої системи 

і поясніть, як по ній оцінити якість роботи системи.  

5. Який зв'язок між показниками якості і точністю роботи САК?  

6. Дайте визначення статичної і астатичної САК.  

7. Як впливають коефіцієнт підсилення і смуга пропускання на 

точність системи? 

 8. Намалюйте графік зміни динамічної похибки замкнутої астатичної 

системи з астатизмом другого порядку при зміні вхідного впливу за 

квадратичним законом. 

 9. Яка сутність методу коефіцієнтів похибок і на яких припущеннях 

він заснований?  

10. Як визначаються коефіцієнти похибок за передатними функціями 

системи?  
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11. Намалюйте графік зміни динамічної похибка замкнутої астатичної 

системи з астатизмом першого порядку при зміні вхідного впливу за 

квадратичним законом.  

12. Який існує зв'язок коефіцієнтів похибок з параметрами системи?  

13. Запишіть вирази для першого, не рівного нулю, коефіцієнта 

похибки в статичній системі і астатичних системах з астатизмом першого і 

другого порядку.  

14. Дня чого використовуються інтегральні критерії якості? У чому 

сенс інтегральних оцінок?  

15. Дайте визначення основних типів інтегральних квадратичних 

оцінок і вкажіть їх особливості. 

 

Тема 8. Випадкові процеси в САК [1-6] 

Кореляційні функції та спектральні щільності випадкових процесів. 

Розрахунок лінійних систем при випадкових діяннях. Визначення усталеної 

та динамічної помилок. 

 

Література: [1, с. 198-234; 2, с.37-42; 3, с. 638-658].  

 

Запитання для самоперевірки:  

 

1. Охарактеризуйте основні методи корекції САК.  

2. Поясніть фізичний зміст корекції САК шляхом введення похідних 

від сигналу неузгодженості та закону керування.  

3. Яке значення жорсткого зворотного зв'язку, поясніть його вплив на 

динамічні характеристики ланок, що охоплюються.  

4. Дайте порівняльну характеристику послідовних і паралельних 

корегуючих пристроїв.  

5. Як побудувати бажану логарифмічну амплітудно-частотну 

характеристику САК?  
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6. Яка сутність методики розрахунку корегуючої ланки за допомогою 

логарифмічних частотних характеристик? 

 

Тема 9. Дискретні системи автоматичного керування (ДСАК) [1-3, 7] 

 Форми квантування сигналів в ДСАК. Математичний опис процесу 

квантування. Елементи та вузли імпульсної САК. Дискретне перетворення 

Лапласа. Поняття z-перетворення. Частотні характеристики дискретних 

систем. Загальні умови та критерії стійкості ДСАК. Аналіз якості ДСАК в 

усталеному та перехідному режимах. Методи корекції та синтезу ДСАК. 

 

Література: [1, с. 242-295].  

 

Запитання для самоперевірки:  

1. У чому полягає відмінність між імпульсними релейними і 

цифровими системами автоматичного регулювання та керування?  

2. Які є види модуляції імпульсних систем?  

3. Наведіть приклади імпульсних систем.  

4. Вкажіть переваги імпульсних систем.  

5. Що таке "формуючий елемент"?  

6. Яка суть поняття "приведена безперервна частина системи"?  

7. Запишіть передатну функцію якого-небудь формуючого елемента.  

8. Яка різниця між диференційними і різницевими рівняннями?  

9. Яка сутність дискретного перетворення Лапласа?  

10. Перерахуйте основні правила і теореми Z-перетворення  

11. Поясніть сутність Z-перетворення.  

12. Що розуміється під "модифікованим Z- перетворення"?  

13. Як визначити дискретну передатну функцію розімкнутої 

імпульсної системи?  

14. У чому полягає особливість частотних характеристик імпульсних 

систем?  
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15. Як будуються логарифмічні частотні характеристики імпульсних 

систем?  

16. Як визначити передатну функцію замкненої імпульсної системи?  

17. Викладіть умова стійкості імпульсної системи.  

18. Як побудувати перехідну характеристику імпульсної системи?  

19. Як оцінити якість імпульсної системи по перехідній 

характеристиці?  

20. Яка сутність безперервної та імпульсної корекції?  

21. Яка САК називається цифровою? 

 

Тема 10. Основи теорії нелінійних САК [1-3, 7] 

 Основні типи нелінійних елементів та їх характеристики. 

Математичні моделі нелінійних систем. Форми руху в нелінійних системах. 

Методи досліджень нелінійних систем: метод фазового простору і фазових 

траєкторій, метод кінцевих прирощень, метод крапкових перетворень, метод 

припасовування. Дослідження періодичних режимів та стійкість нелінійних 

систем. Частотний критерій абсолютної стійкості В.М.Попова. Ковзний 

режим. Лінійна корекція нелінійних систем. 

Нелінійні корегуючи пристрої. Компенсація впливу нелінійностей. 

 

Література: [1, с. 419-494].  

 

Запитання для самоперевірки:  

 

1. Дайте визначення нелінійної системи.  

2. Вкажіть відомі вам типи нелінійностей та їх статичні 

характеристики.  

3. Як вибираються координати для побудови фазових траєкторій?  

4. Для систем якого порядку зручний метод фазових траєкторій?  

5. Яка сутність виникнення автоколивань?  
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6. Зобразіть фазову траєкторію стійкої і нестійкої системи, а також 

системи, де можливі автоколивання.  

7. Запишіть математичну умову виникнення автоколивань.  

8. Як визначити комплексний коефіцієнт підсилення нелінійної 

частини системи?  

9. У чому полягає сутність методу Гольдфарба?  

10. Як оцінюється стійкість автоколивань за методом Гольдфарба? 

 

Тема 11. Основи теорії оптимальних САК  

Загальна постановка та класифікація задач оптимального управління. 

Критерії оптимальності. Принцип максимуму Понтрягіна. Задачі 

максимальної швидкодії, теорема про “n”-інтервалів. Метод динамічного 

програмування. Рівняння Белмана. Методи синтезу систем оптимального 

управління з зворотними зв’язками. Синтез оптимальної за швидкодією 

системи. Синтез лінійних та релейних систем, оптимальних за мінімумом 

інтегральних квадратичних відхилень при обмеженні керуючої дії. 

 

Тема 12. Адаптивні САК  

Класифікація адаптивних систем. Принципи побудування пошукових 

систем самоналагоджуючихся систем. Системи з еталонними моделями і 

адаптацією в незвичайних режимах. Принципи ідентифікації динамічних 

властивостей об’єктів керування. 

 

Тема 13. Заключення  

Основні задачі та тенденції подальшого розвитку теорії управління. 

Перспективи використання засобів обчислювальної техніки для 

проектування та побудування САК. Використання основних положень теорії 

управління с спеціальній інженерній підготовці. 
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