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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисципліна спрямована на вивчення принципів керування динамічними системами. Вивчаються методи побудови математичних 
моделей об’єктів і систем керування, принципи керування і структури систем керування, методи побудови математичних моделей у 
змінних «вхід – вихід» і у змінних стану, застосування апарату передавальних функцій і моделей у просторі станів. Розглядаються методи 
аналізу систем керування, часові та частотні характеристики, методи аналізу стійкості і якості систем керування. Вивчаються методи 
синтезу систем керування з заданими властивостями, зокрема задачі стабілізації та оптимізації перехідних процесів. За допомогою 
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методів простору станів розглядаються розв’язки задач синтезу зворотних зв’язків за станом та виходом, задачі синтезу спостерігачів 
стану та синтезу систем зі спостерігачами у контурі зворотного зв’язку. 

Мета та цілі 
Метою вивчення дисципліни є вивчення теорії і принципів керування, набуття теоретичних знань і практичних навичок з 

моделювання, аналізу і синтезу систем керування, зокрема аналізу їх стійкості і якості, побудови та оптимізації алгоритмів керування, 
навичок розв’язання практичних задач керування. 

Формат Лекції, лабораторні / практичні роботи, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 

 Володіти основними методами розробки дискретних і неперервних математичних моделей об’єктів та процесів. 

 Володіти методиками вибору раціональних методів та алгоритмів розв’язання математичних задач оптимізації, дослідження 
операцій, оптимального керування і прийняття рішень, аналізу даних.  

 Володіти основними методами побудови систем керування, їх аналізу та синтезу, аналізу стійкості і якості, оптимізації тощо. 

 Демонструвати навички розв’язання практичних задач керування. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., лабораторні / практичні роботи – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Попередні 
дисципліни 

 Диференціальні рівняння і комплексний аналіз  

 Математичне комп’ютерне моделювання та оптимізація 

Вимоги викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу. Дотримуватися етики поведінки. Для вивчення дисципліни необхідно 
мати ПК. Працювати з навчальною та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних 
занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою забезпечення 
необхідної якості освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності студента 
підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Загальні принципи керування. 
Класифікація задач керування. Структура 
систем керування 

Практичне 
заняття 1 

Алгебра передавальних функцій. 
Принцип суперпозиції. 

С
Р

 

Вивчення типових задач керування. 

Лекція 2 
 

Моделі керованих систем. Моделі «вхід- 
вихід» і моделі у просторі станів. 

Практичне 
заняття 2 

Моделі у просторі станів. Задача 
реалізації динамічної системи у 
просторі станів. С

Р
 Виконання РГЗ 1 по моделюванню 

об’єктів керування 

Лекція 3 Передавальні функції та їх властивості. 
Обчислення на основі перетворення 
Лапласу. Полюса та нулі передавальних 
функцій. 

Практичне 
заняття 3 

Формування й перетворення 
моделей динамічних систем. 

С
Р

 Алгебра передавальних функцій. 

Вивчення методів перетворення 

структурних схем. 



Лекція 4 Реакції динамічних систем на типові 
впливи. Вагова та імпульсна перехідна 
функції. 

Практичне 
заняття 4 

Типові ланки динамічних систем. 
Дослідження типових 
передавальних функцій. 

С
Р

 Обчислення вагових / імпульсних 
перехідних функцій. 

Лекція 5 Реакції динамічних систем на гармонійні 
впливи  Частотна характеристика 

Практичне 
заняття 5 

Дослідження часових 
характеристик динамічних систем С

Р
 

Обчислення частотних характеристик. 

Лекція 6 Стійкість систем керування. Алгебраїчні 
методи аналізу стійкості. 

Практичне 
заняття 6 

Дослідження частотних 
характеристик динамічних систем С

Р
 Вивчення алгебраїчних критеріїв 

стійкості. 

Лекція 7   
Стійкість систем керування. Частотні 
методи аналізу стійкості. 

Практичне 
заняття 7 

 

Дослідження проходження 
гармонійних сигналів через лінійні 
динамічні системи 

С
Р

 

Вивчення частотних критеріїв стійкості. 

Лекція 8 Якість систем керування. Показники 
якості перехідного процесу. 

Практичне 
заняття 8 

Контрольна робота 1. Динамічні 

системи та їх характеристики. С
Р

 Виконання РГЗ 2  по аналізу стійкості і 
якості систем керування. 

Лекція 9 Моделі в просторі станів. Передавальні 
функції багатовимірних систем. 

Практичне 
заняття 9 

Експериментальне дослідження 

матричних передавальних функцій С
Р

 Вивчення методів реалізації динамічних 
систем у просторі станів. 

Лекція 10 Динаміка систем у просторі станів. 
Фундаментальні та перехідні матриці. 
Формула Коши. 

Практичне 
заняття 10 

Дослідження стійкості систем 
керування. Алгебраїчні критерії 
стійкості. С

Р
 Методи обчислення матричної 

експоненти. Застосування функцій від 
матриць. 

Лекція 11 Керованість динамічних систем. Критерій  
керованості Калмана. 

Практичне 
заняття 11 

Дослідження стійкості систем 
керування. Частотні критерії 
стійкості. С

Р
 Аналіз керованості динамічних систем. 

Лекція 12 Спостерігаємость динамічних систем. 
Критерій  спостерігаємості Калмана. 

Практичне 
заняття 12 

Дослідження керованості та 
спостерігаємості  динамічних 
систем. С

Р
 Аналіз спостерігаємості динамічних 

систем. 

Лекція 13 Зворотній зв'язок за станом. Модальне 
керування. 

Практичне 
заняття 13 

Дослідження динамічних 
спостерігачів 

С
Р

 Розв’язання типових задач синтезу 
систем з лінійним зворотнім зв’язком. 

Лекція 14 Зворотній зв'язок за виходом. Спостерігачі 
стану. 

Практичне 
заняття 14 

Розв’язання задачі модального 
керування. Частина 1. 

С
Р

 Розв’язання типових задач синтезу 
динамічних спостерігачів. 

Лекція 15 Системи зі спостерігачами у контурі 
керування. Принцип алгебраїчної 
розподіленості. 

Практичне 
заняття 15 

Розв’язання задачі модального 
керування. Частина 2. 

С
Р

 Виконання РГЗ 3 по синтезу систем 
керування зі зворотнім зв’язком. 

Лекція 16 Основи оптимального керування. 
Системи, оптимальні за швидкодією та за 
квадратичним критерієм. 

Практичне 
заняття 16 

Контрольна робота 2. Розв’язання 
задачі модального керування за 
даними спостерігача. 

С
Р

 

Вивчення методів оптимізації параметрів 
регуляторів. 



 

ЛІТЕРАТУРА ТА НАВЧАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ  
 

О
сн

о
вн

а 

1. Теорія керування для інформатиків: підручник / Ю. В. Крак, А. 

В. Шатирко. К.: ВПЦ "Київський університет", 2015.  

http://csc.knu.ua/media/filer_public/e3/88/e388e0dc-be74-4bca-931d-

815ad4e8c323/tk_dlia_informatikiv.pdf 

2. Теорія систем керування: підручник / В.І. Корнієнко, О.Ю. 

Гусєв, О.В. Герасіна, В.П. Щокін; М-во освіти і науки України, Нац. 

гірн. ун-т.  Дніпро: НГУ, 2017.  

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/152814/CD1005.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

3. В.Є. Бахрушин, Т.Ю. Огаренко. Теорія керування. Навчальний 

посібник. Запоріжжя, Класичний приватний університет. 2014. 

https://www.researchgate.net/profile/Vladimir-

Bakhrushin/publication/288835039_Theory_of_Control_in_Ukranian_Teor

ia_keruvanna/links/5686266908ae197583968a5e/Theory-of-Control-in-

Ukranian-Teoria-keruvanna.pdf 

4. Steven A. Frank. Control Theory. Tutorial Basic Concepts 

Illustrated by Software Examples. Springer Briefs in Applied Sciences and 

Technology. 2018. 

https://library.oapen.org/bitstream/id/ca08ee4d-3639-43d0-81b7-

f53ebdfd1e03/1002170.pdf 

5. Zdzislaw Bubnicki. Modern Control Theory. Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg 2005. 
https://theswissbay.ch/pdf/Gentoomen%20Library/Misc/Modern%20Contr

ol%20Theory.pdf 

6. Karl Johan Aström, Richard M. Murray. Feedback Systems. An 

Introduction for Scientists and Engineers. Princeton University Press. 2008. 

http://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/pdf/am08-

complete_04Mar10.pdf 

 

Д
о

д
ат

ко
в

а
 

1. Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування.  

Підручник. - 2-ге вид.  перероб. і доп.  К.: Либідь, 2007.  

2. Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В. Задачі 

оптимального керування К., ТВіМС, 2004. 

3. Лозинський О.Ю. Синтез лінійних оптимальних динамічних 

систем. Навчальний посібник / [О.Ю. Лозинський, А.О. 

Лозинський, Я. Ю. Марущак, Я. С. Паранчук, В.Б. Цяпа] / Львів: 

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 

2016. 392 с. 

4. Голюк П.Ф., Гречин Т.М. Теорія автоматичного керування: 

Навчальний посібник. Л: Видавництво Львівської політехніки, 

2012. – 280 с.. 

5. Шаруда В.Г. Практикум з теорії автоматичного управління: 

Навчальний посібник.- Дніпропетровськ: Національна гірнича 

академія України, 2002.  414 с.  

6. Александров Є.Є., Голуб О.П., Кузнецов Б.І., Соляник В.П. Теорія 

автоматичного керування: Харків. НТУ “ХПІ”, 2002. 195 с.  

 

http://csc.knu.ua/media/filer_public/e3/88/e388e0dc-be74-4bca-931d-815ad4e8c323/tk_dlia_informatikiv.pdf
http://csc.knu.ua/media/filer_public/e3/88/e388e0dc-be74-4bca-931d-815ad4e8c323/tk_dlia_informatikiv.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/152814/CD1005.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/152814/CD1005.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.researchgate.net/profile/Vladimir-Bakhrushin/publication/288835039_Theory_of_Control_in_Ukranian_Teoria_keruvanna/links/5686266908ae197583968a5e/Theory-of-Control-in-Ukranian-Teoria-keruvanna.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vladimir-Bakhrushin/publication/288835039_Theory_of_Control_in_Ukranian_Teoria_keruvanna/links/5686266908ae197583968a5e/Theory-of-Control-in-Ukranian-Teoria-keruvanna.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vladimir-Bakhrushin/publication/288835039_Theory_of_Control_in_Ukranian_Teoria_keruvanna/links/5686266908ae197583968a5e/Theory-of-Control-in-Ukranian-Teoria-keruvanna.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vladimir-Bakhrushin/publication/288835039_Theory_of_Control_in_Ukranian_Teoria_keruvanna/links/5686266908ae197583968a5e/Theory-of-Control-in-Ukranian-Teoria-keruvanna.pdf
https://library.oapen.org/bitstream/id/ca08ee4d-3639-43d0-81b7-f53ebdfd1e03/1002170.pdf
https://library.oapen.org/bitstream/id/ca08ee4d-3639-43d0-81b7-f53ebdfd1e03/1002170.pdf
https://theswissbay.ch/pdf/Gentoomen%20Library/Misc/Modern%20Control%20Theory.pdf
https://theswissbay.ch/pdf/Gentoomen%20Library/Misc/Modern%20Control%20Theory.pdf
http://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/pdf/am08-complete_04Mar10.pdf
http://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/pdf/am08-complete_04Mar10.pdf


 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ ДО  ІСПИТУ  

 
Передавальні функції SISO і MIMO динамічних систем. Нулі і полюси. Характеристичний многочлен. Частотні характеристики динамічних систем. 

Частотний годограф. Зворотній зв'язок. Передавальні функції замкнутих систем. Функції чутливості. Моделі керованих систем в просторі станів. 

Перетворення форм опису. Стійкість замкнутих систем. Алгебраїчні критерії стійкості. Критерій Рауса-Гурвіца. Кореневої годограф. Завдання синтезу 

регуляторів. Вимоги до замкненої системи. Показники точності і якості. Стійкість замкнених систем. Частотні критерії стійкості, критерій Найквиста. Реакції 

систем на типові впливи. Реакції на ступінчасті і гармонійні впливу. Стабілізація систем керування. Перехідні процеси в багатовимірних системах. Формула 

Коші. Функції від матриць. Матрична експонента і її властивості. Завдання розміщення полюсів. Синтез зворотного зв'язку. Керованість динамічних систем. 

Алгебраїчний критерій керованості Калмана. Спостерігаємость динамічних систем. Алгебраїчний критерій спостерігаємості Калмана.  Динамічні 

спостерігачі. Структурний і параметричний синтез спостерігачів. Системи з спостерігачем в зворотному зв'язку. Алгебраїчна роздільність. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Не потребує спеціального обладнання 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
•практичні роботи: 20% семестрової оцінки; 
•самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
•залік: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ», виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до керівництва кафедри або деканату. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


