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НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

І семестр 2020-2021 навч.рік, силабус вибіркової дисципліни 

Освітня програма Технології штучного інтелекту 

Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології 

Рівень освіти  перший (бакалавр). 

Шифр курсу в освітній програмі (http://kart.edu.ua/licenzuvannya-ua) – ОКВ 

2.12 
Компетентності КІ КЗ 1 КС 1 КС 5    

Програмні 

результати 

ПР2 ПР6      

 

Лекції та практичні заняття відповідно до розкладу http://rasp.kart.edu.ua 

Інформаційні ресурси курсу: http://kart.edu.ua/kaf-it-ua/kolectuv-kafedru-it-

ua/sitnik-bt-ua  

 

Час та аудиторія проведення занять: Згідно розкладу - http://rasp.kart.edu.ua/ 

 

1. Команда викладачів: 
Лектори:  

Ситнік Борис Тимофійович (кандидат технічних наук, доцент),  

Контакти: +38 (057) 730-19-84, e-mail: sitnik@kart.edu.ua 

Асистент лектора:  

Лученцов Євген Олександрович (аспірант), 

Контакти:+38 (057) 730-19-84, e-mail: ea.luch@ukr.net 

Години прийому та консультації: кожен понеділок з 12.00-13.00  

Розміщення кафедри: місто Харків,  майдан Фейєрбаха, 7, 2 корпус, 2 поверх, 201 аудиторія. 

Веб сторінка курсу: http://do.kart.edu.ua/ 

Додаткові інформаційні матеріали: http://metod.kart.edu.ua 
 

У той самий час, коли потреби в Інформації на залізничному транспорті 

збільшуються, з’являється можливість використання сучасних моделюючих технологій на 

залізничному транспорті в складних системах  цифрового керуванні рухомими об'ектами 

(роботами. дронами. локомотивами та ін.). Нечітке моделювання (НМ) є одним з чинників, 

що спричиняє стрімкий розвиток залізничного електричного транспорту та  

інфраструктури.  

Нещодавно за допомогою дрона здійснено діагностування наземної частини 

залізничного мосту, а саме прольотів мостових опор та тросового навісу. Раніше для такої 

інспекції залучали декілька фахівців та катер, самі ж роботи тривали від одного до трьох 

тижнів, в залежності від величини конструкції. Зараз же така операція здійснюється лише 

за один день. Моделювання динамики повединки таких систем та алгоритмів цифрового 

керування - це складна наукова задача. 

http://kart.edu.ua/licenzuvannya-ua
http://rasp.kart.edu.ua/
http://kart.edu.ua/kaf-it-ua/kolectuv-kafedru-it-ua/sitnik-bt-ua
http://kart.edu.ua/kaf-it-ua/kolectuv-kafedru-it-ua/sitnik-bt-ua
http://rasp.kart.edu.ua/
mailto:sitnik@kart.edu.ua
http://do.kart.edu.ua/
http://metod.kart.edu.ua/
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Вивчаючи цей курс, студенти не тільки зрозуміють основоположні принципи НМ, а й 

зрозуміють процеси перетворення інформації, зберігання та ефективного використання, 

Курс має на меті сформувати та розвинути наступні компетентності студентів: 

1. Ціннісно-смислову компетентність (формування  та розширення світогляду 

студента в області НМ на залізничному транспорті, здатність до розуміння 

важливості використання альтернативних джерел Інформації та впливу 

Інформації на якість моделювання та управління); 

2. Загальнокультурну компетентність (розуміння культурних, історичних та 

регіональних особливостей, що склалися в Україні та за її межами в області НМ; 

3. Навчально-пізнавальну компетентність (формування у студента зацікавленості 

про стан та перспективи розвитку нетрадиційних і відновлюваних систем 

моделювання. їх використання з метою розвитку креативної складової 

компетентності; оволодіння вимірювальними навичками; здатність студента 

формувати цілі дослідження та, з метою їх вирішення, вміння знаходити рішення 

у нестандартних ситуаціях в контексті забезпечення НМ; 

4. Інформаційну компетентність (розвиток вмінь студента до самостійного пошуку, 

аналізу, структурування та відбору потрібної  інформації в області 

альтернативних  систем моделювання;  

5. Комунікативну компетентність (розвиток у студента навичок роботи в команді 

шляхом реалізації групових проектів в області альтернативної технологій, вміння 

презентувати власний проект та кваліфіковано вести дискусію у досліджуваній 

сфері); 

6. Компетентність особистісного самовдосконалення (елементи фізичного, 

духовного й інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та 

самопідтримки; підтримка постійної жаги до самовдосконалення та самопізнання, 

шляхом постійного пошуку нетрадиційних підходів до проблеми Інформаційної 

безпеки держави).  

 

 Огляд курсу 
  
 Курс складається з однієї лекції на тиждень і одного лабораторного заняття раз у два 

тижні. Він супроводжується текстовим матеріалом, презентаціями та груповими 

завданнями. Студенти матимуть можливість застосовувати отримані знання та вирішувати 

практичні завдання протягом обговорень в аудиторії та розробки проекту з використанням 

сучасних технологій штучного інтелекту  та SMART-систем.  
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 Практичні заняття курсу передбачають виконання групових проектів з 

моделюючих технологій на залізничному транспорті  для потреб транспорту (групи від 3х 

до 5 осіб) та презентацію власних проектів в кінці курсу. Проект фіналізується короткою 

роботою. Виконання завдання супроводжується зануренням у суміжні дисципліни, що 

доповнюють теми, та формує у студента інформаційну та комунікативну компетентності. 

 

Ресурси курсу 
 

Інформація про курс розміщена на сайті Університету 

(https://uk.wikipedia.org/wiki/Кафедра_інформаційних_технологій_УкрДУЗТ), включаючи 

навчальний план, лекційні матеріали, презентації, завдання та правила оцінювання курсу) 
 

Додатковий матеріал та посилання на електронні ресурси доступні на сайті 

Університету у розділі 

«https://uk.wikipedia.org/wiki/Кафедра_інформаційних_технологій_УкрДУЗТ#Освітні_пр

ограми» поряд із питаннями, над якими необхідно поміркувати підчас підготовки для 

обговорення в аудиторії. Необхідна підготовка повинна бути завершена до початку 

наступної лекції. Підчас обговорення ми запропонуємо вам критично поміркувати над 

тим, як використовуються системи моделювання в Україні та світі та як їх пристосувати 

ї до потреб залізничного транспорту. Ви повинні бути готовими до дискусій та мозкових 

штурмів – ми хочемо знати, що ви думаєте!  
 SmartІТ - це онлайн-форум для цього курсу. Тут студенти можуть задавати 

питання, а також обговорювати і аналізувати теми моделюючих ресурсів поза темами. 

Студенти можуть задавати питання про матеріал курсу, індивідуальні завдання та 

НМзалізничного транспорту в цілому і отримувати швидкі відповіді від викладачів. 

Студентам пропонується відповісти на питання ваших однолітків теж! SmartІТ також є 

місцем, де студенти і викладачі можуть публікувати «новини у сфері моделюючих 

технологій», для обміну думками та інформацією.  

 Щоб зареєструватися, виберіть вкладку «форуми» в www.kart.edu.ua, потім оберіть 

SmartІТ та «приєднатися як студент» 

 Приєднуйтесь до нашого форуму – ми любимо говорити про Інформаційні 

технології!  
 

Лекції та лабораторніні заняття 
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семінарських занять 

1 2 

Модуль 1. Сучасни методи НМ 

об'єктів  

 Змістовий модуль 1 

Тема 1. Структура і компоненти НМ 

   

2 

Лабораторна робота №1 

Дослідження  аналітичного методу обмеження 

складності нечітких моделей гарантованої 

точності  

2 2 

Тема 1. Ієрархичні структури. 

Метод перетворення структурних 

схем Мейсона 2 

Лаб.раб.№2  

Дослідження методу оцінки числа потрібних 

термів для забезпечення гарантованої точності 

реалізації НМ 

http://www.kart.edu.ua/
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3 2 

Тема 2. Проблема й особливості НМ 

при активному зовнішньому 

середовищі 

 
2 

Лаб.раб.№ 3. 

Схеми НМП, відповідні реалізації нових 

нечітких функціональних переходів для корекції 

заданої швидкості РО 

4 2 

Змістовий модуль 2. Аналітичні 

методи побудови НМ 

Тема 3. Нечіткі числа. Лінгвістичні 

змінні. Алгкбра НМ. 

 

2 

Лаб.раб.№4. (продовження) 

Схема НМП, відповідна реалізації нових 

нечітких функціональних переходів для корекції 

заданої швидкості РО 

5 2 

Тема 4. Мова нечіткого 

моделювання складними об'єктами. 

Розроблення системи нечіткого 

висновку в режимі командного 

рядка 

 

2 

Лаб.раб.№5 

Дослідження методу складання НМ. 

Відповідно до заданого варіанта завдання 

розрахунок вихідної змінної нечіткої моделі за 

наступною методикою: 

• виконати нормалізацію всіх вхідних 

сигналів; 

• виконати фазіфікацію чітких значень 

вхідних змінних; 

• указати правила, у яких спільно 

використовуються відповідні подумови; 

• провести агрегування подумов правил, 

використовуючи операцію max-диз'юнкції або 

min-конъюнкції;  

• провести активізацію висновків у 

правилах нечіткої продукції; 

• провести акумуляцію висновків правил, 

використовуючи олерацию max-диз'юнкції; 

• провести дефазіфікацію, 

використовуючи метод визначення центра ваги 

нечітких безлічей (метод Мамдами); 

• показати значення вихідної змінної на 

гафике й визначити її числове значення; 

для одноелементних безлічей  значень 

вихідного сигналу вказати його значення; 

виконати денормализацию  вихідного сигналу. 

 

6 2 

Змістовий модуль 3. Збір та 

первінна обробка інформації в 

складних НМ 

Тема 5. Методи опису нечітких 

об'єктів: 

Аналітичні методі 

Імовірні методи 

Графові методи 

Структурні методи 

 

2 

Лаб.раб.№5 (продовження 

 

7 2 

Модуль 2. Математичне, 

алгоритмічне та програмне НМ 

типових технологічних моделей 

галузі 

Змістовий модуль 4. Математичне 

моделювання типових 

2 

Лаб.раб.№6  

 Розрахунок оцінки впевненості в правільності  

прийняття оперативних рішень для системи 

скочуіання відчепу на сортувальній гірці. 
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технологічних моделей галузі 

Тема 6. Критерії оптимізації при 

моделюванні на основі графових 

структур. Критерій оцінки якості 

функціонування моделей середнего 

рівня. Критерій оперативністі 

прийняття рішень. Оцінка 

оперативності задач моделювання 

 

8 2 

Тема .7. Критерій впевненості в 

правильності прийняття 

оперативних рішень 

 
2 

Лабораторна роб.7.  

Робота з пакетом розширення Fuzzy Logic 

Toolbox системи моделювання Matlab. Редактор 

систем нечіткого висновку FIS. Режими 

проектування схем:  

9 2 

Тема 8. Інформаційні технології 

диспетчерського управління та 

моделі технологічних процесів на 

рейкового транспорту з 

використанням функціольних 

квазідвунаправленние динамічних 

нечітких мереж Петрі (НМП)  

8.1. Огляд і класифікація існуючих 

нечітких мереж Петрі 

2 

Лабораторна робота №8 

Аналіз  всіх компонентів систем нечіткого 

висновку в інтерактивному режимі за 

допомогою графічних засобів редагування й 

візуалізації  

10 2 

Змістовий модуль 5. Імітаційне 

нечітке моделювання технологічних 

об'єктів  
2 

Лабораторна робота №9 

Аналіз режимів команд за допомогою уведення 

імен відповідних функцій з необхідними 

аргументами безпосередньо у вікно команд 

системи MATLAB  

 

11 2 

Змістовий модуль 6. Системи 

інечіткого керування 

технологічнимі об'єктамі галузі  

Тема 10.. Приклад моделі 

ситуаційної системи керування 

гальмівною позицією на спускній 

частині гірки  

2 

Лабораторна робота №10 

Дослідження нечіткої моделі ситуаційної 

системи керування гальмівною позицією на 

спускній частині гірки в середовищі MATLAB. 

12 2 

Тема 11Використання нечітких 

мереж Петрі для представлення 

правил нечітких продукцій 

 

2 

Лабораторна робота №10 (продовження 

   

13 2 
Тема 12.Основні підкласи існуючих 

нечітких мереж Петрі 
2 Лабораторна робота №10 (продовження 

14 2 

Тема 13Нові розширення нечітких 

мереж Петрі для функціональних 

квазідвунаправленних складних 

переходів 2 

Лабораторна робота №11 

Приклад реалізації нового функціонального 

переходу нечітке відношення R 

Приклад реалізації нових функціональних 

переходів для дефаззифікації вихідних змінних 
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15 2 

Тема 14. Реалізація системи нечіткої 

з корекції швидкості рухомого 

об'екту (РО) з використанням нових 

розширень нечітких 

функціональних переходів 

Приклад реалізації нового нечіткого 

переходу фазифікації 

 

 

2 

Лабораторна робота №12 

Модулювання  нечіткого виведення значень 

вихідний нечіткої змінної «ШВИДКІСТЬ РО» 

системою Matlab 

 

Правила оцінювання 
 

При заповненні заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки (індивідуального 

навчального плану) студента, оцінка, виставлена за 100-бальною шкалою, повинна бути 

переведена до національної шкали (5, 4, 3,) та шкали ECTS (А, В, С, D, Е) 

Визначення назви за державною 

шкалою(оцінка) 
Визначення назви за шкалою ECTS 

За 100 

бальною 

шкалою 

ECTS                  

оцінка 

ВІДМІННО – 5 
Відмінно – відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
90-100 A 

ДОБРЕ – 4 

Дуже добре – вище середнього рівня з 

кількома помилками 82-89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 

певною кількістю грубих помилок 75-81 C 

ЗАДОВІЛЬНО - 3 

Задовільно  - непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
69-74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 

мінімальні критерії 60-68 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО - 2 

Незадовільно – потрібно попрацювати 

перед тим як отримати залік (без 

повторного вивчення модуля) 
35-59 FX 

Незадовільно  - необхідна серйозна 

подальша робота (повторне вивчення 

модуля) 
<35 F 

 
  
Лабораторні заняття: 

Оцінюються за відвідуваннями (до 3 балів), ступенем залученості (до 7 балів) та 

стислою презентацією виконаного завдання (до 5 балів). Ступінь залученості 

визначається участю у роботі дискусійного клубу з питань енергетичної незалежності 

та безпеки залізниці і держави в цілому. Максимальна сума становить 15 балів. 

 

Модульне тестування: 

Оцінюються за вірними відповідями на тестові модульні питання (20 питань в тесті, 

кожна вірна відповідь оцінюється в 2 бали). Максимальна кількість становить 40 

балів за модуль. 

  
Залік:  

● Студент отримує залік за результатами модульного 1-го та 2-го контролю шляхом 

накопичення балів. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент 

становить 100 (до 60 балів поточного контролю та до 40 балів тестування). Середнє 

арифметичне суми модульних оцінок складає заліковий бал. Якщо студент не 
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погоджується із запропонованими балами він може підвищити їх на заліку, відповівши 

на питання викладача    
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