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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 

Навчальна програма навчальної дисципліни  «Теорія автоматичного 

управління» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та 

оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в 

дію розпорядженням від 16.06.2015р. № 37/роз. 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, 

що формують авіаційний профіль фахівця в області технічної експлуатації 

комплексів пілотажно-навігаційного обладнання та об’єктів авіоніки. 

      Дисципліна «Теорія автоматичного управління» ставить за мету: формування 

в студентів системи знань  та практичних навичок по загальним принципам 

побудови, аналізу та синтезу систем автоматичного управління. 

      Основне завдання навчальної дисципліни полягає в тому, щоб студенти в 

процесі вивчення дисципліни отримали знання та практичні навички з: 

 теорії лінійних систем автоматичного управління;  

 теорії нелінійних систем автоматичного управління; 

 дискретних систем автоматичного управління. 

       В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

 загальні відомості та основні визначення з питань теорії автоматичного 

управління; 

 принципи управління автоматичних систем; 

 типові ланки систем автоматичного управління (САУ); 

 динамічні та статичні характеристики САУ; 

 критерії стійкості САУ; 

 критерії якості перехідних процесів САУ; 

 види корекції динамічних властивостей САУ; 

 особливості динаміки цифрових САУ; 

 методи дослідження цифрових САУ; 

 принципи побудови оптимальних САУ; 

вміти: 

 проводити лінеаризацію диференціальних рівнянь САУ; 

 перетворювати структурні схеми САУ; 

 отримувати передаточні функції САУ; 

 складати граф проходження сигналів САУ; 

 проводити побудову перехідних характеристик САУ; 

 визначати стійкість САУ; 
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 корегувати САУ. 
 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з чотирьох навчальних модулів, а саме: 

             навчального модуля № 1 «Часові та частотні характеристики лінійних 

систем автоматичного управління »;  

    навчального модуля № 2 «Стійкість, корекція та якість процесів 

управління  в лінійних автоматичних системах» ;  

    навчального модуля № 3 «Теорія нелінійних систем автоматичного 

управління» ;  

    навчального модуля № 4 «Імпульсні та цифрові системи автоматичного 

управління» , кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, 

цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення 

модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.  

Навчальна дисципліна «Теорія автоматичного управління»  базується на 

знаннях таких дисциплін, як: «Вища математика», «Фізика», «Інформатика та 

основи алгоритмізації і програмування»,  та є базою для вивчення таких 

дисциплін як: «Пілотажно-навігаційне обладнання 

регіонального/магістральноголітака», «Технічне діагностування авіоніки», 

«Основи експлуатації авіоніки». 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Модуль №1 «Часові та частотні характеристики лінійних систем 

автоматичного управління »  
 

Тема 2.1.1. Вступ. Основні поняття  лінійних систем автоматичного 

управління.  

Зміст і завдання дисципліни, її міждисциплінарні зв’язки. Управління, об’єкт 

управління, закон управління, автоматична та автоматизована система. 

Тема 2.1.2. Характеристики автоматичних систем.  

Динамічні характеристики. Часові характеристики. Частотні характеристики. 

Тема 2.1.3. Типові ланки автоматичних систем.  

Типові ланки та їх характеристики. 

Тема 2.1.4. Структурні схеми  автоматичних систем управління. 

З єднання у структурних схемах. Перетворення структурних схем до вигляду 

одноконтурних. 

 

2.2. Модуль № 2 «Стійкість, корекція та якість процесів управління  в 

лінійних автоматичних системах»  
 

Тема 2.2.1. Стійкість автоматичних систем.  
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Кількісне та якісне визначення стійкості. Критерії стійкості. 

Тема 2.2.2. Якість перехідних процесів автоматичних систем. 

 Параметри що характеризують перехідний процес. Перехідний процес 

стійкої нестійкої САУ. 

Тема 2.2.3. Статичні характеристики автоматичних систем. Навантажувальна 

і регулювальна характеристика. Похибки у статичних режимах. 

Тема 2.2.4. Корекція та синтез автоматичних систем.  

Способи корекції незадовільних частотних і часових характеристик, точності 

автоматичних систем. 

 

2.3. Модуль № 3 «Теорія нелінійних систем автоматичного управління»  

 

Тема 2.3.1. Особливості динаміки нелінійних автоматичних систем. 

Поняття нелінійної системи. Стаціонарні режими нелінійних систем при 

детермінованих та стахостичних зовнішніх впливах.  Автоколивання в системах.  

Тема 2.3.2. Лінеаризація нелінійних автоматичних систем.  

Гармонійна лінеаризація. Статистична лінеаризація. 

Тема 2.3.3. Стійкість нелінійних систем. Стійкість за  А.М. Ляпуновим. 

Критерій абсолютної стійкості В.М. Попова. Особливості застосування критерію 

Найквіста для аналізу нелінійних систем. Стійкість граничних циклів.  

Тема 2.3.4 Якість перехідних процесів і корекція в нелінійних системах 

автоматичного управління. 

Особливості проведення корекції та аналізу якості перехідних процесів в 

нелінійних системах автоматичного управління. 

 

2.4. Модуль № 4 «Імпульсні та цифрові системи автоматичного 

управління»  
 

Тема 2.4.1 Класифікація і особливості динаміки дискретних систем 

автоматичного управління. 

 Класифікація дискретних систем управління. Типи квантування дискретних 

систем управління. Поняття решітчастої функції. 

Тема 2.4.2. Математичні закономірності, які описують імпульсні системи 

автоматичного управління. 

Модуляція дискретних систем управління. Z-перетворення. Пряме Z-

перетворення. Теореми Z-перетворення. Опис дискретних систем у просторі 

станів. Керованість та спостережуваність дискретних систем управління. 

Тема 2.4.3. Оцінка стійкості та аналіз перехідних процесів цифрових систем 

управління. 
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Передавальні функції цифрових систем автоматичного управління. Частотні 

характеристики цифрових систем управління. Стійкість цифрових систем 

автоматичного управління. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 
пор

. 
Прізвище ім'я по-батькові 

Дата 
ревізії 

Підпис 
Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     

     

     
 

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
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и 

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, 
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внесла 
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Дата 
внесення 
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Дата 
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о 
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Анульо- 
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