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Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

–основні принципи побудови цифрових систем автоматичного 

керування (ЦСАК) та їх відмінність від аналогових;  

–методи математичного опису об'єктів керування і регуляторів в 

дискретній формі, перехід від аналогової форми до цифрової і 

навпаки;  

–методи синтезу цифрових систем автоматичного керування одно– 

та багатовимірними об'єктами. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування у студентів навичок 

проектування і розрахунку сучасних цифрових систем 

автоматичного керування одно– та багатовимірними динамічними 

об'єктами.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Результати навчання, які дає можливість досягти навчальна 

дисципліна: 

 розуміння типових функціональних і принципових схем 

ЦСАК;  

 оволодіння прийомами математичного опису ЦСАК; 

 вміння будувати дискретні моделі на основі їх неперервних 

прототипів;  

 вміння застосовувати методи побудови моделей реалізації 

цифрових регуляторів; 

 вміння застосовувати методи синтезу для різного типу 

цифрових регуляторів;  

 вміння вибирати і застосовувати методи синтезу цифрових 

систем автоматичного керування одно– та багатовимірними 

динамічними об'єктами;  

 вміння виконувати аналітичні дослідження та імітаційне 

моделювання ЦСАК в програмному середовищі Matlab. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 здатність застосовувати набуті знання для проектування   

цифрових систем автоматичного керування; 

 здатність розробляти математичні моделі одновимірних 

цифрових систем автоматичного керування; 

 здатність проводити синтез структури та параметрів 

цифрових регуляторів і оптимізувати їх налаштування; 

 здатність проводити синтез багатовимірних ЦСАК з 



використанням чисельних методів оптимізації; 

 здатність здійснювати вибір і компонування програмно-

технічних засобів для проектування цифрових систем 

автоматичного керування. 

 здатність виконувати розрахунки, проводити математичне 

та імітаційне моделювання на базі сучасних пакетів прикладних 

програм (Matlab). 

 здатність виконувати реалізацію цифрових регуляторів, як 

імітаційну модель контролера; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Види цифрових систем автоматичного 

керування та їх структурні схеми. Основні властивості ЦСАК. 

Методика побудови замкненої цифрової системи автоматичного 

керування. Вибір кроку квантування за часом. Вибір кроку 

квантування за рівнем. Синтез ЦСАК на основі вибору бажаної 

передавальної функції. Побудова імітаційної моделі ЦСАК. Синтез 

цифрових регуляторів. Цифрові пропорційно-інтегрально-

диференціальні регулятори (ПІД-регулятори). Узагальнені та 

модифіковані цифрові ПІД-регулятори.  

Види занять: лекції; практичні заняття. 

Методи навчання:  навчальна дискусія, технологія дистанційного 

навчання 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити «Вища математика», «Фізика», «Інформація та кодування в 

авіоніці», «Теорія автоматичного управління», «Виконавчі 

пристрої інтегральної модульної авіоніки». 
Пореквізити «Спеціалізовані програмні засоби комп'ютерного дизайну авіоніки 

повітряних суден», «Інтегральна модульна авіоніка». 
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