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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методи 

оптимізації процесів керування» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки за галуззю знань 15 – «Автоматизація та 

приладобудування» зі спеціальності 151  «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-

інтегровані технологічні процеси і виробництва» . 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є змістовна постановка 

задач оптимізації, математичні принципи оптимізації структур систем 

керування і алгоритми керування, методи розв’язування задач оптимізації і 

способи їх реалізації за допомогою обчислювальної техніки.  

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Методи оптимізації процесів керування» 

базується на знаннях, отриманих студентами при навчанні з дисциплін «Теорія 

автоматичного керування» та «Ідентифікація і моделювання технологічних 

об’єктів». 

Знання та навички, одержані в цій дисципліні в подальшому можуть бути 

використані як під час виконання дипломного проекту, так і в майбутній 

професійній діяльності. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні поняття аналітичної оптимізації . 

2. Адаптивні і екстремальні системи керування. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методи оптимізації 

процесів керування» є теоретична та практична підготовка фахівців з 

комп’ютеризованих систем, автоматики й управління в питаннях оптимізації 

алгоритмів керування. 
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1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методи оптимізації 

процесів керування» є вивчення змістовних постановок задач оптимізації, 

математичних принципів оптимізації структур систем керування й алгоритмів 

керування, методів розв’язування задач оптимізації й способів їх реалізації за 

допомогою обчислювальної техніки.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 місце та роль методів оптимізації у підвищенні ефективності сучасного 

господарства; 

 змістовні та формалізовані постановки задач оптимізації; 

 теоретичні основи й алгоритми розв’язування задач варіаційного 

числення, оптимального керування; 

 методи синтезу безперервних і дискретних оптимальних регуляторів 

систем керування; 

 принципи побудови систем екстремального, адаптивного керування, 

методи пошуку екстремуму; 

 математичний апарат поліноміальних рівнянь й їх систем; 

уміти: 

 здійснювати математичну постановку задач оптимізації: визначати 

необхідні набори вхідних сигналів і керованих змінних, складати математичну 

модель об’єкта керування, визначати обмеження на змінні стану та керування, 

задавати цільову функцію у вигляді інтегральних критеріїв якості;  

 складати алгоритми й програми для розв’язування задач оптимізації 

засобами ЕОМ, складати набори тестових даних для настроювання й 

оптимізації алгоритму керування; 

 працювати з пакетами прикладних програм, що реалізують методи 

оптимізації на ЕОМ. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 165 годин / 5,5 кредитів 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Загальні поняття аналітичної оптимізації 

 

Тема 1. Загальні положення і визначення. 

1. Оптимальні системи. 

2. Постановка і класифікація задач оптимізації. 

3. Вектор керування. 

4. Вектор стану. 

5. Обмеження фазових координат і керувань. 

6. Критерії оптимальності. 

 

Тема 2. Класичні методи варіаційного числення 

1. Задача із закріпленими граничними точками. 

2. Рівняння Ейлера. 

2. Задача на умовний екстремум. 

3. Рівняння Ейлера-Лагранжа. 

 

Тема 3. Метод динамічного програмування Беллмана 

1. Принцип оптимальності. 

2. Метод Беллмана для розв’язування задач у дискретній формі. 

3. Безперервній формі. 

 

Тема 4. Принцип максимуму Понтрягіна 

1. Задача швидкодії. 

2. Зображення руху у фазовій площині.  

3. Функція Гамільтона. 

4. Фізичний зміст оптимального керування. 

5. Теорема про n-інтервалів. 
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6. Метод стикування розв’язків диференціальних рівнянь зі знакозмінною 

правою частиною. 

 

Тема 5. Аналітичне конструювання оптимальних регуляторів 

1. Теорія методу. 

2. Приклад застосування методу АКР. 

 

Тема 6. Адаптивні системи керування (АСК) 

1. Уявлення про АСК. 

2. Контур адаптації. 

3. Невизначеність АСК. 

4. Класифікація АСК. 

 

Тема 7. Великі (робастні) системи керування 

1. Визначення, область використання. 

 

Змістовий модуль 2 Адаптивні і екстремальні системи керування 

 

Тема 8. Системи екстремального керування (СЕК). 

1. Класифікація об’єктів керування. 

2. Класифікація СЕК. 

3. СЕК з безпосереднім вимірюванням похідної. 

4. СЕК з запам’ятовуванням екстремуму. 

5. СЕК крокового типу. 

6. СЕК із зовнішнім генератором пошукових сигналів.  

7. Диференціальні СЕК. 
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Тема 9. Методи пошуку екстремуму в багатоканальних СЕК 

1. Метод почергової зміни параметрів. 

2. Метод градієнту. 

3. Метод найшвидшого спуску. 

4. Метод випадкового пошуку. 

Тема 10. Динаміка екстремальних систем 

1. Динаміка безперервних СЕК. 

2. Динаміка дискретних СЕК. 

 

Тема 11. Самоналагоджувані системи (СНС) керування 

1. Пошукові і аналітичні алгоритмі керування. 

2. Задача первинної оптимізації. 

3. Вторинна оптимізація.  

4. Аналітичні СНС. 

5. Функціональні схеми СНС. 

6. Системи з еталонною моделлю. 

 

Тема 12. Ідентифікація об’єктів керування 

1. Експериментальні методи отримання рівнянь статики. 

2. Методи визначення динамічних властивостей об’єкта: частотні методи, 

метод непрямої ідентифікації. 

 

Тема 13. Приклад розрахунку закону керування динамічним об’єктом 

1. Врахування означеного критерію методом поліноміальних рівнянь.  

2. Пошукові алгоритми визначення параметрів регулятора. 
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Перелік лабораторних робіт 

1. Вивчення середовища розробки програм MATLAB. 

2. Оптимізація регулятора програмним перебором варіантів. 

Програмування призначених для користувача функцій. 

3. Визначення коефіцієнтів регулятора за допомогою методів 

параметричної оптимізації. Використання функцій пакету Optimization Toolbox. 

4. Дослідження якості роботи та  динамічних властивостей екстремальної 

системи керування. 

5. Динамічні задачі оптимального керування. 

6. Розв’язування задачі варіаційного числення за методом Лагранжа.  

7. Метод динамічного програмування Беллмана. 

8. Аналітичне конструювання оптимальних регуляторів. 

9. Налаштування регуляторів інструментальними засобами 

Matlab/Simulink. 

 

3. Рекомендована література 

1. Власов К. П. Специальный курс по теории автоматического управления  : 

учебное пособие / К. П. Власов. – Харьков : ХПИ, 1974. – 198 с. 

2. Воронов А. А. Теория автоматического управления. Часть ІІ /  

А. А. Воронов. – М. : Высшая школа, 1986. – 504 с. 

3. Воронов А. А. Основы теории автоматического управления. Часть ІІІ / 

А. А. Воронов. Оптимальные, многосвязные и адаптивные системы – 

Ленинград : Энергия, 1970. – 365 с. 

4. Романенко В. Д. Адаптивное управление технологическими 

процессами на базе микро-ЭВМ : учеб. пособие / В. Д. Романенко,  

Б. В. Игнатенко. – К. : Вища школа, 1990 – 334 с. 

5. Ротач В. Я. Расчет динамических промышленных автоматических 

систем регулирования / В. Я. Ротач. – М. : Энергия, 1973. – 440 с. 
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6. Волгин Л. Н. Оптимальное дискретное управление динамическими 
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М. : Радио и связь, 1988. – 128 с. 

8. Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления: пер. с англ. / 
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9. Балакирев В. С. Экспериментальное определение динамических 

характеристик промышленных объектов регулирования / В. С. Балакирев,  

Е. Е. Дудников, А. М. Цирлин. – М. : Энергия, 1967. – 232 с. 

10. Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления: пер. с англ. /  

П. Эйкхофф – М. : Мир, 1975. – 683 с. 

11. Кулаков Г. Т. Инженерные экспресс-методы расчета промышленных 

систем регулирования: справочное пособие / Г. Т. Кулаков. – Мн. : Выш. шк., 

1984. – 192 с. 

12. Євстіфєєв В. О. Теорія автоматичного керування. Частина друга. 

Спеціальні системи автоматичного керування: навчальний посібник /  

В. О. Євстіфєєв. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2007. – 224 с. 

13. Дьяконов В. Математические пакеты расширения Matlab. 

Специальный справочник / В. Дьяконов, В. Круглов. – СПб. : Питер, 2001. –  

480 с. 

14. Исследование операций в 2-х томах. Том 1. Методологические основы 

и математические методы / Под ред. Дж. Моудера. – М. : Мир, 1981. 

15. Исследование операций в 2-х томах. Том 2. Модели и применения /  

Под ред. Дж. Моудера. – М. : Мир, 1981. 

16. Системы оптимального управления прецизионными 

электроприводами / Под общей ред. д.т.н. А. В. Садового. – К. : ИСИМО, 1996. 

17. Цирлин А. М. Вариационные методы оптимизации управляемых 

объектов / А. М. Цирлин, В. С. Балакирев, Е. Г. Дудников. – М. : Энергия, 1997. 

18. Алексеев В. М. Оптимальное управление / В. М. Алексеев,  

В. М. Тихомиров, С. В. Фомин. – М.: Наука, 1979. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диф. залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, виконання 

лабораторних робіт, проведення письмового поточного контролю для 

визначення підсумкових знань студентів; проведення контрольних робіт для 

оцінювання залишкових знань з теорії, виконання фахового курсового проекту. 

 


