
АДАПТИВНІ  СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ 

Тема 1. Основи  систем керування та контролю 

Область застосування адаптивних систем. Основні поняття і визначення . Класифікація 

адаптивних систем управління і контролю. Варіаційні методи в теорії оптимального управління. 

CALS технології  для керування  та контролю машинобудівного виробництва.  ERP.  Огляд існуючих 

систем. 

Тема 2. Системи адаптивного, автоматичного керування та слідкуючі системи.  

Системи автоматичного регулювання.  Системи автоматичного контролю. Постанова задачи 

 оптимального управління. Необхідні і достатні умови існування екстремуму. Варіаційна задача 

на безумовний екстремум, рівняння Ейлера. СALS технології  для керування  та контролю 

машинобудівного виробництва   MRP рівень. Огляд існуючих програм. 

Тема 3. Системи автоматичного регулювання.  

Інтеграція технологічної підготовки виробництва.  Напрями вдосконалення технологічної 

підготовки виробництва. Варіаційна задача на умовний екстремум, рівняння Ейлера-Лагранжа. 

Принцип максимуму у теорії оптимальних систем. Принцип оптимальності Беллмана. Керування та 

контроль у циклі CAD/CAM Верифікація обробки у САМ системах. 

Тема 4. Системи адаптивного та автоматичного контролю, вимірювальні перетворювачі. 

 Системи автоматичного контролю.  Системи адаптивного контролю. Вимірювальні 

перетворювачі. Функціональне рівняння Беллмана .  Визначення оптимальної системи за методом 

динамічного програмування.   Автоматизовані координатно-вимірювальні машини.  Зворотній 

реінжиніринг. 

Тема 5. Системи керування та контролю технологічним обладнанням  

Системи ЧПК та адаптивне програмне  управління у гнучких виробничих системах та модулях. 

Класифікація та характерні особливості самонастроювальних систем. Принципи побудови 

самонастроювальних систем керування та контролю. CAPP.PDM рівні керування. 

Тема 6. Діагностика технічних систем  керування та контролю.  

Рівень прямого управління (довгострокове планування).  Поточне управління (слідкуючі та 

корегуючі системи).  Моніторінг і управління за сигналами зворотного зв’язку. Діагностика  у 

гнучких виробничих модулях та обробляючих центрах і задачі екстремального керування. Методы 

пошуку екстремуму.  Основні типи систем екстремального керування . PLC рівні керування 

 

. 

 

Завдання до індивідуальної  роботи студента 

1. Побудова адаптивної системи контролю  процесу обробки циліндричних поверхонь  

Обґрунтування вибору принципової схеми системи регулювання режиму контролю. Побудова 

підсистемі планування роботи системи контролю. Опис, розрахунок і підбір елементного складу 

системи. 

2. Побудова адаптивної системи управління технічним станом токарного верстата з ЧПУ на базі 

діагностичної інформації 

Формулювання нової концепції управління, побудова системи прямого управління, системи 

поточного управління, системи моніторингу і правління за сигналом зворотного зв’язку 

3. Побудова адаптивної системи управління технічним станом шліфувального верстата з ЧПУ на 

базі діагностичної інформації 

Формулювання нової концепції управління, побудова системи прямого управління, системи 



поточного управління, системи моніторингу і правління за сигналом зворотного зв’язку 

4. Побудова адаптивної системи управління витратою матеріалів на предметно-предметно-

замкнутій дільниці 

Формулювання нової концепції управління, побудова системи прямого управління, системи 

поточного управління, системи моніторингу і правління за сигналом зворотного зв’язку 

5. Побудова адаптивної системи контролю  процесу обробки площин 

Обґрунтування вибору принципової схеми системи регулювання режиму контролю. Побудова 

підсистемі планування роботи системи контролю. Опис, розрахунок і підбір елементного складу 

системи. 

 

 

Перелік лабораторних робіт 

1. Освоєння розділів для математичного моделювання   у пакетах MathCad. 

MathLab 

2. Визначення та дослідження динамічних характеристик складних систем.. 

3. Розрахунок оптимальної системи методом варіаційного числення. 

4. Розрахунок оптимальної системи методом максимуму Понтрягина. 

5. Елементи адаптивного керування та контролю у круглошліфувальних 

верстатах. 

6. Опис алгоритму  та програмного забезпечення системи керування та 

контролю РТК на базі токарного обладнання 
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