
 

СІЛАБУС  
НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

«РОБАСТНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ»  

Шифр  та назва спеціальності 
151 – Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 

Факультет / Інститут КН – комп’ютерних наук і програмної інжененрії 

Назва освітньо-наукової програми Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 

Кафедра 
Системного аналізу та інформаційно-аналітичних 
технологій 

ВИКЛАДАЧІ  

Александрова Тетяна Євгенівна, aleksandrova.t.ye@gmail.com Место для ввода текста. 

 

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 
системного аналізу та інформаційно-аналітичних 
технологій НТУ «ХПІ». Досвід роботи – 20 років. Автор 
понад 65 наукових та навчально-методичних праць. 
Провідний лектор з дисциплін: «Теорія керування», 
«Організація виробництва програмних продуктів» 

 

Место для ввода текста. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Предметом дисципліни є теоретичні основи робастних систем, питання синтезу робастних систем , що відповідали б вимогам до чутливості та 
стійкості 

Мета та цілі 
Метою вивчення дисципліни є оволодіння аспірантами базовими знаннями, навичками та вміннями в галузі робастних систем керування, а також 
формування світогляду фахівця, який має системне уявлення про синтез робастних систем керування. 

Формат Лекції, лабораторні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 

Аспіранти повинні знати сутність поняття робастності, вимоги до робастних систем, переваги і недоліки робастного та адаптивного керування 
об’єктами. Аспіранти повинні вміти синтезувати робастні системи керування, використовувати ПІД-регулятори для забезпечення робастності 
системи. Аспіранти повинні володіти навичками побудови систем адаптивного і робастного управління збуреними об'єктами, робастного управління 
лінійним багатовимірним об'єктом за станом, адаптивного управління об'єктом по виходу. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 30 год., лабораторні заняття – 20 год., самостійна робота – 100 год. 

Пререквізити «Теорія керування», «Основи системного аналізу» 

Вимоги 
викладача 

Аспірант зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальною та додатковою літературою. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати 
практичні заняття при наявності допуску викладача. Без особистої присутності аспіранта підсумковий контроль не проводиться. 



 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Тема 1 Поняття робастності. Вимоги до робастної системи 
керування. 

Лабораторне 
заняття 1 

Принцип побудови систем 
адаптивного управління 
незбурених об'єктами 
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Математичні моделі динамічних 
систем 

Тема 2 Робастні системи керування і чутливість. Лабораторне 
заняття 2 

Принцип побудови систем 
адаптивного і робастного 
управління збуреними 
об'єктами 

Загальні питання стійкості систем 

Тема 3 Аналіз робастності. Лабораторне 
заняття 3 

Адаптивне управління 
лінійним багатовимірним 
об'єктом за станом 

Інваріантність динамічних систем 

Тема 4 Системи з неозначеними параметрами. Лабораторне 
заняття 4 

Робастное управління 
лінійним багатовимірним 
об'єктом за станом 

Керованість і спостереженість 
динамічних систем 

Тема 5 Загальні питання синтезу робастних систем 
керування. 

Лабораторне 
заняття 5 

Синтез адаптивного 
спостерігача стану 
лінійного об'єкта 

Загальні питання синтезу лінійних 
оптимальних систем керування 

Тема 6 Використання ПІД-регуляторів для забезпечення 
робастності систем. 

Лабораторне 
заняття 6 

Адаптивне управління 
об'єктом по виходу. 
Адаптивне управління 
лінійним об'єктом по 
виходу на основі алгоритму 
з розширеною помилкою 

Виконання індивідуального завдання 

Тема 7 Робастні системи з внутрішньою моделлю. Лабораторне 
заняття 7 

Синтез спостерігача стану 
моделі генератора 
зовнішнього впливу 

 

Тема 8 Робастна стійкість. Лабораторне 
заняття 8 

Адаптивна компенсація 
зовнішнього збурення 
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Поняття робастності. Вимоги до робастної системи керування. Робастні системи керування і чутливість. Системи з неозначеними параметрами. Загальні питання синтезу робастних систем 
керування. Використання ПІД-регуляторів для забезпечення робастності систем. Робастні системи з внутрішньою моделлю. Робастна стійкість. 
 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лабораторний практикум укомплектовано наступним устаткуванням: ПК та ліцензійне програмне забезпечення за темами курсу 

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 заняття : 20% семестрової оцінки; 

• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• іспит: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 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  

Аспірант 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 співробітників відділу аспірантури. 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


