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ні моделі, формальні моделі, алгоритмічні моделі, фізичні моделі, аналогові 
моделі, масштабні моделі, геометричні моделі, структурні моделі, функціо-
нальні моделі, інформаційні моделі, моделі статики, моделі динаміки, детер-
міновані моделі, стохастичні моделі, нечіткі моделі, узагальнені моделі, ком-
плексні моделі, аналітичні моделі, імітаційні моделі, адекватність моделі, то-
чність моделі, похибка моделі, абсолютна похибка, відносна похибка, зведе-
на похибка, максимальна похибка, середня похибка, середня квадратична 
похибка, методична похибка, обчислювальна похибка, похибки від невизна-
ченості початкових даних, економічність моделі, ступінь універсальності мо-
делі, ізоморфізм, гомеоморфізм, теорія подібності, умови подібності, крите-
рій подібності, синтез,  аналіз, теорія моделей, універсальна алгебра, алгебра-
їчна система, клас, топологічний простір, топологія, метрика. 

Невизначеність, алгоритмічна невизначеність, параметрична невизна-
ченість, структурна невизначеність; стохастична невизначеність, випадкова 
величина, закон розподілу випадкової величини, ймовірність, функція розпо-
ділу, диференціальна функція розподілу, функція щільності ймовірності, ви-
падковий процес, стохастичний процес, реалізація випадкової функції, поча-
ткові моменти розподілу, центральні моменти розподілу, середнє випадково-
го процесу, дисперсія, кореляційна функція, стаціонарний процес, ергодич-
ний процес; хаос; експерт, нечітка логіка, нечітка множина, універсальна 
множина, ступінь належності, функція належності, лінгвістична змінна, 
терм-множина, нечітке відношення, фаззифікація, дефаззифікація, α-рівень, 
max-min композиція, нечіткий логічний висновок, носій нечіткої множини, 
нечітке число, перетворення стохастичних даних, нелінійне статичне перет-
ворення, лінійне динамічне перетворення, нелінійне динамічне перетворен-
ня, рівняння Колмогорова, рівняння Фоккера–Планка, інтегральний опера-
тор, ядро оператора, доповнення нечіткої множини, перетин нечітких мно-
жин, об’єднання нечітких множин, принцип узагальнення Заде, комбінована 
невизначеність, Т-норма, метод узагальнювальних функцій, унарна операція, 
бінарна операція, відношення рівності, відношення нерівності, загострення, 
операторний метод, декомпозиція, властивості узагальнювальних функцій.  
 

Контрольні питання і завдання для самостійної роботи 
1. Що таке модель? 
2. В чому суть процесу моделювання? 
3. Що таке функціонал? 
4. При моделюванні об’єкт відображається у моделі. А чи існує обер-

нене відображення? 
5. Поясніть терміни: 
 вербальна модель,   модель статики,  
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 формальна модель,  
 алгоритмічна модель,  
 фізична модель,  
 аналогова модель,  
 масштабна модель,  
 геометрична модель, 
 структурна модель, 
 функціональна модель, 
 інформаційна модель, 

 модель динаміки,  
 детермінована модель,  
 стохастична модель, 
 нечітка модель, 
 узагальнена модель, 
 комплексна модель, 
 аналітична модель,  
 імітаційна модель. 

6. Як визначається адекватність моделі, чим вона характеризується? 
7. Дайте означення основних характеристик точності моделі? 
8. Що є джерелами похибок моделювання? 
9. Якими якісними показниками характеризується модель? 

10. Дайте означення адекватності, точності та складності моделі. 
11. Дайте означення гомеоморфізму і ізоморфізму. 
12. Який вид моделей є ізоморфним оригіналу? 
13. Клонування людини – це гомеоморфне чи ізоморфне моделювання? 
14. Як пов’язані поняття гомеоморфізму і методичних похибок моделі? 
15. Як визначити, чи є подібними об’єкт і модель? 
16. Чому критерій подібності має бути безрозмірним? 
17. Чи можна говорити про подібність, якщо модель відображає нечис-

лові характеристики об’єкта (наприклад, структурна модель)? 
18. Якщо виконуються умови подібності, то чи можна казати про ізомо-

рфізм моделей? 
19. Що спільного є між поняттями „аналіз і синтез моделі” і технологія-

ми розробки програм „знизу догори” та „згори до низу”? 
20. Які типи моделей є основними у схемотехніці, програмуванні, фізи-

ці, архітектурі, а які допоміжними? 
21. Чим відрізняється метричний простір від топологічного? 
22. У якому просторі – топологічному чи метричному, розглядаються 

структурні моделі? А функціональні моделі? 
23. Чим відрізняються випадкова величина і випадковий процес? 
24. Що може стати джерелом стохастичної невизначеності в системі ке-

рування? 
25. Що спільного і чим відрізняються спектр і спектральна щільність 

потужності сигналу? 
26. Як отримати кореляційну функцію, якщо відома спектральна щіль-

ність потужності? 
27. Чим відрізняється математичне сподівання від середнього значення? 
28. Як Ви думаєте, чому Sxx назвали „спектральною щільністю потужно-

сті”? 
29. Що спільного і чим відрізняються випадкові і нечіткі величини? 
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30. Що є джерелом нечіткості? 
31. Перевірте, чи можна подати операції звичайної логіки (п.3.1) як max-

min композицію? 
32. Наведіть приклади застосування нечітких чисел і нечітких лінгвісти-

чних даних? 
33. Чи утворює терм-множина метричний або топологічний простір? 
34. Для яких статистичних характеристик вихідних сигналів перетворю-

вачів існують методи оцінювання? 
35. Чому функція розподілу ймовірності сигналу на виході лінійного 

динамічного перетворювача завжди наближається до нормального? 
36. Як визначити спектральну щільність потужності, якщо відома дво-

вимірна функція розподілу ймовірностей? 
37. Знайдіть добуток нечітких чисел x1  і x2, якщо кожне з них має три-

кутну функцію належності у діапазоні (xmax± 2), причому x1max=3, x2max=4. 
Порівняйте результати трьох методів узагальнення. 

38. Наведіть приклади систем контролю та керування з комбінованою 
невизначеністю. 

39. На чому ґрунтується параметричний опис структурної невизначено-
сті? 

40. Що таке Т-норма? 
41. Як, на Вашу думку, можна описати зв’язок невизначених даних, які 

задані узагальнювальними функціями? 
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