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Анотація
Даний курс стосується постановки прямих та обернених задач (задач
ідентифікації параметрів) для складних динамічних систем/процесів,
поведінка яких описується звичайними диференціальними рівняннями,
рівняннями в частинних похідних, рівняннями із запізненням, статистичними
моделями. Приводяться схеми побудови моделей різноманітних процесів.
Розглянуто питання аналізу чутливості характеристик системи по
відношенню до зовнішніх та внутрішніх параметрів системи. Курс
супроводжується використанням пакету MatLab.

Метою курсу є навчити студентів будувати та досліджувати моделі
різноманітних процесів на основі фундаментальних законів та даних
спостережень за даним процесом. Вміти аналізувати адекватність
побудованої моделі, проводити аналіз чутливості та розв’язувати задачі
ідентифікації параметрів моделі.
Теми занять.
1. Принципи та етапи побудови моделей складних систем. Постановка
задач моделювання та аналізу чутливості.
Поняття системи та моделі. Види моделей та рівні моделювання складних систем.
Принципи та етапи побудови моделей складних систем.
Диференціальна модель поведінки системи з розподіленими параметрами.
Постановка прямих та обернених задач.
Постановка задач аналізу чутливості. Методи обчислення коефіцієнтів чутливості.

2. Моделювання динаміки процесів задачами Коші для систем
звичайних диференціальних рівнянь (СЗДР).
Побудова моделей біологічних процесів. Моделі росту та взаємодії популяцій.
Моделі поширення епідемій в біологічних та комп’ютерних системах.
Побудова моделей еколого-економічних процесів.
Врахування ефекту запізнення в моделях динамічних систем.
Аналіз чутливості в СЗДР.

3. Моделювання динаміки процесів рівняннями в частинних похідних.
Моделювання динаміки процесів із врахуванням дифузії.
Побудова моделей ресурс-споживач.
Аналіз чутливості в системах параболічного типу.

4. Моделювання процесів, до яких важко застосувати фундаментальні
закони.
Моделювання деяких соціальних процесів.
Моделювання систем методами регресійного аналізу.
Агентне моделювання дискретних систем. Кліткові автомати.
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