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ВСТУП 

Стрімкий розвиток комп'ютерної техніки істотно розширює сферу 
використання методів математичного моделювання для проектування й керування 
складними технологічними (технічними, економічними, екологічними, фінансовими й 
ін.) системами, прогнозування результатів їхньої діяльності, створення експертно-
діагностичних підсистем і тренажерних комплексів з навчання персоналу й т.п.  

Ефективне використання методів моделювання вимагає простих й адекватних, 
як правило, формальних математичних моделей. Одним з універсальних 
експериментальних методів ідентифікації багатомірних систем, що може 
застосовуватись у режимі нормальної експлуатації об'єктів дослідження, є метод 
групового урахування аргументів (МГУА) [1,2,5]. Отримані за цим методом моделі 
відображають невідомі закономірності функціонування досліджуваного об'єкта (виду 
“n входів - 1 вихід”), інформація про які неявно міститься у вибірці експериментальних 
даних. У МГУА для побудови моделей застосовуються принципи автоматичної 
генерації варіантів, проміжних рішень і послідовної селекції кращих моделей за 
певними критеріями. Алгоритм методу оснований на діленні вибірки на частини, при 
цьому оцінювання параметрів і перевірка якості моделей виконуються на різних 
підмножинах експериментальної вибірки.  

Ефективність методу підтверджена вирішенням численних реальних задач у 
таких галузях як екологія, гідрометеорологія, економіка, техніка [3]. 
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1. МЕТА РОБОТИ 

1.1. Вивчення експериментальних методів ідентифікації багатомірних систем 
на прикладі методу групового урахування аргументів. 

1.2. Отримання навичок проведення експериментальних досліджень з метою 
отримання моделі об’єкту (виду “n входів – 1 вихід”) по виборці експериментальних 
даних. 

1.3. Отримання навичок узагальнення результатів проведених досліджень 
щодо впливу параметрів МГУА на якість одержуваної моделі. 

 

2. ЗАВДАННЯ НА РОБОТУ 

2.1. Вивчити алгоритм МГУА - методу ідентифікації багатомірних систем. 
2.2. Ознайомитись зі структурною блок-схемою алгоритму роботи програми 

лабораторного стенду. 
2.3. Виконати обробку експериментальних даних. 
2.4. Отримати математичні моделі об’єкту для різних значень параметрів 

пошуку МГУА. 
2.5. Зробити порівняльний аналіз отриманих результатів і висновки по 

проведеній роботі. 
 

 
3. ОПИС ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДУ 

Лабораторний стенд являє собою програмну реалізацію МГУА з можливістю 
генерації вихідних експериментальних даних та їх обробки. Програма має широкий 
спектр застосування – від вирішення дослідницьких задач до вирішення прикладних 
задач побудови моделі багатомірного об’єкту по виборці експериментальних даних.  

Загальна блок-схема алгоритму роботи програми наведена у додатку А. 
 
Алгоритм роботи програми: 
 
Етап 1. Штучна генерація вихідних (експериментальних) даних.  
На цьому етапі провадиться генерація значень векторів аргументів. При цьому 

початкова кількість аргументів (n) і розмір вибірки (число точок умовного 
експерименту) N попередньо задані. Кількість аргументів n задається безпосередньо, а 
розмір вибірки N визначається як сума розмірів трьох її підмножин: навчальної (N1), 
перевірочної (N2) і контрольної (N3): 

1 2 3N N N N         (1) 
Значення аргументів хі генеруються у відповідності до наступного виразу: 

sin( ), 1, ; 1, ,il i l ix N i n l N          (2) 
де αi й φi щораз генеруються псевдовипадковим чином з множин [-A; A] й [-Fi; 

Fi] відповідно, де значення A й Fi попередньо задаються.  
Отримані вектори аргументів містять нормовані псевдовипадкові  значення. 
Значення yl генеруються наступним чином: 

,ш
l l ly y y          (3) 
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де bi й Shl щораз генеруються псевдовипадковим чином відповідно з множин        
[-В; В] й [-Sh; Sh], де значення В и Sh попередньо задаються. Параметр Sh містить 
значення рівня зашумлення у відсотках від величини значень yj. 

 
Етап 2. Реалізація алгоритму МГУА. 
 З множини аргументів x=(x1, x2,..,xn) вибираються пари аргументів (xi,xj) 

i,j=1,n; i≠j. Для них складаються функції часткових описів квадратичного виду [1]: 
2 2

0 ,ij i i j j ij i j ii i jj jy a a x a x a x x a x a x        (6) 
Використовуючи метод найменших квадратів (МНК) [4], для кожного опису по 

навчальній підмножині ( 1,1,},,{ NuMxxy O
э

ju
э

iu
э

u  ) знаходиться вектор невідомих 

коефіцієнтів *
0{ , , , , , }ij i j ij ii jja a a a a a a .  

По отриманих моделях кожного часткового опису обчислюються значення 
ординат (вектор ijy  ) для всіх точок перевірочної підмножини 

211 ,1,},{ NNNuMxx П
э

ju
э

iu  . 
Далі здійснюється розрахунок критерію селекції (середньоквадратичної 

помилки) для кожного часткового опису по формулі: 
5.0

1

2

2

21

1

)]([1









 




NN

Nu
ij

э
uij uyy

N
 ,    (7) 

За критерієм мінімуму на перевірочній підмножині відбираються m кращих 
моделей, тобто реалізується процедура селекції.  

Для відібраних моделей обчислюються значення ординат mkyk ,1, 
 по 

контрольній підмножині NNNuMxx K
э

ju
э

iu ,1,},{ 21  . 
Далі для них обчислюються значення критерію селекції (також по контрольній 

підмножині): 
5.0

1

2

3 21

)]([1









 


N
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N
 ,    (8) 

Знаходиться )min(*
k  . 

 
Етап 3. Виведення результатів. 
Здійснюється виведення результатів у відповідне поле вікна програми. 
Виконується перевірка критерію останову: 

 * ,       (9) 
де ε = е (наперед задана величина).  
Якщо умова виконується, то процес пошуку моделі ),( axfy   вважається 

завершеним. У противному випадку здійснюється повернення на початок етапу 2 з 
попереднім перерахуванням векторів аргументів (в якості нових аргументів 
використовуються відібрані моделі часткових описів). 
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4. КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА ПРОГРАМИ 

Вікно розробленої програми має вигляд представлений на рис 1.  
На ньому розміщені всі необхідні органи настроювання роботи алгоритму 

МГУА. 
 

 
 

Рис.1. Головне вікно програми 
 
У поточному вікні для зміни доступні наступні параметри: 
n – кількість вхідних впливів (змінних); 
N1 – розмір навчальної підмножини експериментальних даних; 
N2 – розмір перевірочної підмножини експериментальних даних; 
N3 – розмір контрольної підмножини експериментальних даних; 
B – розмір множини для вибору коефіцієнтів у рівнянні (4); 
A – розмір множини для вибору коефіцієнтів у рівнянні (2); 
Fi – розмір множини для вибору коефіцієнтів у рівнянні (2); 
Sh – розмір множини для вибору рівня шуму в рівнянні (5); 
m – кількість поліномів, що відбираються, (часткових описів) на кожному 

кроці; 
e – необхідна точність для умови останову (9), що визначає закінчення 

процесу пошуку. 
 

При дослідженнях рекомендовано використовувати наступні діапазони значень 
вищеперерахованих параметрів: n=3...5, N1=N2=N3=50..500, m=2..15, B=5..15, 
A=0.1..0.3, Fi=50..150, Sh=0..20, e=0.1..5. 

 
Для реалізації алгоритму МГУА необхідно ввести необхідні значення 

параметрів у відповідні чарунки. Допускаються значення цілого і дробового 
(десяткового) типів. (Десяткове число вводиться через КРАПКУ!!!). 
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Для завдання додаткових настроювань роботи алгоритму необхідно в меню 
Файл/Настроювання вибрати відповідні поля.  

Діалогове вікно настроювань роботи алгоритму представлене на рис. 2. 
 

 
 

Рис.2. Вікно настроювань 
 
У розробленому додатку передбачена можливість вибору виду функцій 

часткових описів: 
- лінійний вид: 

0 .ij i i j j ij i jy a a x a x a x x         (10) 
- квадратичний вид: 

2 2
0 .ij i i j j ij i j ii i jj jy a a x a x a x x a x a x         (11) 

Так само задається спосіб одержання вихідних даних: штучна генерація або 
зчитування з файлу.  

При штучній генерації значення аргументів хі генеруються відповідно до 
виразу (2). Отримані вектори аргументів містять нормовані псевдовипадкові значення. 
Значення невідомої функції генеруються відповідно до виразів (3-5). 

При зчитуванні з файлу необхідна попередня підготовка даних. 
Експериментальні дані повинні бути збережені в текстовому файлі data.txt, 
розташованому в одній директорії з виконуваним файлом програми MGUA.exe. Формат 
запису даних у файл представлений на рис. 3. Перший рядок - заголовки колонок, всі 
наступні рядки - значення аргументів і невідомої функції (об'єкта). Всі значення в 
рядках записуються через знак табуляції (Tab). Такий формат отримується шляхом 
копіювання даних з таблиць Microsoft Excel.  

 
 

Рис.3. Формат зберігання експериментальних даних у файлі data.txt 
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Увага! Задані значення кількості параметрів n, а також розмірів підмножин 
експериментальних даних N1, N2, N3 повинні відповідати записаним у файл даним. 

 
Після завдання параметрів і вибору настроювань алгоритму для початку 

процедури пошуку варто натиснути кнопку «СТАРТ». При цьому буде реалізований 
перший крок пошуку моделі об'єкта за допомогою алгоритму МГУА.  

Для продовження пошуку варто натиснути кнопку «СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ». 
При цьому буде реалізований наступний крок алгоритму.  

Після виконання кожного кроку розрахунку в область вікна програми під 
назвою «Полученные результаты» будуть виведені наступні результати: 

- номер кроку, реалізованого по методу МГУА;  
- вектор значень критерію селекції (середньоквадратичної помилки) для 

відібраних  часткових описів по перевірочній підмножині;  
- вектор значень критерію селекції  для відібраних  часткових описів по 

контрольній підмножині;  
- алгебраїчні вирази відібраних часткових описів; 
- значення delta* - мінімальне значення критерію селекції, розраховане по 

контрольній підмножині; 
- отриманий вираз моделі, у випадку досягнення необхідної точності  * . 
Ці результати разом зі значеннями всіх параметрів настроювання алгоритму 

також будуть записуватися у файл result.txt (рис. 4). Файл автоматично генерується в 
тій же директорії, у якій зберігається виконуваний файл програми MGUA.exe. 

 

 
 

Рис.4. Представлення результатів пошуку у файлі result.txt 
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Для здійснення нового розрахунку необхідно ввести нові вихідні дані й 
значення параметрів і повторно натиснути кнопку «СТАРТ». 

 

5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

5.1. Запустити програму лабораторного стенду. 
5.2. Ввести початкові настроювання роботи алгоритму МГУА, відповідно до 

отриманого завдання. 
5.3. Підготувати вихідні дані. 
5.4. Реалізувати необхідну кількість кроків пошуку моделі об'єкта за 

допомогою алгоритму МГУА. 
5.5. Повторити пункти 5.2, 5.4 для всіх заданих параметрів настроювання 

роботи алгоритму МГУА. 
 

6. ПОРЯДОК ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

6.1. Шляхом послідовної підстановки відібраних на кожному кроці поліномів 
часткових описів в формальний вираз отриманої моделі, отримати повний вираз 
математичної моделі вихідної функції. 

6.2. Провести статистичний аналіз і зробити висновки щодо адекватності 
кожної з отриманих моделей. 

6.3. Провести порівняльний аналіз отриманих моделей з вихідною функцією. 
6.4. Зробити висновки. 
 

7. ЗМІСТ ЗВІТУ 

7.1. Мета, завдання роботи, теоретичні відомості про метод групового 
урахування аргументів, вихідні дані. 

7.2. Графіки впливу параметрів настроювання алгоритму МГУА на якість 
отриманих моделей. 

7.3. Порівняльний аналіз отриманих моделей. 
7.4. Висновки. 

 

8. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 
 

8.1. Дослідження впливу кількості поліномів (часткових описів), що 
відбираються на кожному кроці (m) на якість отримуваної моделі. 

8.2.  Дослідження впливу розмірів підмножин експериментальних даних на 
точність шуканої моделі (N1, N2, N3). 

8.3. Дослідження впливу виду часткових описів на якість отримуваної моделі. 
 
 
Завдання на лабораторну роботу та вихідні дані надаються викладачем. 
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ДОДАТОК А 

 

Початок 

Введення 
вихідних даних: 
n, m, A, Fi, Sh, e, 

N1, N2, N3 

Генерація 
експериментальних 

даних 

Отримання моделей 
усіх можливих 

часткових описів ijy  з 
двома аргументами 

NН= N1, N= N2 

Розрахунок ординат для 
кожного часткового 

опису ijy  по 
множині N (МНК) 

Розрахунок 
середньоквадратичних 

похибок ij  для 
кожного часткового 

опису 

N=N3 

)min(*
ij   

Відбір m кращих 
поліномів часткових 

описів, для 
яких minij  

NН= N1+ N2, N= N3 

e*  

Виведення 
результатів 

Кінець 

В якості нових 
аргументів беруться m 
відібраних часткових 

описів 

ні 

ні 

так 

так 
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