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Контрольні питання і завдання для самостійної роботи 

1. Оцініть кількість статистичних даних, яка необхідна для визначення 
коефіцієнта кореляції rxy з похибкою 1%. 

2. Оцініть кількість даних, яка необхідна для побудови факторної моделі 
з трьома факторами. 

3. Якщо x – вхідний сигнал системи, а у – вихідний, то кореляційну фун-

кцію слід розраховувати за формулою ∫
∞

−
0

)()( dttytx t , а не ∫
∞

−
0

)()( dttytx t . Чому? 

4. Складіть загальний аналітичний вираз перетворення, яке виконує дво-
шарова нейронна мережа. 

5. Побудуйте нейронну мережу для моделювання розв’язків лінійних 
диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами. Який вигляд повинна ма-
ти їх функція активації? 

6. Як впливає довіра до експерта на вигляд функції належності експерт-
ної оцінки? 

7. Сформулюйте задачу ідентифікації моделі в умовах комбінованої не-
визначеності. 

8. В результаті пасивного експерименту отримані коваріаційні функції 
вхідного та вихідного сигналів системи  

t−= eRxx ,     .2t−= eRxy  
Знайти частотну передатну функцію системи. 
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9. Як здійснюється генерування даних з заданими статистичними харак-
теристиками? 

10. Як здійснюється моделювання лінійних динамічних підсистем? 
11. Як здійснюється моделювання нелінійних підсистем? 
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