
 
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва показників Характеристика 

Повна назва дисципліни Цифрові системи керування 
Викладацький склад Зав. каф. Гапон Д.А.. 
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка 
Освітня програма Електроенергетика 
Кількість годин 150 
Кредити ECTS 5 
Опис В рамках курсу передбачено проведення лекцій та лабораторних 

робіт. 
 
Мета вивчення дисципліни – формування здатності вико-
нувати аналіз та синтез цифрових систем керування на 
базі математичної платформи передавальних та струк-
турних функцій. 
Результати навчання полягають у наступному:  
знання типових функціональних схем цифрових сис-
тем; математичного опису цифрових систем; особливо-
стей аналізу цифрових систем у частотній області; ме-
тоди аналізу стійкості та якості; методів синтезу циф-
рових регуляторів; методів створення моделей реаліза-
ції цифрових регуляторів. 
 Вміти створювати математичні моделі цифрових систем 
керування, виконувати аналіз систем у частотній області. 
Виконувати аналіз стійкості безперервних систем керу-
вання, визначати показники якості перехідного процесу та 
помилку в установленому, виконувати аналіз доцільності 
проведення синтезу, синтез цифрових регуляторів, реалі-
зацію цифрових регуляторів, як програмну модель конт-
ролера, використовувати прикладний пакет 
Matlab/Simulink для моделювання та дослідження систем 
керування. 
Методи навчання: курс зорієнтовано на самостійну пізнавальну 
діяльність слухачів, на їх вміння працювати з нормативно-
правовими документами у сфері енергетики, джерелами науко-
вої та технічної інформації. Використовуються репродуктивні 
методи навчання з опорою на поетапне формування розумових 
дій з елементами активних методів навчання. 
Основна рекомендація зводиться до забезпечення рівномірної 
активної роботи студентів над курсом протягом навчального 
року. Вони повинні проробляти матеріал прослуханих лекцій, 
готуватися до практичних занять у формі усного чи письмового 
опитування. 
Більша частина завдань до практичних занять передбачає наяв-
ність індивідуального завдання. Під час вивчення курсу студен-
там передбачено виконання наступних видів робіт: 

- аналіз теоретичного матеріалу; 
- проробка лекційного матеріалу; 
- підготовка до усного чи письмового опитування; 
- підготовка до семестрового контролю. 

Самостійна робота студента включає вивчення лекційного ма-
теріалу, підготовку до практичних занять, виконання розраху-
нкового завдання, вивчення додаткового матеріалу. Для підго-
товки до практичних занять слід використовувати перш за все 
інформаційні ресурси, матеріали лекцій та рекомендовану лі-
тературу 

 
Тип дисципліни Професійна підготовка 
Підсумковий контроль Екзамен у IV семестрі 


