
Лекція 5  
 

МОДЕЛІ ТА ЇХ РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ ДОСЛІДНИКА 
 

 5.1. Регресійні моделі 
 Останнім часом там, де теоретично не можна зробити яких-небудь 
передбачень, широко практикується побудова емпіричних моделей с.-г. машин і 
їх робочих процесів на основі використання теорії планування експерименту. 
Мова йде про моделі, отримані апроксимацією експериментальних даних 
відповідними аналітичними виразами. 

В техніці часто зустрічається така задача. Є k змінних хі ( ki ,1 ) і залежна 

від них величина Y. Значини хі можуть і не бути випадковими. Але, оскільки крім 
них вплив здійснюють і деякі неконтрольовані змінні, то величина Y є 
випадковою. Саме для таких умов і треба знайти метод експериментального 
визначення впливу на неї змінних хі. 

Мовою математики вказана задача формулюється наступним чином. 
Потрібно отримати певну уяву про функцію відгуку: 
       =f (x1, x2, …, xk),    (1) 

де   параметр процесу, який підлягає оптимізації. 
Загальна схема планування експериментів для рішення екстремальних задач 

включає наступні етапи: 
1) Постановка задачі. 
2) Вибір критеріїв оптимізації. 
3) Вибір факторів. 
4) Складання лінійного плану. 
5) Реалізація лінійного плану і побудова лінійної моделі. 
6) Пошук та опис області екстремуму. 
7) Тлумачення отриманих результатів експерименту. 
Постановка задачі розпочинається з її формулювання. Дослідник повинен 

мати чітку і однозначну уяву щодо мети роботи. Бажано, щоб мета дослідження 
була сформульована кількісно, оскільки планування експериментів пов’язане 
перш за все з виявленням кількісних зв’язків між вхідними і вихідними 
параметрами вивчаємої системи. Об’єкт дослідження при цьому повинен бути 
керованим. 

Критерій оптимізації – це відгук (реакція) досліджуваної системи на вплив 
вхідних факторів. Вибираючи критерій оптимізації η в математичній моделі (1), 
необхідно враховувати, що він повинен: 

- бути кількісним і задавався одним числом; 
- допускати вимірювання за любої можливої комбінації вибраних рівнів  

               факторів; 
- бути універсальним, тобто всебічно характеризувати об’єкт дослідження; 
- мати простий фізичний смисл; 
- існувати для всіх стадій проведення експерименту. 



Після вибору критеріїв оптимізації необхідно включити до розгляду всі 
існуючі фактори, які можуть здійснювати вплив на об’єкт дослідження. 
Вибираючи фактори, доцільно враховувати область, яка обмежує їх можливе 
варіювання. Бажано, щоб фактори мали кількісну оцінку, хоча планування 
експерименту можливе і при якісному їх представленні. 

Взагалі фактори повинні відповідати наступним вимогам. 
1. Незалежність, тобто можливість установлення фактора на любому рівні 

незалежно від рівнів інших. Якщо ця вимога не виконується, то планувати 
експеримент неможливо. 

2. Сумісність. При плануванні експерименту зазвичай одночасно 
змінюються декілька факторів. Тому дуже важливо, щоб всі їх комбінації були 
можливими і безпечними. 

3. Керованість. Планувати експеримент можна тільки у тому випадку, коли 
дослідник, вибравши потрібний рівень фактора, може підтримувати його 
постійним на протязі всього досліду. 

4. Однозначність, тобто безпосередній вплив на об’єкт. Важко керувати 
фактором, який функціонально залежить від інших. 

5. Невзаємозамінність. Взаємозамінність не слід допускати навіть для двох 
любих факторів із їх загальної сукупності. 

6. Точність вимірювання. Планування експерименту неможливе, коли фактори 
вимірюються з великою похибкою або особливість об’єкта дослідження така, що 
значини факторів важко підтримувати на заданому рівні (рівень фактора «пливе»). 

Фактори, які з тих або інших причин не можна врахувати в експерименті, на 
протязі всіх дослідів слід стабілізувати на постійних рівнях. 

Ступінь точності математичної моделі визначається діапазоном зміни 
факторів. Під час підготовчої роботи для кожного із них установлюють основний 
(хіо), верхній (ximax) і нижній (ximin) рівні, а також крок їх варіювання (xi). 

При проведенні експериментів використовуються кодовані значини рівнів 
факторів. При цьому основний рівень приймається рівним нулю, верхній – (+)1, а 
нижній – ()1. Кодування здійснюється за формулою: 
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Наступний етап планування експерименту – складання лінійного плану, 
реалізація дослідів якого ставить за мету відшукати поки ще не оптимум, а лише 
напрямок до нього. 

Припустимо, що в задачі змінюються тільки два фактори – х1 і х2, причому 
кожний на двох рівнях1: +1 та –1. Планування зводиться при цьому до реалізації 
2k дослідів. У даному випадку маємо провести повний факторний експеримент 
типу 22, де всі можливі комбінації факторів будуть вичерпані в чотирьох дослідах 
(табл. 1). 

 

                                                        
1 - проведення експериментів з кількістю рівнів факторів більшою, ніж 2, – дуже складне, а тому знаходить  
     обмежене застосування на практиці.  



Таблиця 1  Рівні факторів 
 

Номер досліду 
Фактор 

Функція відгуку Y 
х1 х2 

1 +1 +1 Y1 

2 1 +1 Y2 

3 +1 1 Y3 

4 1 1 Y4 
 
Перша строчка таблиці відповідає першому досліду, в якому обидва 

фактори знаходяться на верхньому рівні; друга строчка – другому досліду, де 
фактор х1 приймає значину нижнього рівня, а х2 – верхнього і т.д. 

По результатах чотирьох дослідів, кожний із яких проводиться m разів,  
можна  знайти  значини  коефіцієнтів регресії (1), яка для лінійного плану при k = 
2 має наступний вид: 

          xxbxbxbb 211222110
Ŷ  .         (2) 

У рівнянні (2) коефіцієнт bо відображає значину функції відгуку при 
знаходженні значин факторів на основному рівні, а коефіцієнт b12 – за парної 
взаємодії факторів х1 і х2 (х1х2). 

Методика розрахунку коефіцієнтів поліному типу (2) досить предметно 
викладена у спеціальній літературі. На основі її використання розроблено 
відповідне програмне забезпечення для ПЕОМ. Крім визначення коефіцієнтів 
регресії його алгоритм також передбачає перевірку: 

- однорідності дисперсій значин функції відгуку; 
- значущості коефіцієнтів регресії; 
- адекватності (відповідності) отриманого лінійного рівняння вивчаємому 

явищу. В разі неадекватності переходять до більш складної моделі. 
Остаточну регресійну модель процесу отримують після підстановки в 

установлений за допомогою ПЕОМ многочлен типу (2) фізичних значин факторів 
замість кодованих.  

Подальший процес дослідження полягає в пошуку оптимуму функції 
відгуку (якщо він є) та тлумаченні отриманих результатів. Значини факторів, 
при яких функція відгуку досягає екстремуму, є оптимальними. Для отримання 
максимальної інформації про положення оптимуму використовують ітераційні 
методи його пошуку. Вибір того чи іншого із них – прерогатива дослідника. 
Практично на кожний відомий нині метод оптимізації, як на суто формальну 
процедуру, розроблено програмне забезпечення для ПЕОМ. Проте іноді оптимум 
можна визначити в результаті мисленого аналізу графічної інтерпретації функції 
відгуку. 

Слід, однак, пам’ятати, що ефективність даного (як, до речі, і будь-якого 
іншого) математичного моделювання залежить від уміння дослідника тлумачити 
отримані дані. Представлення графічної інтерпретації функції відгуку вивчаємого 
процесу без виявлення та пояснення закономірностей його зміни є одностороннім 
і явно недостатнім результатом.  



 5.2. Моделювання з використанням лінійного програмування 
 Лінійне програмування виникло у зв’язку з потребою розгляду питань про 
знаходження найвигідніших варіантів при вирішенні різних виробничих задач. 
Типовими серед них для сільськогосподарського виробництва є: 

- розподіл земельних площ по культурах; 
- прийняття рішень щодо виду і норми внесення мінеральних добрив; 
- підбір раціону найменшої вартості для с.-г. тварин; 
- планування трудовитрат та потреби в техніці. 

 При вирішенні будь-якої задачі лінійного програмування виділяють чотири 
основні етапи: 

1) Постановка задачі, збір необхідної інформації та вихідних даних. 
2) Формалізація задачі у відповідності до схеми лінійного програмування. 
3) Додання математичних процедур і правил, необхідних для рішення 

поставленої задачі.  
4) Інтерпретація результатів та пояснення їх смислу. 

 Найбільш складним із вказаних етапів є другий. Реалізація третього етапу 
для більш-менш складних задач потребує широкого використання ПЕОМ.  
 Проблема лінійного програмування виражається трьома кількісними 
аспектами: метою, альтернативними стратегіями її досягнення і ресурсами або 
іншими обмеженнями. Щоб отримати чисельне рішення вказаної проблеми, 
потрібно всі ці аспекти представити математично. Отже, процес формалізації 
повинен вміщувати також три головних елементи. Ними є: 

1) Шукані змінні, чиї значини повинні бути визначені в результаті рішення. 
2) Функція мети, значина якої підлягає оптимізації. 
3) Умови, що обмежують можливості вибору значин шуканих змінних. 

Вказані умови прийнято називати обмеженнями. 
 Перераховані вище елементи повинні відповідати певним вимогам. 

По-перше, функція мети і обмеження мають представлятись в лінійній 
формі і бути детермінованими.  

По-друге, шукані змінні повинні відповідати умовам безперервності та 
невід’ємності. Це означає, що в межах, визначених накладеними на них 
обмеженнями, змінні можуть приймати значини любого невід’ємного числа. 
 З урахуванням вищевикладеного задачу лінійного програмування 
математично можна сформулювати так: 

 Знайти:    


n

i
ii xc

1
max   -  функція мети2 

при обмеженнях:  а11х1 + а12х2 + . . . + а1nxn  b1, 
а21х1 + а22х2 + . . . + а2nxn  b2, 

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         
    аm1х1 + аm2х2 + . . . + аmnxn  bm, 
            х1  0,   х2   0, . . ., xn  0, 

 де  хі – шукані змінні; 
  сі, bm, amn – постійні коефіцієнти 
                                                        
2 - у випадку рішення задачі мінімізації розглядають максимізацію цієї ж функції, взятої з протилежним знаком 



 Розв’язок сформульованої вище задачі базується на знаходженні та 
наступному маніпулюванні з так званим базисним рішенням. Найкраще для цього 
підходе симплекс-метод, основна ідея якого полягає в переході від одного 
допустимого базисного рішення до другого таким чином, щоб забезпечити 
безперервне збільшення (максимізація) чи зменшення (мінімізація) функції мети. 
 Досліднику, який розв’язує задачу лінійного програмування, не обов’язково 
знати обчислювальні деталі симплекс-методу. Проте, з метою кращого його 
розуміння доцільно розглянути приклад симплекс-задачі у графічній її 
інтерпретації, тобто для двох шуканих змінних. 
 
 Питання для самоперевірки 
 

 1. Складіть загальну схему організації і планування експерименту. 
 2. Назвіть основі вимоги, які висуваються до факторів планування       
експерименту.  
 3. Поясніть, у якому випадку виникає потреба переходу від лінійного        
плану планування експерименту до нелінійного. 
 4. Яка роль поверхонь відгуку у процесі математичного дослідження із        
застосуванням регресійних моделей.  
 5. Охарактеризуйте особливості отримання і використання регресійних        
критеріальних рівнянь у математичному моделюванні. 
 6. Назвіть суть, переваги і недоліки лінійного моделювання. 
 
 
 


