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Мета викладання дисциплін
Мета викладання дисципліни полягає у формуванні знань основних методів
ідентифікації та моделювання технологічних об’єктів та вмінь застосовувати
методи комп’ютерного моделювання до об’єктів керування.
Компетентність
ПК-6

Здатність демонструвати знання методів ідентифікації об’єктів,
побудови їх математичних моделей та моделей систем керування,
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автоматизації та їх складових шляхом використання аналітичних
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РНс-7 Вміти проводити комп’ютерне моделювання процесів і систем за
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РН-6

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни
Попередні дисципліни:
Вища математика
Теорія автоматичного керування

Наступні дисципліни:
Автоматизація
технологічних
процесів
Проектування систем автоматизації

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять)

Лабораторні заняття

Практичні заняття, семінари

Індивідуальні завдання студентів
(КП, КР, РГ, Р, РЕ)
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80

4
70

5
48

6
32

7
-

8
РГ

9
2

10

Екзамен

Лекції

2
150/
5

Семестровий
контроль

Залік

Самостійна робота
(годин)

Загальний обсяг
(годин) / кредитів ECTS

Семестр
1
7

Поточний
контроль

Контрольні роботи
(кількість робіт)

Аудиторні заняття
(годин)

За видами аудиторних
занять (годин)

З них

11
+

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу
складає 40 (%):
Структура навчальної дисципліни
N
зан.

Види
навчальн.
занять
(Л; ЛЗ;
ПЗ; С)

Кільк
годин

1

Л

2

2

Л

2

3

ЛЗ

Номери семестрів, найменування тем і питань
кожного заняття.
Завдання на самостійну роботу студентам

Семестр 7
РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНІ МАТЕМАТИЧНІ
МОДЕЛІ
Тема 1. Загальні положення моделювання
Загальні поняття моделювання. Мета
моделювання технологічних об’єктів. Вимоги до
моделей. Класифікація моделей. Методи
моделювання. Фізичне моделювання.
Математичне моделювання. Класифікація
математичних моделей.
Методи побудови математичних моделей.
Аналітичні методи побудови математичних
моделей. Експериментальні методи побудови
математичних моделей. Вимоги до
математичних моделей.
3

Фізичне моделювання

Інформаційно
-методичне
забезпечення

4

Л

2

5

Л

2

6

ЛЗ

3

7

Л

2

8

Л

2

9

ЛЗ

3

10

ЛЗ

3

10

Л

2

Тема 2. Аналітичний метод побудови
математичних моделей
Блочний принцип побудови аналітичних
моделей. Методика математичного
моделювання статики. Математичне
моделювання динаміки. .
Закони збереження. Рівняння матеріальних та
теплових балансів. Рівняння динаміки.
Канонічна форма рівняння динаміки. Рівняння
динаміки в безрозмірній формі.
Дослідження поведінки математичних моделей
об’єктів керування аналітичними методами
Тема 3. Математичне моделювання процесів
гідродинаміки.
Модель ідеального перемішування. Модель
ідеального витіснення. Дифузійна модель.
Коміркова модель.
Тема 4. Математичне моделювання
теплообмінних процесів.
Моделювання теплообмінних апаратів.
Математичні моделі найпростіших
теплообмінних апаратів.
Математичне моделювання теплообмінного
апарата із зосередженими параметрами.
Математичне моделювання теплообмінного
апарата перемішування-переміщування
Тема 5. Математичне моделювання хімічних
процесів.
Загальні положення хімічної кінетики.
Моделювання процесів хімічного перетворення.
Швидкість хімічної реакції. Моделювання
хімічних реакторів. Математична модель
хімічного реактора ідеального перемішування і
ідеального витиснення.
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНІ
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ
Тема 6 Ідентифікація об’єктів керування.

11

13

Л

2

Л

2

ЛЗ

4

Методи та принципи ідентифікації об'єктів.
Критерій ідентифікації. Методи ідентифікації із
застосуванням імпульсних і перехідних
характеристик об'єктів.
Ідентифікація об'єктів керування за часовими
характеристиками. Методика отримання
перехідної характеристики об'єкта керування.
Обробка перехідних характеристик.
Згладжування експериментальних часових
характеристик.
Згладжування результатів експериментів. Метод
трьох точок. Метод п’яти точок.
Тема 7 Графічні методи ідентифікація об’єктів керування

Л

2

Графічні методи апроксимації перехідних
характеристик. Метод 2/3. Метод Ормана.
Апроксимація аперіодичною ланкою другого
порядку.
Тема 8 Алгоритмічні методи ідентифікація об’єктів
керування

ЛЗ

4

ЛЗ

43

Методика апроксимації перехідних
характеристик на ПЕОМ. Апроксимація
аперіодичною ланкою та ланкою запізнювання.
Апроксимація перехідної характеристики
аперіодичною ланкою 1-го і 2-го із
запізнюванням.
Апроксимація перехідної характеристики
об’єктів без самовирівнювання. Апроксимація
перехідної характеристики дрібно-раціональною
передатною функцією (метод Симою)

Апроксимація перехідної характеристики
методом Симою
Тема 9 Частотні методи апроксимації
Експериментальне визначення та методи
обробки частотних характеристик. Метод
синусоїдальних характеристик Метод
прямокутної хвилі.
Тема 10 Ідентифікація стохастичних об’єктів

Л

2

Випадкові процеси і їхні основні характеристик.
Кореляційний та регресійний аналіз. Рівняння
регресії
САМОСТІЙНА РОБОТА

№
з/п
1
2
3
4
5

Назва видів самостійної роботи

Опрацьовування лекційного матеріалу
Підготовка до лабораторних занять
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються
на лекційних заняттях
Виконання індивідуального завдання:
Інші види самостійної роботи
Разом

Кількість
годин
16
16
16
22
70

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Курсова робота
№
з/п

Терміни
виконання
(на якому тижні)
Мета роботи - отримання навиків самостійної роботи по 7 семестр, 30
Назва індивідуального завдання
та (або) його розділів

ідентифікації і моделюванню детермінованих і стохастичних
технологічних об'єктів керування на ПЕОМ.
В
процесі
виконання
курсової
роботи
по
експериментальним
перехідним
або
імпульсним
характеристикам студенти визначають передаточні функції
об'єкту моделювання різними методами і проводять
імітаційне моделювання в середовище MathCad.
МЕТОДИ НАВЧАННЯ

В процесі навчання передбачаються лекції та лабораторні заняття,
індивідуальна форма роботи - курсова робота
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

В

процесі навчання передбачається проведення двох модульних

контрольних робіт, а також підготовка і захист курсової роботи.
Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота 5 семестр
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
20
20
20
20
20
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Сума
100

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка ECTS

90 ... 100
82 … 89
75 … 81
64 … 74
60 … 63

A
B
C
D
E

35 … 59

FX

0 … 34

F

Оцінка
за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
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