
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 1.3.6; 

2. Назва: Теорія автоматичного регулювання електроустановок; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: 1 (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2, 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4, 5; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  Стеценко А.М, к.т.н., доцент 

кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен 

• знати сучасні методи автоматичного керування, принципи побудови систем автоматичного 

регулювання, сучасні технічні засоби автоматизації; 

• вміти проводити синтез та аналіз систем автоматичного регулювання, розраховувати параметри 

автоматичних регуляторів, правильно вибирати технічні засоби автоматизації під різні задачі, 

програмувати програмовані засоби автоматики. 

10. Форми організації занять: лекційне заняття, лабораторна робота, практичне заняття, самостійна 

робота, модульна робота, залік (4-й семестр), екзамен (5-й семестр). 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: фізика, інформатика та 

ком‘ютерна техніка, основи метрології та електричних вимірювань. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): теоретичні 

основи електротехніки, промислова електроніка. 

12. Зміст курсу: 
Тема 1. Основні поняття про системи автоматизації і принципи керування. Класифікація систем 

автоматичного керування. 

Тема 2. Математичний опис систем керування: рівняння динаміки і статики; лінеаризація, форми 

запису диференціальних рівнянь; перетворення Лапласа; функції передачі та часові функції; частотні 

функції та характеристики. 

Тема 3. Математичний опис систем керування: типові ланки систем автоматичного керування 

(пропорційна, інтегруюча, диференціююча). 

Тема 4. Математичний опис систем керування: типові ланки систем автоматичного керування 

(аперіодична, коливна, ланка з постійним запізненням, ірраціональні та мінімальнофазові ланки). 

Тема 5. Структурні схеми і диференціальні рівняння систем керування: види з‘єднань ланок, 

перетворення структурних схем, розрахунок функції передачі одноконтурної та багатоконтурної 

системи. Закони керування. 

Тема 6. Рівняння та функції передачі елементів та систем керування типовими електроустановками. 

Тема 7. Апаратно-технічна платформа автоматизованих систем керування. Пристрої зв’язку з 

об’єктом. Підключення давачів до модулів вводу-виводу. Інтерфейси і протоколи передачі даних. 

Тема 8. Розробка систем автоматизації функціонуванням адміністративних будівель (системи типу 

«Розумній дім») на базі програмованих логічних контролерів (ПЛК). 

Тема 9. Стійкість систем керування: визначення та умови стійкості; алгебраїчні критерії стійкості. 

Тема 10. Стійкість систем керування: частотні критерії стійкості; визначення області стійкості; 

робастна стійкість. 

Тема 11. Якість систем керування: показники якості; астатизм та інваріантність. 

Тема 12. Мікропроцесорні системи керування. Програмовані логічні контролери та їх класифікація. 

Тема 13. Огляд мікропроцесорних програмно-технічних комплексів вітчизняних та закордонних 

фірм. Програмовані логічні контролери, розподілені мікропроцесорні комплекси, спеціалізовані 

контролери, засоби програмування контролерів. Розробка архітектури та програмного забезпечення 

на базі ПЛК Siemens Logo, Mitsubishi Alfa, Click. 

Тема 14. Промислові мережі: визначення, основні поняття, характеристики, різновиди, особливості 

застосування у системах контролю та керування технологічними процесами. 

Тема 15. Спеціалізовані технічні засоби автоматизації для електроенергетики та керування 

електроустановками. 

Тема 16. Розробка релейно-контактних схем і функціональних схем автоматизації (ФСА). 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т.1. Линейные системы. / Д.П. Ким. – Москва: 

Физматлит, 2003. – 288 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы. / И.В. Мирошник. – 

Санкт-Питербург: Питер, 2005. – 336 с. 

3. Дорф Р. Современные системы управления / Р. Дорф, Р. Бишоп; Пер. с англ. Б.И. Копылова. – 

Москва: Лаборатория базовых знаний, 2004. – 832 с. 

4. Юревич Е.И. Теория автоматического управления: Учебник. 3-е изд. / Е.И. Юревич. – Санкт-

Петербург: БХВ-Петербург, 2007. – 560 с. 

5. The PLC in your plant. Reference manual. - www.modicon.com 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
32 год. лекцій, 20 год. лабораторних робіт, 8 год. практичних занять, 120 год. самостійної роботи. Разом 

– 180 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

4-й семестр 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

Підсумковий контроль: залік, виставляється на основі балів поточного контролю. 

5-й семестр 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен. 

Разом: 100 балів. 

16. Мова викладання: українська. 
 

 

Завідувач кафедри        Древецький В.В., д.т.н., професор 
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Index: 1.3.6; 
2. Title: AUTOMATIC CONTROL THEORY OF ELECTRICAL INSTALLATIONS 
3. Type: Required 
4. The level of higher education:  I (bachelor’s degree) 
5. Year of study: 2, 3 

6. Semester: 4, 5 

7. The number of ECTS credits: 6 

8. Full name of Lecturer, degree, position: A. Stetsenko, candidate of technical sciences, associate 

professor of the Department of Automation, Electrical Engineering and Computer-Integrated Technologies. 

9. Content: after studying the discipline the student must 

• to know modern methods of automatic control, principles of construction of automatic control 

systems, modern hardware of automation; 

• to be able to carry out synthesis and analysis of automatic control systems, to calculate the 

parameters of automatic regulators, to choose the right automation tools for various tasks, to program 

the programmable hardware of automation. 

10. Forms of organizing classes: lectures, laboratory classes, practical classes, independent work, modular 

works, credit (4-th semester), exam (5-th semester). 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: physics, informatics and computer 

technology, basics of metrology and electrical measurements. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): theoretical foundations of 

electrical engineering, industrial electronics. 

12. Course contents:  
Topic 1. Basic concepts of automation systems and control principles. Classification of automatic control 

systems. 

Topic 2. Mathematical description of control systems: equation of dynamics and statics; linearization, forms 

of recording of differential equations; Laplace transform; transfer functions and time functions; frequency 

functions and characteristics. 

Topic 3. Mathematical description of control systems: typical links of automatic control systems 

(proportional, integrative, differentiating). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Topic 4. Mathematical description of control systems: typical links of automatic control systems (aperiodic, 

oscillatory, link with constant delay, irrational and minimum-phase links). 

Topic 5. Structural diagrams and differential equations of control systems: types of link connections, 

transformation of structural schemes, calculation of the transfer function of single-loop and multi-contour 

system. Control laws. 

Topic 6. Equations and transfer functions of elements and control systems of typical electrical installations. 

Topic 7. Hardware-technical platform of automated control systems. Devices for communication with the 

object. Connecting sensors to I / O modules. Interfaces and data transfer protocols. 

Topic 8. Development of automation systems for the functioning of administrative buildings (systems like 

"Smart Home") based on programmable logic controllers (PLCs). 

Topic 9. Stability of control systems: definitions and stability conditions; algebraic stability criteria. 

Topic 10. Stability of control systems: frequency stability criteria; determination of the area of stability; 

robust stability. 

Topic 11. Quality of control systems: quality scores; astatism and invariance. 

Topic 12. Microprocessor control systems. Programmable logic controllers and their classification. 

Topic 13. An overview of microprocessor software and hardware systems of domestic and foreign firms. 

Programmable logic controllers, distributed microprocessor systems, specialized controllers, controller 

programming tools. Architecture and software development based on Siemens Logo, Mitsubishi Alpha, 

Click PLCs. 

Topic 14. Industrial networks: definitions, basic concepts, characteristics, varieties, peculiarities of 

application in control systems and control of technological processes. 

Topic 15. Specialized hardware of automation for power engineering and control of electrical installations. 

Topic 16. Development of relay-contact circuits and functional schemes of automation (FSA). 

13. Recommended educational editions: 
1. Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т.1. Линейные системы. / Д.П. Ким. – Москва: 

Физматлит, 2003. – 288 с. 

2. Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы. / И.В. Мирошник. – 

Санкт-Питербург: Питер, 2005. – 336 с. 

3. Дорф Р. Современные системы управления / Р. Дорф, Р. Бишоп; Пер. с англ. Б.И. Копылова. – 

Москва: Лаборатория базовых знаний, 2004. – 832 с. 

4. Юревич Е.И. Теория автоматического управления: Учебник. 3-е изд. / Е.И. Юревич. – Санкт-

Петербург: БХВ-Петербург, 2007. – 560 с. 

5. The PLC in your plant. Reference manual. - www.modicon.com 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
32 hours of lectures, 20 hours of laboratory classes, 8 hours of practical lessons, 120 hours of independent 

work. Together - 180 hours. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, individual and group research tasks, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

4-th semester 

Current control (100 points): testing, questioning. 

Final control: the score is displayed based on the points of current control. 

5-th semester 

Current control (60 points): testing, questioning. 

Final control: (40 points): exam. 

Together – 100 points. 

16. Language of studies: Ukrainian. 
 

 

Head of the Department        V. Drevets’kyi, D. Sc., Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


