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Розміщення курсу Лекції з дисципліни і методичні вказівки до практичних занять і 
лабораторних робіт висилаються кожному студенту по 
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Програма навчальної дисципліни 
1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Дисципліна "Теорія автоматичного керування" розроблена відповідно до освітньої  програми 

підготовки бакалавра “Технологічні системи інженерії з’єднань і покриттів”. Вивчення 

дисципліни забезпечує конкурентні переваги фахівця при роботі на підприємствах України. 

Мета дисципліни - формування у студентів здатностей використовувати знання та навички в 

галузі теорії автоматичного керування за допомогою знань схем розрахунку моделювати 

системи автоматичного керування та визначити головні їх характеристики. . 

Предмет дисципліни — математичні моделі систем автоматичного керування. 

Відповідно до освітньої програми студенти після засвоєння дисципліни мають 
продемонструвати такі результати навчання. 

Компетентності: 

ФК 1 Здатність аналізу конструкцій та процесів на основі законів, теорій та методів 
математики, природничих наук і прикладної механіки. 

ФК 5 Здатність використовувати аналітичні та чисельні математичні методи для 
вирішення задач прикладної механіки. 

http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?g=a8bf5ebe-b00e-4dcf-9aa2-ef0b0773f06d


ФК 7 Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи інженерних досліджень (CAE) та 
спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань з 
прикладної механіки. 

ФК 10 Здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об’єктів та процесів, 
що ґрунтується на глибокому знанні та розумінні основних механічних теорій та 
практик, а також базових знаннях суміжних наук. 

 
Знання: 

 принципів автоматичного керування; 

 методів аналізу систем автоматичного керування; 

 методів  синтезу систем автоматичного керування; 

Уміння: 

 розробляти структурні схеми систем автоматичного керування 

 визначати параметри складових систем автоматичного керування 

 розраховувати основні характеристики систем автоматичного керування 

Навички: 

 аналізу аналізу та синтезу систем автоматичного керування; 

Досвід: 

 застосування комп’ютерних програм для аналізу та синтезу систем автоматичного 

керування 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі 
навчання за відповідною освітньою програмою) 

Для успішного засвоєння «Теорія автоматичного керування”студент повинен мати базові 
знання з дисциплін: 

 Інформатика  

 Вища математика 

 Загальна фізика 

 Теоретична механіка 
На результатах навчання з «Теорія автоматичного керування» базуються дисципліни: 

 Автоматичне керування зварюванням 

 Технологічне устаткування 

 Мікропроцесорні системи керування  

 Зварювальні джерела живлення 

 Дипломне проектування. 
 

3. Зміст навчальної дисципліни  

1) Вступ до систем керування 

2) Лінійні систем керування 

3) Нелінійні системи автоматичного керування 

4) Цифрові системи автоматичного керування 

5) Перспективи розвитку систем автоматичного керування 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 



1) Теорія автоматичного керування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до 

виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050503 

«Машинобудування» спеціальності 7/ Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» ; укладачі В. М. Мельник, В. В. Карачун. - Київ : НТУУ 

«КПІ», 2016. 

Навчальний посібник можна знайти в бібліотеці КПІ ім. Ігоря Сікорського. Слід 

ознайомитись 

2) Дорф.Р, Бишоп Р. Современные системы управления – М.: Лаборатория базовых знаний, 

2004 

Слід читати повністю. 

3) Филипс Ч., Харбор Р. Системы управления с обратной связью, 2001 

Слід ознайомитись. 

 

Додаткова література: 

1) Теорія систем керування : підручник / В.І. Корнієнко, О.Ю. Гусєв, О.В. Герасіна, В.П. Щокін ; 

Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет" - Дніпро : 

НГУ, 2017. 

2) Теорія автоматичного керування : навч. посіб. / П.Ф. Гоголюк, Т.М. Гречин -  Львів : 

Видавництво Львівської політехніки, 2012. 

 

Навчальний контент 
5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

1-й тиждень 

Лекція 1 Мета і задачі автоматизації технологічних процесів зварювання 

Історія розвитку автоматичного керування. Основні задачі, що вирішуються при 

автоматизації зварювальних процесів. 

Комп’ютерний практикум 1. Динамічні ланки і їхні характеристики у часовій області 

За допомогою пакета MatLab побудувати реакцію типових ланок на східчасту та імпульсну 

вхідну дію. Визначити вплив коефіцієнтів, що входять в опис кожної ланки на параметри 

перехідного процесу.  

2-й тиждень 

Лекція 2 Основні поняття, терміни і визначення. Принципи керування 

Керування, автоматичне керування. Задачі керування. Автомат, автоматика, автоматизація, 

механізація. Типова функціональна схема системи автоматичного керування. Принципи 

автоматичного керування. Закони керування. Класифікація систем автоматичного керування. 

Практичне заняття 1 Диференційні рівняння систем автоматичного керування. Визначення 

коефіцієнтів підсилення і постійних часу 

Скласти диференційне рівняння і визначити передавальну функцію трансформатора. 

 

 

3-й тиждень 

Лекція 3 Диференціальні рівняння систем автоматичного керування 



Диференціальні рівняння систем автоматичного керування. Лінеаризація систем 

автоматичного керування. Пряме і зворотне перетворення Лапласа. Передавальні функції 

систем автоматичного керування. Структурні схеми 

Комп’ютерний практикум 2  Дослідження перетворень структурних схем 

Виконати перетворення заданого варіанта структурної схеми САР в еквівалентну 

передавальну функцію. 

4-й тиждень 

Лекція 4 Змінні стану динамічної системи 

Диференціальне рівняння стану. Моделі систем в змінних стану. Зв’язок між передавальною  

функцією і рівнянням стану. Часові характеристики і перехідна матриця стану. Дискретний 

спосіб обчислення часових характеристик. 

Практичне заняття 2 Побудова перехідних процесів для систем автоматичного керування. 

Оцінка якості керування 

Провести розрахунок перехідного процесу запропонованої системи автоматичного керування 

при східчастій вхідній дії та визначити показники якості системи. 

5-й тиждень 

Лекція 5 Якість систем автоматичного керування 

Тестові вхідні сигнали. Показники статичних і динамічних властивостей систем: стійкість, 

швидкодія, час перехідного процесу, перерегулювання, характер перехідного процесу, похибки. 

Інтегральні показники якості перехідного процесу. Похибки системи автоматичного керування. 

Зв’язок між перехідною характеристикою і положенням коренів на s-площині 

Комп’ютерний практикум 3. Частотні характеристики динамічних ланок 

За допомогою пакета MatLab побудувати ЛЧХ  типових ланок. Визначити вплив коефіцієнтів, 

що входять в опис кожної ланки, на параметри ЛАЧХ і ЛФЧХ 

6-й тиждень 

Лекція 6 Стійкість лінійних систем зі зворотнім зв’язком. Алгебраїчні критерії стійкості 

Поняття стійкості. Стійкість лінійних систем зі зворотнім зв’язком Критерій Стодоли. 

Критерій Рауса-Гурвіца. Критерій Л'єнара – Шипара. Критерій Вишнеградського. 

Практичне заняття 3 Еквівалентні перетворення структурних схем систем 

автоматичного керування 

Знайти еквівалентну передавальну функцію запропонованої системи 

7-й тиждень 

Лекція 7 Стійкість лінійних систем зі зворотнім зв’язком. Метод частотних характеристик 

Частотні, характеристики. Графіки частотних характеристик. Критерій Михайлова. 

Критерій Найквіста.  

Комп’ютерний практикум 4. Дослідження стійкості систем зі зворотним зв'язком 

Виконати дослідження стійкості замкнутої САК по заданій передатній функції розімкнутої 

системи за критерієм Гурвіца та за критерієм Найквіста.  

 

8-й тиждень 



Лекція 8 Стійкість лінійних систем зі зворотнім зв’язком. Логарифмічні амплітудно-

частотні характеристики. 

Діаграми Боде. Логарифмічні амплітудно-частотні характеристики. Логарифмічні фазо-

частотні характеристики. Запас стійкості за амплітудою і фазою. Визначення стійкості за 

діаграмами Боде. 

Практичне заняття 4 Аналіз стійкості САР за алгебраїчними критеріями 

Визначити стійкість системи автоматичного керування із запропонованою структурною 

схемою за критерієм Гурвіца. 

9-й тиждень 

Лекція 9 Коригування систем автоматичного керування. Схеми послідовної корекції 

Поняття кореневого годографу. Побудова кореневого годографу. Вибір параметрів системи за 

допомогою кореневого годографу. Чутливість системи і кореневий годограф. Корекція с 

випередженням за фазою: синтез за допомогою кореневого годографа, синтез за допомогою 

діаграми Боде. ПІД-регулятори. 

Комп’ютерний практикум 5. Частотний синтез коригувального пристрою 

Побудувати перехідну характеристику заданої системи, оцінити стійкість системи, час 

перехідного процесу й коливальність. Одержати передавальну функцію бажаної системи та 

коригувального пристрою. Побудувати задану ЛАХ, ЛФХ, бажану ЛАХ, ЛФХ і ЛАХ коригувального 

пристрою. 

10-й тиждень 

Лекція 10 Коригування систем автоматичного керування. Схеми послідовної корекції 

Синтез систем із застосуванням інтегрувальних пристроїв. Синтез з відставанням за фазою: 

синтез за допомогою кореневого годографа, синтез за допомогою діаграми Боде. 

Практичне заняття 5 Аналіз стійкості САР за частотними критеріями 

Визначити стійкість системи автоматичного керування із запропонованою структурною 
схемою за критеріями Михайлова і Найквіста. 

11-й тиждень 

Лекція 11 Дискретні системи 

Системи з дискретним часом. Методи перетворення. Теореми z-перетворення. Замкнуті 

дискретні системи. 

Комп’ютерний практикум 6 Метод кореневого годографа 
Побудувати кореневий годограф за допомогою графічного інтерфейсу. Дослідити динаміку 
замкнутої системи при різних значеннях коефіцієнта підсилення розімкнутої системи. 

12-й тиждень 

Лекція 12  Дискретні системи 

Аналіз стійкості на z-площині. Якість дискретних систем другого порядку. Замкнуті системи з 

цифровою корекцією. Кореневий годограф цифрових систем керування.  

Практичне заняття 6 Побудова логарифмічних амплітудно-фазових характеристик  

Побудувати ЛАЧХ та ЛФЧХ системи автоматичного керування із запропонованою 

структурною схемою. Провести аналіз стійкості системи. 

 



13-й тиждень 

Лекція 13 Імпульсні системи 

Представлення даних в імпульсній формі. Ідеальний квантувач. Відновлення даних. Імпульсна 

передавальна функція. 

Комп’ютерний практикум 7 Дослідження ПІД-регулятора 

Зібрати в MatLab Simulink систему керування з ПІД-регулятором для отриманого варіанта 

об'єкта керування. Визначити значення коефіцієнтів ПІД-регулятора шляхом інтерактивного 

моделювання на підставі методики Зиглера -Ніколса. 

14-й тиждень 

Лекція 14 Імпульсні системи 

Розімкнуті системи. що містять цифрові фільтри. Замкнуті імпульсні системи. Передавальні 

функції замкнутих імпульсних систем.  

Практичне заняття 7. Вибір параметрів елементів системи автоматичного керування  

Визначити необхідні значення коефіцієнтів підсилення тахометричного приводу постійного 

струму 

15-й тиждень 

Лекція 15 Аналіз нелінійних систем 
Суттєво нелінійні системи. Види нелінійностей. Описувальна функція 

Комп’ютерний практикум 8 Дослідження цифрових систем 
Зібрати в MatLab Simulink цифрову систему керування. Дослідити стійкість цифрової системи  

16-й тиждень 

Лекція 16 Аналіз нелінійних систем 
Автоколивання. Метод фазових траєкторій. Абсолютна стійкість нелінійної системи 

Практичне заняття 8. Складання рівнянь нелінійних систем 
Рівняння нелінійних систем стеження. Рівняння нелінійних систем стабілізації.  

17-й тиждень 

Лекція 17 Синтез нелінійних систем 
Перетворення структурних схем. Гармонійна лінеарізація. Нелінійні системи з корекцією 

Комп’ютерний практикум 9 Дослідження нелінійних систем 
Побудувати Simulink-модель імпульсної системи. Провести дослідження режиму 
автоколивальності в системі автоматичного керування з різними типовими нелінійностями.  

18-й тиждень 

Лекція 18 Перспективи розвитку систем автоматичного керування 
Штучний інтелект. Експертні системи. Моніторинг якості при зварюванні із застосуванням 
штучного інтелекту. 

Практичне заняття 9  Аналіз стійкості цифрової системи керування 
Визначити цифрової стійкість системи автоматичного керування застосувавши загальну 
умову стійкості цифрової системи, алгебраїні критерії Джурі.  
 

6. Самостійна робота студента 

Види самостійної роботи: 



6.1 Обробка і оформлення даних, отриманих при виконанні практичних занять – 2 години на 
кожне практичне заняття (всього – 8 год.). 

6.2 Обробка і оформлення даних, отриманих при виконанні лабораторних робіт – 1 години на 
кожну лабораторну роботу (всього – 9 год.). 

6.3 Виконання розрахунково-графічної роботи - 13 

6.4 Підготовка до екзамену – 18 год. 

6.5 Підготовка до лекцій – 0,5 години на кожну лекцію (всього – 9 год.) – закріплення лекційного 
матеріалу та тестування. 

Політика та контроль 
7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Політика навчальної дисципліни ТЕОРІІ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ є складовою частиною 
загальної політики в галузі якості КПІ імені Ігоря Сікорського і полягає у виконанні викладачем і 
студентами наступних принципів. 

 Відвідування лекцій, практичних занять і комп’ютерного практикуму є обов'язковим. 
Необхідність пропуску занять з поважних причин заздалегідь узгоджується з викладачем 
з вирішенням питання щодо форм відпрацювання пропущеного матеріалу. У разі 
пропуску занять через хворобу викладачеві надається медична довідка. 

 На лекціях,практичних заняттях і комп’ютерному практикумі обов'язковим є 
відключення телефонів. На екзаменах забороняється використання засобів зв’язку для 
пошуку інформації на гугл-диску викладача чи в інтернеті. 

 На лекціях, практичних заняттях і комп’ютерному практикумі студенти проявляють 
активність. На лекціях питання, що виникають, задаються у відведений викладачем час.  
На практичних заняттях питання вирішуються по мірі виникнення в діалогової формі. 
За активність студентів на заняттях викладач призначає заохочувальні бали. 

 Практичні заняття, комп’ютерний практикум та розрахунково-графічна робота 
повинні бути виконані і захищені до початку екзаменаційної сесії. Перездачі екзамену 
допускаються не більше двох разів під час додаткової сесії. Для повторної перездачі 
викладачем призначається комісія. 

 Академічна доброчесність є базовим принципом освітнього процесу і підлягає 
беззаперечному виконанню викладачем і студентами. 

 Викладач є лідером і гарантом підготовки методичних матеріалів, навчання, контролю 
і поліпшення дисципліни на сучасному рівні з урахуванням вимог міжнародних стандартів 
з використанням кращої практики підприємств та університетів світу. 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль проводиться за рішенням викладача в двох формах: експрес-опитування 
по темі попередньої лекції на початку лекції, опитування за темою заняття на початку 
практичного заняття. 
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 
Семестровий контроль: екзамен. 
Умови допуску до семестрового контролю: захист виконання повного комплексу практичних 
робіт, комп’ютерного практикуму  і розрахунково-графічної роботи. 
Розрахунок рейтингових балів 

 Активність на лекціях оцінюється ваговим балом – 0,5. Максимальна кількість балів на 

всіх лекціях складає: 0,5 бал × 18 = 9 балів.  

 Активність на практичних заняттях оцінюється ваговим балом – від 1 до 1,75. 

Максимальна кількість балів за всі практичні заняття складає: 1,75 бали ×  9= 15,75 



балів.  

 Комп’ютерний практикум оцінюється ваговим балом – від 1 до 1,75. Максимальна 

кількість балів за весь комп’ютерний практикум складає: 1,75 бали × 9 = 15,75 балів. 

 Розрахунково-графічна робота: 19,5 балів 

 Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

RC=9+15,75+15,75+9,5 = 50 балів. 

 Екзаменаційна складова шкали дорівнює: RE = 50 балів. 

 Рейтингова шкала з дисципліни складає: R = RC + RE = 100 балів. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Перелік питань, які виносяться на семестровий контроль:  

1) Визначення поняття “механізація” 

2) Визначення поняття “автомат” 

3) Визначення поняття “автоматизація” 

4) Визначення поняття “автоматичні системи керування”  

5) Визначення поняття “автоматизовані системи керування” 

6) Визначення поняття “автоматичне керування” 

7) Визначення поняття “автоматичне регулювання”  

8) Причини, що обумовлюють необхідність механізації зварювального виробництва 

9) Визначення поняття “математична модель” 

10) Що таке теорія автоматичного керування? 

11) Визначення поняття “автоматика” 

12) Визначення поняття “автоматична система” 

13) Визначить поняття “задавальна дія” 

14) Визначить  сутність поняття “керувальна дія” 

15) Визначить сутність поняття “регулювальна дія” 

16) Визначить поняття “керована величина” 

17) Визначить поняття “регульована величина” 

18) Визначить поняття “збурення” 

19) Принцип розімкнутого (планового) керування  

20) Принцип керування за збуренням 

21) Принцип керування за відхиленням 

22) Поняття “комбінована система автоматичного керування” 

23) Визначить поняття “одномірні системи автоматичного керування” 

24) Визначить поняття “багатомірні системи” 

25) Визначить поняття “багатоконтурні автоматичного керування” 

26) Визначить поняття “незв’язні системи автоматичного керування”  



27) Визначить поняття “зв’язні системи автоматичного керування”  

28) Визначить поняття “складні системи”  

29) Визначить поняття “лінійні системи автоматичного керування” 

30) Визначить поняття “нелінійні системи автоматичного керування” 

31) Визначить поняття “стаціонарні системи  автоматичного керування” 

32) Визначить поняття “нестаціонарні системи  автоматичного керування”  

33) Визначить поняття “системи автоматичної стабілізації” 

34) Визначить поняття “системи програмного регулювання (керування)”  

35) Визначить поняття “слідкуючи системи автоматичного керування”  

36) Визначить поняття “розімкнуті системи автоматичного керування”  

37) Визначить поняття “замкнуті системи  автоматичного керування”  

38) Визначить поняття “автоматичні системи неперервної дії”  

39) Визначить поняття “автоматичні системи дискретної дії  

40) Поясніть причини застосування імпульсних систем керування в зварюванні 

41) Визначить поняття “цифрові системи  автоматичного керування” 

42) Поясніть причини застосування цифрових систем керування в зварюванні 

43) Поясніть призначення задавального пристрою.  

44) Поясніть призначення регулятора 

45) Поясніть призначення виконавчого пристрою  

46) Поясніть призначення датчиків  

47) Визначить поняття “підсилювач” 

48) Визначить поняття “підсилювач рівня”  

49) Визначить поняття “статичний аналіз системи автоматичного керування”  

50) Визначить поняття “динамічний аналіз системи автоматичного керування”  

51) Визначить поняття “типова вхідна дія”  

52) Визначить поняття “типова вхідна дія – одиничний стрибок” 

53) Визначить поняття “типова вхідна дія – ступінчаста вхідна дія” 

54) Визначить поняття “типова вхідна дія – одиничний імпульс” 

55) Визначить поняття “гармонійна типова вхідна дія” 

56) Визначить поняття “лінійна типова вхідна дія” 

57) Визначить поняття “стійкість системи керування”  

58) Визначить поняття “якість системи керування”  

59) Визначить поняття “час регулювання”  

60) Визначить поняття “швидкодія”  

61) Визначить поняття “перерегулювання (викид)”  

62) Визначить поняття “коливальний перехідний процес” 

63) Показники, якими характеризується коливальний перехідний процес 

64) Визначить поняття “аперіодичний перехідний процес” 

65) Визначить поняття “постійна часу” 

66) Визначить поняття “точність відпрацювання задавальної дії системою керування”  

67) Визначить поняття “точність системи керування в умовах збурень” 

68) Визначить поняття “динамічна похибка системи автоматичного керування” 

69) Визначить поняття “статична похибка системи автоматичного керування” 

70) Визначить поняття “передавальна функція” 

71) Визначить поняття “типова ланка системи автоматичного керування” 



72) Визначить поняття пропорційна типова ланка САК 

73) Передавальна функція аперіодичної ланки САК 

74) ЛАЧХ та ЛФЧХ аперіодичної ланки САК 

75) Реакція аперіодичної ланки САК на ступінчасту вхідну дію 

76) Передавальна функція коливальної ланки САК 

77) ЛАЧХ та ЛФЧХ коливальної ланки САК 

78) Реакція коливальної ланки САК на ступінчасту вхідну дію 

79) Передавальна функція інтегрувальної ланки САК 

80) ЛАЧХ та ЛФЧХ інтегрувальної ланки САК 

81) Реакція інтегрувальної ланки САК на ступінчасту вхідну дію 

82) Передавальна функція диференцювальної ланки САК 

83) ЛАЧХ та ЛФЧХ диференцювальної ланки САК 

84) Реакція диференцювальної ланки САК на ступінчасту вхідну дію 

85) Передавальна функція запізнюючої ланки САК 

86) Реакція запізнюючої ланки САК на ступінчасту вхідну дію 

87) Визначить поняття “структурна схема системи автоматичного керування” 

88) Визначить поняття “функціональна схема системи автоматичного керування” 

89) Визначить поняття “еквівалентне перетворення структурної схеми автоматичного 

керування” 

90) Еквівалентна передавальна функція для послідовно з’єднаних ланок 

91) Еквівалентна передавальна функція для паралельно з’єднаних ланок 

92) Еквівалентна передавальна функція для зворотного від’ємного зв’язку 

93) Еквівалентна передавальна функція для зворотного додатного зв’язку 

94) Як визначити точність відпрацювання задавальної дії системи за передавальною 

функцією? 

95) Як визначити точність системи в умовах збурень за передавальною функцією? 

96) Як побудувати перехідний процес за передавальною функцією? 

97) Визначить поняття “частотні характеристики системи автоматичного керування” 

98) Визначить поняття “логарифмічні амплітудно-частотні характеристики системи 

автоматичного керування” 

99) Визначить поняття “логарифмічні фазо-частотні характеристики системи 

автоматичного керування” 

100) Діаграми Боде” 

101) Запас стійкості САК 

102) Визначить поняття “корекція системи автоматичного керування” 

103) Визначить поняття “послідовний коректувальний пристрій” 

104) Визначить поняття “паралельний коректувальний пристрій” 

105) Визначить поняття “коректуючи пристрої за зовнішньою дією” 

106) Визначить поняття “неодиничний головний зворотний зв'язок” 

107) Критерій стійкості Стодоли 

108) Критерій стійкості Гурвіца 

109) Критерій стійкості Вишнеградського 

110) Пряме перетворення Лапласа 

111) Зворотне перетворення Лапласа 

112) Пряме перетворення Фур’є  



113) Зворотне перетворення Фур’є 

114) Дійсна частотна характеристика 

115) Розрахунок перехідного процесу за дійсною частотною характеристикою 

116) Розрахунок перехідного процесу за передавальною функцією 

117) Критерій стійкості Михайлова 

118) Критерій стійкості Найквіста 

119) Визначення стійкості САР за ЛАЧХ і ЛФЧХ 

120) Суттєво нелінійні системи 

121) Нелінійні ланки САР, що мають обмежено-нелінійні характеристики 

122) Нелінійні ланки САР, що мають характеристики з зоною нечутливості 

123) Нелінійні ланки САР, що мають характеристики сухого тертя або зазору 

124) Нелінійні ланки САР, що мають релейні характеристики 

125) Нелінійні ланки САР, що мають характеристики у вигляді петлі гістерезіса 

126) Причини виникнення автоколивань 

127) Структурна схема імпульсно-неперервної автоматичної системи 

128) Дискретне перетворення Лапласа 

129) z-перетворення 

130) Критерії стійкості імпульсної САР 

131) Автоколивання в нелінійних системах  

132) Описувальна функція нелінійної системи 

133) Гармонійна лінеарізація 

134) Абсолютна стійкість нелінійної системи 

135) Стійкість нелінійної системи в цілому 

136) Фазова площина 

137) Рівняння стану 
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