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РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛIДЖЕНЬ НА
КАФЕДРI ТЕХНIЧНОЇ КIБЕРНЕТИКИ

НАЦIОНАЛЬНОГО ТЕХНIЧНОГО УНIВЕРСИТЕТУ
УКРАЇНИ “КИЇВСЬКОГО ПОЛIТЕХНIЧНОГО

IНСТИТУТУ”

Наказом по Київському полiтехнiчному iнституту в 1969 р. з метою
органiзацiї вперше на Українi пiдготовки спецiалiстiв з автоматизованих
систем управлiння була створена кафедра технiчної кiбернетики, робо-
ту якої розпочали 13 викладачiв та 6 спiвробiтникiв науково-дослiдного
сектору кафедри автоматики та телемеханiки пiд керiвництвом В.I. Ко-
стюка.

Наукова дiяльнiсть пiдроздiлу охоплювала галузь оптимальних, са-
монастроюваних та розпiзнаючих систем (керiвники: О.Г. Iвахненко,
В.М. Кунцевич, В.I. Костюк).

В рiк заснування кафедри виконувались госпдоговiрнi науково-
дослiднi роботи (рiчний обсяг 41 тис.крб.) в таких напрямках:

• прогнозування бiодогiчних процесiв (В.Г. Лапа);

• автоматизацiя процесiв одержання та очистки вапняного молока
(О.Г. Iвахненко);

• автоматичне регулювання вологостi деревини (В.I. Костюк, С.П. По-
лив’яний);

• дослiдження автоматизацiї процесу виробництва, амiачної селiтри
(В.I. Костюк, В.В. Ажогiн);

• автомат-перестроювач слiдкуючих систем (В.I. Костюк);

• автоматизацiя процесiв шлакопереробки (В.I. Костюк, П.Й. Акiнiн);

• розробка адаптивних систем обробки iнформацiї та керування спецi-
ального призначення (В.I. Костюк, В.Є. Краскевич).

Система автоматичного регулювання процесiв сушiння подрiбненої де-
ревини була впроваджена на Костопольському ДБК та Київському ДОК.
Розробка отримала Диплом II ступеня на мiжнароднiй виставцi “Лiсде-
ревмаш -73”.

Основнi науковi досягнення наведенi в монографiях [1, 2], де викла-
дено методи та засоби аналiзу та синтезу градiєнтних самонастроюваних
систем iдентифiкацiї, дано практичнi рекомендацiї по пiдвищенню яко-
стi настроювання, зменшенню взаємного впливу настроюваних параме-
трiв та перешкод. Запропонованi нонiуснi моделi адаптивних систем iден-
тифiкацiї, iєрархiчнi моделi адаптивних систем iдентифiкацiї об’єктiв з

c© В.I. Костюк, 2009

4 ISSN 1562-9945



“АСАУ” – 14(34) 2009

розподiленими параметрами, матричнi методи обробки сигналiв [3], на-
веденi результати моделювання таких систем.

Разом з становленням спецiальностi “Автоматизованi системи керува-
ння” на деннiй, вечiрнiй формi та спецiальному факультетi, розвивались
i науковi дослiдження цього напрямку.

Крiм того, дослiдження АСУ, оптимальних АСУ ТГГ, оптимальних та
адаптивних САК, задач iдентифiкацiї, Оптичних систем аналiзу випад-
кових процесiв.

Вже в 1975 р. обсяг науково-дослiдних та конструкторських розробок
перевищував 1 млн. крб., працювало 200 спiвробiтникiв. Професорсько-
викладацький склад становив 43 чоловiки.

Для посилення зв’язку з виробництвом в 1977 р. було створено галу-
зевi науково-дослiднi лабораторiї “Системи керування” Мiнпрому засобiв
зв’язку та “Автоматизованих систем керування технологiчними процеса-
ми” Мiнрадiопрому (В.I. Костюк, А.А. Краснопрошина), а в 1978 р. про-
блемна науково-дослiдна лабораторiя “Адаптивне керування процесами
та полями” (В.I. Костюк, В.Є. Краскевич).

Проводились дослiдження нелiнiйних динамiчних систем (В.I. Ко-
стюк, О.А. Павлов). Вирiшувалась крайова задача для нелiнiйних ди-
намiчних стацiонарних систем; запропонованi конструктивнi алгоритми
визначення стiйкостi нелiнiйних нестацiонарних детермiнованих та ста-
хостичних динамiчних систем, розроблювались методи розв’язання за-
дач лiнiйного i нелiнiйного цiлочисельного програмування великих роз-
мiрностей.

Створенi та впровадженi програми оперативного управлiння кабель-
ним виробництвом на заводi “Азовкабель” (м. Бердянськ), та математи-
чне забезпечення навчання оператора в системi людина-машина на за-
водi “Буревiсник” (м. Київ).

Розроблялись схеми оптимального розмiщення центрiв обробки iнфор-
мацiї (Ю.П. Зайченко).

Враховуючи великий обсяг наукових робiт з органiзацiйного управлi-
ння в 1978 р. цей напрямок був видiлений в нову кафедру автоматизо-
ваних систем керування виробництвом, яку згодом очолив О.А. Павлов.

На протязi багатьох рокiв пiд керiвництвом Ф.М. Киселевського вико-
нувались дослiдження з автоматизацiї електронно-променевих техноло-
гiй та дефектоскопiї зварних з’єднань.

Розроблена теорiя керування електронно-променевим устаткуванням
дозволила створити ряд систем з унiкальними параметрами i впрова-
дити їх для автоматизацiї рiзних технологiчних процесiв: виготовлення
фотошаблонiв Iнтегральних схем (в НДI фiзичних проблем м. Зелено-
града, в НДI прикладної фiзики м. Москви); слiдкування за стиком при
електронно-променевому зварюваннi (в Iнститутi електрозварювання iм.
Є.О. Патона АН УРСР, на Пiвденному машинобудiвному заводi м. Днi-
пропетровська).

На основi методiв теорiї адаптивного керування вирiшено складну за-
дачу Iдентифiкацiї рентгенограм дефектiв зварювальних з’єднань та ав-
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томатизацiї обладнання для контактного зварювання в автомобiльнiй
промисловостi. Створено макет читаючого автомата для розпiзнавання
зварних швiв.

В 1979 р. роботи цього напрямку було перенесено до Iнституту електро-
зварювання iм. Є.О. Патона НАНУ.

Широко вiдомi розробки в галузi адаптивних автоматизованих си-
стем Керування безперервними технологiчними процесами [4]. Основ-
ними досягненнями тут можна вважати узагальнення нових методiв
синтезу оптимальних алгоритмiв безпосереднього цифрового керування
нестiйкими та немiнiмальнофазовими об’єктами, багатоканальний гра-
дiєнтний метод керування багатостадiйними технологiчними процесами
в енергетицi, металургiї, хiмiчнiй, нафтохiмiчнiй та iнших галузях про-
мисловостi.

Треба вiдзначити також розробленi алгоритми безпошукової автома-
тичної параметричної оптимiзацiї i адаптацiї автоматичних систем регу-
лювання технологiчних процесiв на основi використання функцiй чутли-
востi [5]. Вони враховують характернi особливостi систем регулювання
промислових об’єктiв: наявнiсть чистого запiзнювання, випадкового ха-
рактеру збурюючих впливiв та значної кiлькостi точок їх прикладання
до об’єкту, нелiнiйностi, неповноти апрiорної iнформацiї про структуру та
параметри об’єктiв, наявнiсть обмежень на координати системи регулю-
вання, наявнiсть перехресних зв’язкiв.

Цi досягнення знайшли практичне втiлення, зокрема, для автомати-
зацiї процесiв виробництва мiнеральних добрив (В.I. Костюк, В.В. Ажо-
гiн).

В 1969 р. розпочато вивчення процесу нейтралiзацiї азотної кислоти
амiаком (В.В. Ажогiн, А.П. Мовчан, А.Й. Савицький). На Днiпропетров-
ському хiмкомбiнатi впроваджена система автоматичної оптимiзацiї про-
цесу нейтралiзацiї, для якої були створенi: датчики кислотностi розчину
амiачної селiтри та сумарних витрат (Н.В. Журба, В.Ф. Мисак). В про-
мислову експлуатацiю здано на Череповецькому азотно-туковому заво-
дi (ЧАТЗ) систему управлiння вiддiлком нейтралiзацiї амiачної селiтри
(В.Д. Романенко, В.П. Мiєнко). Це дало можливiсть розробити технiчне
завдання на створення i впровадження АСУ ЧАТЗ з урахуванням всiх
стадiй виробництва мiнеральних добрив: випарювання, грануляцiя, па-
кування i складування (Е.М. Поспєлов, К.К. Рябов).

Треба також вiдзначити створення автоматизованої системи цифро-
вого керування технологiчними процесами, впроваджену на ВО Ангар-
ськнафтосинтез, та систему управлiння реактором виробництва полiвi-
нiлхлориду, впроваджену на Калушському хiмкомбiнатi пiд керiвни-
цтвом В.В. Ажогiна та М.З. Згуровського.

В 1981р. з обранням В.В. Ажогiна завiдуючим кафедри автоматизацiї
теплоенергетичних процесiв, цi розробки були продовженi на теплоенер-
гетичному факультетi КПI.

З виникненням у машинобудуваннi потреб у розробцi систем керу-
вання спецiалiзованим технологiчним обладнанням i робототехнiчними
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комплексами такi дослiдження розпочато в 1977 р. у створених пiд нау-
ковим керiвництвом В.I. Костюка галузевих НДЛ АСУ ТП виробництва
радiоелектронної апаратури (заст. наукового керiвника А.А. Краснопро-
шина) та НДЛ систем керування (зав. лаб. В.П. Галан), бiльшiсть резуль-
татiв цих дослiджень впроваджено у промисловостi. Зокрема, типова
автономна система керування складальним обладнанням, яка з 1980 р.
випускається серiйно та була удостоєна ПI премiї на республiканському
Конкурсi кращих НДР вузiв України; система програмного керування
технологiчним обладнанням та АСУ ТП виробництва радiоелектронних
виробiв (впроваджено на пiдприємствах Мiнрадiопрому).

В 1983 р. цi лабораторiї було передано на кафедру автоматики i теле-
механiки КПI, завiдуючою якої було обрано А.А. Краснопрошину.

Набутий досвiд дозволив на кафедрi технiчної кiбернетики розпочати
з 1981 р. вперше на Українi пiдготовку iнженерiв за новою спецiальнiстю
“Робототехнiчнi системи i комплекси”.

У 1984 р. обсяг госпдоговiрних науково-дослiдних робiт становив 2
млн. крб., держбюджетних - 80 тис крб., працювало 230 штатних спiвро-
бiтникiв.

Розширюються науковi дослiдження вiд створення систем керуван-
ня локальними об’єктами, автоматизованих систем керування техноло-
гiчними процесами, автоматизованих систем управлiння виробництвом
до розробки гнучких автоматизованих виробничих систем.

Тривала розробка i дослiдження адаптивних систем iдентифiкацiї
(В.I. Костюк, А.М. Сильвестров, О.Є. Архiпов, Ю.О. Тимошин, В.М. Сине-
глазов).

Заслуговують на увагу створенi новi методи параметричної оптимi-
зацiї лiнiйних i нелiнiйних систем стосовно задач iдентифiкацiї з вико-
ристанням самонастроювальної моделi та параметричного настроювання
замкнених лiнiйних та нелiнiйних моделей пiд еталонну. Одержано новi
науковi результати у застосуваннi теорiї чутливостi до задач безпошуко-
вої оптимiзацiї; визначеннi стiйкостi та якостi самонастроюваних систем;
спрощеннi моделей складних систем на основi методологiї системного пiд-
ходу; iдентифiкацiї статичних i -динамiчних залежностей нонiусним ме-
тодом; фiльтрацiї та передбаченнi випадкових процесiв за допомогою ба-
гатократних адаптивних алгоритмiв.

Створенi i впровадженi система iдентифiкацiї лiтальних апаратiв (Ки-
ївський механiчний завод, НВО “Молния” м. Москва), оптимiзатор слiд-
куючих систем (завод “Комунiст” м. Київ); самонастроювана слiдкуюча
систетема i прогнозуючий пристрiй (НДI “Квант” м. Київ) та програми
прогнозування (НДIОУ Держплану УРСР).

В 1984 р. вiд кафедри технiчної кiбернетики вiдокремились спiвробi-
тники А.М. Сильвестрова, який очолив кафедру загальної електротехнi-
ки в КПI.

На цей час значно розширились дослiдження в напрямку математи-
чного моделювання, iдентифiкацiї та оптимального управлiння пiд ке-
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рiвництвом М.З. Згуровського, що дало йому можливiсть у 1985 р. ство-
рити i очолити нову кафедру математичних методiв системного аналiзу.

Поглиблювались дослiдження в галузi автоматизованих систем опти-
чної обробки iнформацiї (В.I. Костюк, А.С. Островський, I.М. Раллев,
Ю.I. Iванов, Шмаров, Пасльон).

В цьому напрямку створенi:

• когерентнi оптичнi системи статистичного аналiзу випадкових про-
цесiв, якi вiдзначенi дипломом пошани, срiбною i двома бронзовими
медалями I Всесоюзної виставки “Голографiя - 73”;

• серiя приладiв оптичної обробки iнформацiї “Оптокор” та “Спектроме-
тр”, впровадженi на НВО “Вимпел” (Москва) та НВО “Маяк” (Київ) та
нагородженi двома срiбними i трьома бронзовими медалями ВДНГ
СРСР;

• аналого-цифрова опто-електронна система обробки iнформацiї для
автоматизацiї дослiджень випадкових процесiв та полiв;

• оптоелектронна система “Мiнерал” для Iнституту геохiмiї та фiзики
мiнералiв;

• оптичний прилад для визначення групи кровi для Київського НДI
гематологiї i переливання кровi.

З 1986 р. цей науковий напрямок був зосереджений на кафедрi опти-
чних приладiв в КПI, яку очолив А.С. Островський.

Вагомi науковi i практичнi результати одержанi в галузi робототехнi-
ки гнучких автоматизованих виробничих систем [6,7,8]. Зокрема, дослi-
дженi i реалiзованi задачi забезпечення рацiонального групового керу-
вання роботами в процесi складальних операцiй, а також iєрархiчного
управлiння робототехнiчними комплексами.

Визначено структуру iнформацiйного забезпечення гнучких систем на
основi створення єдиного банку даних, розроблено структуру, операцiї i
обмеження цiлiсностi концептуальної моделi, засоби проектування кон-
цептуальної схеми та обробки нерегламентованих запитiв, структуру ба-
зи метаданих i засоби автоматичного вiдображення на логiчну модель
даних [9].

В рамках спiльної роботи з Укрфiлiєю НДАТ розроблена система ке-
рування гнучким виробничим модулем складання лонжеронiв лiтакiв
(Л.С. Ямпольский), яка являє собою багаторiвневий обчислювальний
комплекс, що забезпечує управлiння технологiчним процесом та обробку
iнформацiї про перебiг технологiчного процесу. Структура апаратних та
програмних засобiв має необхiдну гнучкiсть i дозволяє реалiзувати рiзнi
варiанти технологiчного процесу складання без апаратурної надмiрностi.

Розроблена система програмного керування- технологiчним проце-
сом складання та сервiсне програмне забезпечення для прив’язування
програмно- апаратних засобiв до об’єкту керування i пiдготовки техно-
логiчних даних. Запропонованi мовнi засоби дозволяють реалiзувати всi
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основнi конструкцiї високого рiвня, що забезпечує достатню гнучкiсть та
функцiональну потужнiсть мови.

Зазначена система керування здана в дослiдно-промислову експлуа-
тацiю на Воронезькому авiацiйному пiдприємствi.

Для ВО “Арсенал” (м. Київ), заводу “Прогрес” (м. Нiжин) створенi та
запровадженi методики проведення обстеження виробництва, що робо-
тизується, вибору складу та розмiщення засобiв технiчного та технологi-
чного оснащення робототехнiчних систем, технологiчнi проекти робототе-
хнiчних систем виготовлення ряду виробiв. Створена iмiтацiйна модель
гнучкої виробничої системи з програмним забезпеченням задач проекту-
вання в пакетному режимi експлуатацiї.

Реалiзовано систему розв’язання навiгацiйних задач для керування
автономними рухомими роботами (В.I. Костюк, В.Б. Брагiн), особливо-
стями якої є використання iмiтацiйних моделей навколишнього сере-
довища, функцiй iнформативностi, спецiалiзованих карт мiсцевостi, що
забезпечує високу надiйнiсть та точнiсть розв’язання. Основна iдея це
формування машинних карт мiсцевостi з використанням проблемно-
орiєнтованої обчислювальної системи, де головним є метод iмiтацiйного
моделювання на основi перспективних iнформацiйних технологiй.

В 1991 р. проблемна та двi галузевi лабораторiї Наказом Мiнiстерства
вищої та середньої спецiальної освiти УРСР були об’єднанi у НДI си-
стемних технологiй (НДI СТ) при Київському полiтехнiчному iнститутi,
в якому надалi виконуються всi науковi дослiдження кафедри технi-
чної кiбернетики. Директором НДI СТ призначено В.I. Костюка. Основнi
напрямки наукових дослiджень:

• системна iнтеграцiя проектiв iнформацiйних технологiй в корпора-
тивних i галузевих структурах, а також створення та розвиток до-
кументних офiсних систем, використання великих баз даних i при-
кладних програмних комплексiв на базi спецiальної технологiї їх
програмування i супроводження;

• iнформатизацiя в галузi освiти, принципи побудови автоматизова-
них навчальних систем;

• розробка iнтегрованих комп’ютерних систем, автоматизацiя скла-
дального роботизованого виробництва та керування ним;

• медикобiологiчнi iнформацiйнi системи, та системи кологiчного монi-
торингу.

Виконувались програми ДКНТ України та Мiносвiти України в галузi
iнформатизацiї освiти (В.I. Костюк, Ю.А. Тимошин). Основнi науковi ре-
зультати розробок автоматизованих систем управлiння вищою школою,
пiдсистеми управлiння вузiвською наукою на основi наскрiзного плану-
вання наукових дослiджень наведенi у монографiя [10]. Провiднi нау-
ковi спiвробiтники НДI СТ приймають участь у реалiзацiї мiжнародних
проектiв “Теmpus - Тасis” та проекту по створенню магiстральної телеко-
мунiкацiйної мережi учбових та наукових закладiв України, що з’єднає
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комп’ютерними комунiкацiями 6 регiонiв (Харкiв, Київ, Львiв, Днiпро-
петровськ, Донецьк, Одесу).

В НДI СТ продовжувались дослiдження пов’язанi iз створенням робо-
тизованих засобiв гнучких виробничих систем, проектуванням i моделю-
ванням складних iнтегрованих систем, розробкою теоретичних засад по-
будови iнтелектуалiзованих систем в управлiннi i плануваннi виробни-
чих процесiв (Л.С. Ямпольский). Створенi проблемно-орiєнтованi автома-
тизованi робочi мiсця (ПО АРМ) як для цiлей пiдвищення рiвня автома-
тизацiї процесiв пiдготовки виробництва, так i для впровадження нових
iнформацiйних технологiй в процесi рейтингового навчання i пiдвищен-
ня квалiфiкацiї фахiвцiв рiзного профiлю. Були розробленi теоретичнi
засади включення iнтелектуальних керуючих компонент до загальної
розподiленої системи управлiння роботизованим виробництвом, створе-
но методи логiчного виведення для iнтелектуальних систем управлiння
реального часу iз застосуванням сучасних математичних моделей, зокре-
ма, модифiкованих простих i нечiтких логiчних сiток Петрi, що дозво-
лило побудувати iнтелектуалiзовану модель iнтегрованого виробництва
для роботи в екстремальних ситуацiях. Цю модель покладено в основу
ПО АРМ пiдготовки та перепiдготовки фахiвцiв. Запропонованi ПО АРМ
передбачають iнтеграцiю навчальних пiдсистем з теоретичних знань та
процедур отримання практичних навичок з системами рейтингової оцiн-
ки пiдготовки фахiвця. У такий спосiб ПО АРМ надають можливiсть
об’єктивно визначити рiзнi рiвнi пiдготовки – теоретичний, набуття про-
фесiйних навичок, творчих здiбностей, логiко-аналiтичного мислення, з
формуванням узагальнених рекомендацiй щодо фахiвця.

Провадяться дослiдження медичних застосувань iнформацiйних те-
хнологiй зокрема для стоматологiї (Ю.П. Юрченко). Для дiагностики ста-
ну зубово-щелепної системи дiтей, гармонiйностi її розвитку в рiзнi вiковi
перiоди та виявлення аномалiй створено вiдеоiнформацiйний комплекс,
до складу якого входить телевiзiйна камера зв’язана з комп’ютером. Вве-
дене з телекамери зображення обличчя пацiєнта обробляється в комп’ю-
терi за допомогою спецiально розробленого програмного комплексу. Робо-
та з комплексом може здiйснюватись як в iнтерактивному, так i в автома-
тичному режимах. На основi проведених обчислень здiйснюється класи-
фiкацiя типу обличчя, проводиться дiагностика характерних аномалiй,
ставиться дiагноз. Результати аналiзу i дiагноз виводиться на екран мо-
нiтора i заноситься до бази даних. Розроблений комплекс значно спрощує
i скорочує час проведення дiагностики, дає зручний iнструмент для ар-
хiвацiї iнформацiї i може широко використовуватись в стоматологiчнiй
практицi. Розробку впроваджено в Iнститутi вдосконалення лiкарiв МОЗ
України.

Виконанi також науково-дослiднi i проектно-конструкторськi розроб-
ки АРМ дослiдника бiосенсорних приладiв на базi планарних електродiв
для контролю параметрiв навколишнього середовища, що використову-
ються в медико-дiагностичнiй практицi (Є.М. Литвинов).

Проведенi роботи по створенню систем екологiчного монiторингу гi-
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дроаеросфери спецiального призначення. Розроблено i впроваджено ком-
плекс технiчних i програмно-алгоритмiчних засобiв вирiшення задач по-
шуку, класифiкацiї техногенних аномалiй Свiтового океану, iдентифiка-
цiї та прийняття рiшень про стан дослiджуваних фiзико-хiмiчних полiв.
Теоретичною базою вирiшення вказаної проблеми є фундаментальнi до-
слiдження математичних моделей фiзико-хiмiчних процесiв розповсю-
дження техногенних забруднень в їх реальних географiчних та екологi-
чних масштабах. Створено АРМ дослiдника в мобiльному та автономно-
му варiантах, що дозволяє розв’язувати задачi пошуку та класифiкацiї
техногенних аномалiй, прогнозу їх розповсюдження i картування стану
навколишнього середовища:

Дослiджено оптимальнi системи керування для об’єктiв з запiзнен-
ням, розробленi системи керування для суден на повiтрянiй подушцi,
навчально-тренажернi комплекси (О.А. Стенiн, В.М. Iгнатенко).

Розглядались методи системного аналiзу в задачах виявлення та роз-
пiзнавання образiв (А.Г. Кiку). Створена система, що забезпечує високi-
показниики якостi цього процесу при великих рiвнях перешкод, коли
останнi перевищують за енергiєю кориснi сигнали в десятки тисяч разiв,
а їх частотний спектр перекриває спектр корисних сигналiв. Система вiд-
значається оригiнальними просторами подання емпiричних даних, опи-
сами образiв та правилами прийняття рiшень. Вона має гнучкi власти-
востi до самонавчання для вирiшення задач кластеризацiї, виявлення та
розпiзнавання образiв, що описуються рiзними моделями в їх природних
просторах представлення.

Розроблено та створено кiлька телекомунiкацiйних систем (О.А. Ти-
мошин) на базi сучасних технологiй - корпоративних мереж з оптоволо-
кном для пiдприємств паливно-енергетичного комплексу (на основi про-
токолiв IРХ, ТСР/IР) та АТМ - мережi у НТУУ “КПI” (Ю.А. Тимошин,
В.Г. Галаган). Створюються складнi програмно-технологiчнi комплекси
з розробкою систем баз даних для державних пiдприємств та органiза-
цiй, якi використовують багатомережнi комплекси з багатопроцесорними
комп’ютерами типу NRC 4300, в тому числi комплекси кластерного типу
з СУБД Informix on line service.

Продовжується дослiдження об’єктно-орiєнтованого подання даних
та знань в системах програмування iнтелектуальних iнформацiйних те-
хнологiй (Б.В. Iгнатенко).

Розроблено формально-логiчнi та програмнi засоби якi на задачах
об’єктно-орiєнтованого проектування забезпечують iнтерактивний авто-
матизований декларативний опис iнформацiйного оточення кiнцевих ко-
ристувачiв баз даних (БД), баз знань (БЗ) з метою ефективного розв’язан-
ня прикладних задач в середовищi графiчного iнтерфейсу.

Вирiшення проблеми створення засобiв проектування прикладних за-
дач для баз даних i баз знань, що орiєнтованi на середовище графiчних,
багатозадачних i мережевих операцiйних систем, здiйснюється шляхом
спiльного моделювання середовища iснуючих програмних продуктiв, до-
ступiв до БЗ i БД та середовища iнформацiйних потреб користувачiв
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в поєднаннi з методами автоматизацiї знань користувачiв i об’єктно-
орiєнтованого проектування застосувань. Розробленi засоби використо-
вують основнi методи об’єктно-орiєнтованого проектування i дозволяють
отримати сучасну модель зовнiшньої i технологiчної предметних обла-
стей, що мiстить множини станiв, дiй, подiй i правил переходiв i iнтер-
претує складнi процеси в програмно-технiчному оточеннi БД i БЗ.

Ефективнiсть впровадження даної розробки заснована на спро-
щеннi процесiв управлiння програмами для вирiшення регулярних
i нерегламентованих задач (БД i БЗ), зокрема за умов експлуатацiї
БД i БЗ користувачами- непрограмiстами. Розробка засобiв об’єктно-
орiєнтованого проектування дозволяє перейти вiд екстенсивних методiв
до iнтенсивного виробництва проектiв прикладних задач iнтегрованих
БД у виглядi Windows-додаткiв. Спiвробiтники НДI СТ (Б.В. Iгнатенко)
розробляють комплекс технiчних заходiв АСУБ сховища та скарбницi
Нацiонального банку України, впроваджують iнформацiйнi технологiї в
системi ГПАУ.

На основi наукових дослiджень, що виконувались по кафедрi у на-
прямку розробки та впровадження автоматизованих систем обробки iн-
формацiї, керування технологiчними процесами та робототехнiчними
комплексами на базi теорiї адаптивних систем створена наукова шко-
ла в галузi моделювання складних систем. Пiдготовлено 14 докторiв
наук (О.А. Павлов, В.В. Ажогiн, Ф.М. Киселевський, Ю.П. Зайченко,
А.А. Краснопрошина, А.С. Островський, А.М. Сильвестров, В.Б. Галан,
В.Є. Краскевич, Б.В. Iгнатенко, С.М. Самборський, Ю. Корбич, О.А. Сте-
нiн, О.А. Лавров) та бiльше 110 кандидатiв технiчних наук, з яких 10
стало пiзнiше докторами наук за межами кафедри технiчної кiбернети-
ки (М.З. Згуровський, В.М. Синеглазов, В.Д. Романенко, М.К. Печурiн,
О.Є. Архипов, В.М. Томашевський, I.I. Коваленко, П.I. Бидюк, В.Г. Лапа,
Томаш Герги).

Серед випускникiв кафедри, що стали докторами наук - О.Є. Архи-
пов, М.К. Печурiн, В.М. Синеглазов, В.Т. Томашевський. С.М. Гриша,
С.П. Левков, М.З. Згуровський, Ю.I. Корбич, Йорг Ланге, О.А. Стенiн,
О.А. Лавров.

Результати наукових дослiджень кафедри технiчної кiбернетики ши-
роко використовуються в учбовому процесi. На їх основi видано низку
пiдручникiв та учбових посiбникiв [11,14]. З курсу “Теорiя автомати-
чного керування” створено комп’ютерний пiдручник українською мовою
(С.В. Шпiт), що являє собою базу знань з теоретичних роздiлiв курсу та
керуючу програму, якi розмiщуються на стандартних дискетах i забез-
печують оперативний пошук вiдповiдних роздiлiв пiдручника. Впер-
ше в Українi з 1992 року започатковано викладання нової дисциплi-
ни – штучний iнтелект в плануваннi та управлiннi виробництвом, за-
безпеченої вiдповiдним україномовним пiдручником (автори проф. Ям-
польський Л.С., проф. Лавров О.А.) i потужним лабораторним дослi-
дницьким практикумом з системами тестування. Виданням в 2005 р.
комплексу з трьох пiдручникiв „Гнучкi комп’ютеризованi системи: прое-
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ктування, моделювання i упавлiння” (автори: проф. Ямпольський Л.С.,
проф. Мельничук П.П., проф. Самотокiн Б.Б., проф. Полiщук М.М., до-
центи Ткач М.М., Остапченко К.Б., Лiсовиченко О.I.).

Проф. Ямпольський Л.С. започаткував викладання 6 профiлюючих
дисциплiн, що безпосередньо базуються на мiжнародному досвiдi:

1983-1990 – Берлiн, Центральний iнститут кiбернетики АН НДР, в
рамках мiжурядової угоди мiж НДР та СРСР;

1983-1990 – Карл-Маркс-Штадт, вища технiчна школа;
1982,1985 – Iльменау, Вища технiчна школа, мiжнароднi сипмозiуми.
Вперше в нашiй країнi започаткованi та широко впровадженi в

навчально-методичну лiтературу новi мультимедiйнi технологiї.
Цю роботу вiдрiзняє вiд iнших подiбних видань ще й тим, що її еле-

ктронна версiя в HTML-форматi призначена для використання через ме-
режу Internet, що створює додатковi зручностi при впровадженнi в ди-
станцiйне навчання. Окрiм того, електронна версiя комплексу мiстить
вбудованi практикуми, тестуючi i пошуковi системи, що надає можли-
вiсть самостiйно готуватися в рамках дистанцiйного навчання.

За цикл пiдручникiв з робототехнiки В.I. Костюк, Л.С. Ямпольський,
М.М. Ткач та М.М. Полiщук у 1996 р. отримали Державну премiю Укра-
їни в галузi науки та технiки.

Кафедра технiчної кiбернетики та НДI системних технологiй пiдтри-
мують тiснi зв’язки з багатьма науково-дослiдними та навчальними за-
кладами. До них належать: Iнститут кiбернетики iменi В.М. Глушкова,
Iнститут електрозварювання iменi Є.О. Патона, Iнститут електродинамi-
ки, Iнститут проблем моделювання в енергетицi, науково-виробнича кор-
порацiя “Київський iнститут автоматики”, Iнститут прикладної iнфор-
матики, Iнститут космiчних дослiджень, Iнститут проблем керування
РАН, Харкiвський державний полiтехнiчний унiверситет, Харкiвський
державний технiчний унiверситет радiоелектронiки, Одеський держав-
ний полiтехнiчний унiверситет, Державний унiверситет “Львiвська по-
лiтехнiка”, МВТУ, МЕI, Вроцлавський полiтехнiчний унiверситет, технi-
чний унiверситет “Зелена Гура” i багато iнших.

З 1994 р. кафедра готує iнженерiв-системотехнiкiв з спецiальностей:
“Комп’ютеризованi iнтегрованi системи i робототехнiка” та “Iнтелекту-
альнi iнтегрованi системи”. Пiсля переходу на нову номенклатуру спецi-
альностей в 1997 р. - за спецiальнiстю “Гнучкi комп’ютеризованi системи
та робототехнiка”.

Лiтература
1. Костюк В.И. Беспоисковне градиентнне самонастраивающиеся си-

стемы. К.: “Техника”, 1969. 275 стор.

2. Кику А.Г., Костюк В.И., Краскевич В.Б., Сильвестров А.Н., Шпит
С. В. Адаптивные системн идентификации. К.: “Техника”, 1975.284
стор.

3. Костюк В.И., Полонников Р.Й., Краскевич В.Е. Матричние методн
обработки сигналов. К.: “Техника”, 1977. 95 стор.

ISSN 1562-9945 13



“АСАУ” – 14(34) 2009

4. Ажогин В.В., Костюк В.И. Оптимальнне системи цифрового управ-
лення технологическими процессами. К.: “Техника”, 1982.174 стор.

5. Костюк В.И., Широков Л.А. Автоматическая параметрическая опти-
мизация систем управлення. М.: “Знергоиздат”, 1981. 94 стор.

6. Брагин В.Б., Войлов Ю.Г. и др. Системи очувствления и адаптивньїе
промншленные робот. М.: “Машиностроение”, 1985.255 стор.

7. Костюк В.И., Ямпольский Л.С. Гибкие робототехнические системи.
К. “Вища школа”, 1988. 71 стор.

8. Костюк В.И., Ямпольский Л.С, Иваненко И.Б. Промышленные робо-
та в сборочном производстве. К.: “Техника”, 1983.182 стор.

9. Костюк В.И, Дешко А.И., Игнатенко Б.В. Проектирование информа-
ционных моделей в гибких системах. К.: “Вища школа”, 1987. 175
стор.

10. Костюк В.И., Игнатенко Б.В., Коношенко А.К. Справочник по пла-
нированию заданий в естественно-научннх технических исследова-
ниях. Берлин, немецкий язнк, 1988. 219 стор.

11. Игнатенко Б.В., Романенко В.Д. Адаптивное управление технологи-
ческими процессами на базе микро ЭВМ. К.: “Вища школа”, 1990. 334
стор.

12. Ямпольский Л.С., Полiщук М.М., Ткач М.М. Елементи робототехнi-
чних пристроїв i модулiв ГВС. К.: “Вища школа”, 1992. 431 стор.

13. Костюк В.И., Спину Г.О., Ямпольский Л.С., Ткач М.М. Робототехни-
ка. К.: “Виша школа”, 1994. 447 стор.

14. Ямпольский Л.С., Лавров О.А. Штучний iнтелект у плануваннi та
управлiннi виробництвом. К.: “Вища школа”, 1995,255 стор.

Отримано 24.03.2009 р.

14 ISSN 1562-9945


