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ЗАСТОСУВАННЯ
МЕТОДІВ
САМООРГАНІЗАЦІЇ
МАТЕМАТИЧНИХ
МОДЕЛЕЙ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ «СТАНДАРТІВ»
В СИСТЕМАХ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
В статье рассмотрено применение метода группового учета агрументов для построения математических моделей потребления топлива или электроэнергии на промышленных
предприятиях.
У статті розглянуто застосування методу групового урахування аргументів для
побудови математичних моделей споживання палива або електроенергії на промислових
підприємствах.
Вступ
Як відомо, встановлення так званих «стандартів» споживання енергії є одним з
найважливіших етапів створення та функціонування систем оперативного контролю
ефективності енерговикористання, що широко застосовуються в зарубіжній практиці і
відомі в Україні як системи контролю і планування (КіП) або контролю і нормалізації (КіН)
енергоспоживання [1]. Такий «стандарт» в загальному випадку являє собою більш або менш
складну математичну модель споживання палива чи енергії деяким технологічним об’єктом
(установкою, агрегатом, технологічною лінією) в залежності від основних чинників, що
суттєво впливають на витрату енергії на цьому об’єкті. У якості таких чинників, здебільшого,
виступають асортимент та обсяги виробництва продукції, параметри технологічного процесу,
зовнішні, зокрема, кліматичні умови виробництва тощо. Очевидно, що від якості побудованої
математичної моделі, від ступеню її адекватності процесу енергоспоживання у подальшому
суттєво залежатиме, чи будуть результати контролю ефективності використання енергії
відповідним технологічним об’єктом достатньо точними та обґрунтованими.
В зарубіжній практиці при побудові та використанні систем контролю і планування
енергоспоживання (систем КіП) «стандарти» споживання енергії традиційно встановлюють
у вигляді константи, тобто деякої незмінної величини або у вигляді простих лінійних рівнянь
регресії, які враховують вплив на енергоспоживання лише одного-двох основних чинників [2].
Оскільки на обсяг споживання палива чи енергії реальними технологічними об’єктами впливає
значно більша кількість чинників (до того ж, характер їх впливу, здебільшого, відрізняється від
лінійного), зрозуміло, що традиційні «стандарти» далеко не завжди виявляються достатньо
адекватними відповідним процесам енергоспоживання.
Розробники
вітчизняних
систем
оперативного
контролю
ефективності
енерговикористання, зокрема, систем контролю і нормалізації енергоспоживання (систем
КіН), пропонують встановлювати «стандарти» споживання енергії для різних технологічних
об’єктів на основі побудови значно складніших, багатофакторних математичних моделей
енергоспоживання [1]. Причому для цієї мети застосовується класична процедура побудови
рівнянь багатофакторної лінійної регресії, яка дозволяє одержувати математичні моделі,
які достатньо точно відображають зміну обсягів споживання палива чи енергії на об’єкті в
залежності від багатьох чинників, що суттєво впливають на цей процес [2].
Застосування багатофакторних математичних моделей при встановленні «стандартів»
енергоспоживання у порівнянні з традиційними зарубіжними системами КіП дозволяє
забезпечити одержання значно більш точних та обґрунтованих результатів контролю
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ефективності використання енергії технологічними об’єктами. Однак впровадження вітчизняних методик побудови та функціонування систем оперативного контролю енергоефективності
на практиці пов’язане з певними труднощами, які зокрема, виникають в процесі встановлення
«стандартів» енергоспоживання.
Основні проблеми, що виникають на цьому етапі створення та використання систем
оперативного контролю енергоефективності полягають в наступному. Перш за все, побудова
достатньо складних регресійних моделей, що включають велику кількість незалежних змінних,
потребує наявності значних обсягів статистичних даних, збір яких є досить трудомістким і
вимагає суттєвих витрат часу.
Крім того, сама класична процедура побудови багатофакторних рівнянь регресії є
складною і трудомісткою, а також потребує відповідних знань та практичних навичок.
До того ж, ця процедура не може бути повністю реалізована за допомогою стандартних
програмних засобів комп’ютерів, оскільки математичне моделювання енергоспоживання
вимагає систематичної участі дослідника, як на етапі визначення структури моделі, так і у
подальшому під час аналізу мультиколінеарності незалежних змінних, значимості одержаних
параметрів моделі тощо. При цьому слід пам’ятати, що у виробничих умовах встановлення
«стандартів» енергоспоживання для численних технологічних об’єктів мають здійснювати
фахівці-енергетики, які на сьогоднішній день, здебільшого, не мають для цього ні достатньо
робочого часу, ні відповідних знань та навичок у галузі математичного моделювання.
З іншого боку, досить добре відомими є розроблені свого часу в Україні методи
самоорганізації математичних моделей, які дозволяють автоматично (при мінімальній участі
дослідника) формувати математичні моделі складних процесів [3]. При цьому моделі, що
одержуються методами самоорганізації, мають оптимальну структуру, дають можливість
враховувати вплив на процес, що досліджується, великої кількості незалежних змінних і
потребують для визначення параметрів моделі значно менших обсягів статистичних даних,
ніж при застосуванні класичних алгоритмів регресійного аналізу.
Дослідження
Виходячи з загальної характеристики зазначених вище методів моделювання, є
очевидним, що застосування методів самоорганізації для побудови математичних моделей
споживання палива чи енергії технологічними об’єктами видається більш зручним для
фахівців-виробничників. Однак, перш ніж стверджувати, що використання цих методів для
встановлення «стандартів» енергоспоживання є можливим і доцільним, необхідно на прикладі
реальних технологічних установок чи процесів пересвідчитись, що результати математичного
моделювання в цьому випадку будуть, принаймні, не гіршими, ніж при застосуванні методів
багатофакторного регресійного аналізу.
Методологія побудови багатофакторних рівнянь регресії досить широко відома, детально
описана у відповідній літературі (наприклад, у [4]) і не вимагає додаткового розгляду. Тому
нижче лише будуть наведені результати математичного моделювання енергоспоживання
окремих технологічних об’єктів, одержані з використанням регресійного аналізу. Що ж
стосується реалізації методів самоорганізації математичних моделей на комп’ютері, то вони
значно менш розповсюджені і, на думку авторів цієї статті, потребують більш детального
розгляду.
Очевидно, що математичне моделювання будь-якого процесу при застосуванні цих
методів також базується на експериментальних даних, які характеризують функціонування
об’єкту, що досліджується. При встановленні «стандартів» енергоспоживання в якості таких
даних виступають обсяги споживання палива чи енергії на об’єкті та числові значення факторів,
що суттєво впливають на цей процес, зареєстровані у відповідні моменти часу.
Задача моделювання полягає в тому, що за наявними результатами n спостережень
залежної змінної Y та певної кількості незалежних змінних Хi (i = 1, 2, …, p) необхідно визначити
аналітичну залежність ŷ = f(x), яка найкращим чином описує процес енергоспоживання, що
24
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досліджується.
Однією з основних особливостей методів самоорганізації математичних моделей є
ствердження, що існує лише одна модель, найбільш адекватна процесу, що досліджується.
Будь-яка інша математична модель, як менш, так і більш складна, є менш точною. Виходячи з
цього твердження, побудова математичних моделей оптимальної складності базується на тому,
що визначення параметрів моделі і оцінка її залишкової похибки повинні здійснюватись за
різними статистичними даними.
Тобто, всі наявні статистичні дані при побудові математичних моделей з застосуванням
методів самоорганізації необхідно розділяти на дві групи: на так звані навчальну (А) та
перевірочну (В) послідовності. При цьому за даними навчальної послідовності визначаються
параметри (константи) математичних моделей досліджуваного процесу, структура яких
поступово ускладнюється за певним правилом, а на підставі даних перевірочної послідовності
визначається залишкова похибка цих моделей, за величиною якої відбираються кращі моделі і
робиться висновок про досягнення оптимальної складності математичної моделі процесу.
Спосіб розподілу експериментальних даних на зазначені послідовності обирає сам
дослідник. Розділити вихідні дані можна на дві однакові за об’ємом вибірки, таким чином,
щоб останні значення енергоспоживання і кожного з факторів увійшли до перевірочної
послідовності. Або у інших пропорціях, наприклад так, щоб кількість значень, що увійшли до
відповідних послідовностей співвідносилися як NA/NB = 2.
Серед великої кількості методів теорії самоорганізації математичних моделей найбільш
відомими є так звані багаторядні алгоритми з пороговим відбором, які мають назву: Метод
Групового Урахування Аргументів (МГУА). Ці алгоритми реалізують загальну ідею
самоорганізації математичних моделей на ПЕОМ.
Існують різноманітні алгоритми МГУА, основна відмінність яких полягає у застосуванні
різних так званих моделей-претендентів (опорних функцій), а також різних правил поступового
ускладнення проміжних математичних моделей досліджуваного процесу.
Склад опорних функцій визначається дослідником на підставі його припущень щодо
характеру впливу наявних факторів (незалежних змінних) на відповідний процес, а також щодо
структури шуканої моделі. При цьому опорні функції, що застосовуватимуться при побудові
математичної моделі, повинні бути лінійно незалежними одна від одної. Очевидно, що від
правильного вибору опорних функцій суттєво залежить результат моделювання процесу, що
досліджується.
Ще одним принципово важливим кроком, який необхідно зробити до початку
моделювання будь-якого процесу з застосуванням методів самоорганізації, є вибір критерію
для виявлення кращих моделей. Такий критерій називають зовнішнім, тому що його значення
обчислюються за даними окремої перевірочної послідовності, які не використовувалися при
визначенні параметрів (констант) математичних моделей.
Вибір зовнішнього критерія здійснюється дослідником в залежності від задачі, яка
розв’язується. Досвід практичного застосування методів самоорганізації свідчить, що найбільш
широке застосування мають так званий критерій регулярності і критерій мінімуму зсуву [3].
Критерій регулярності вимагає, щоб середньоквадратичне відхилення результатів
моделювання деякої залежної змінної Y від її фактичних значень, розраховане за даними
перевірочної послідовності B , було мінімальним:
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ɬɚɛɥ i

)

i 1

ɞɟ (yɬɚɛɥ)ɿ – ɬɚɛɥɢɱɧɿ (ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ) ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ ɜ ɬɨɱɤɚɯ ɯɿ
(i=1,…NB), ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɩɟɪɟɜɿɪɨɱɧɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ B;
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(yɆ)i – ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ ɜ ɬɨɱɤɚɯ ɯɿ (i=1,…NB), ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ;
NB – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɬɨɱɨɤ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɩɟɪɟɜɿɪɨɱɧɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ.
Ʉɪɢɬɟɪɿɣ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɡɫɭɜɭ ɜɢɦɚɝɚɽ, ɳɨɛ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɡɚ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɦɢ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ A ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɨɱɧɨʀ
B ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɨɦɨɝɚ ɦɟɧɲɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɧɚ ɞɟɹɤɨɦɭ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿʀ
(ɯ1; ɯDN):
DN

2
n ɡɫɭɜɭ

¦(y

A

 y B ) i2

i 1

o min ,

N

D ¦(y

(2)

2
ɬɚɛɥ i

)

i 1

ɞɟ (yɬɚɛɥ)ɿ – ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ ɜ ɬɨɱɤɚɯ ɯɿ (ɿ =1,…N), ɳɨ
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɨɱɧɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ (N = NA+NB);
(yA)i – ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ ɜ ɬɨɱɤɚɯ ɯɿ, ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɡɚ ɦɨɞɟɥɥɸ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɸ ɡɚ
ɞɚɧɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ Ⱥ;
(yB)i – ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ ɜ ɬɨɱɰɿ ɯɿ, ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɡɚ ɦɨɞɟɥɥɸ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɸ ɡɚ
ɞɚɧɢɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɨɱɧɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ȼ;
D– ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿʀ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɣɦɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ D = 1,0–3,0.
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɜɚɞɨɫɬɿɣɤɢɦɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ
ɞɜɨɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɚ ɫɚɦɟ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɡɫɭɜɭ ɿ ɤɪɢɬɟɪɿɸ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɿ.
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɿɬɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ
ɪɹɞɚɦɢ ɫɟɥɟɤɰɿʀ ɦɨɞɟɥɿ.
Ɂɚɝɚɥɶɧɭ ɿɞɟɸ ɫɟɥɟɤɰɿʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɆȽɍȺ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɨɝɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɯɟɦɢ,
ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɧɚ ɪɢɫ. 1.
ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɹɞɭ ɫɟɥɟɤɰɿʀ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ, ɹɤɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɥɢɲɟ ɞɜɨɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɩɟɪɟɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɩɨɩɚɪɧɨɝɨ ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ . Ɉɬɠɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɹɞɭ ɫɟɥɟɤɰɿʀ ɽ ɧɢɡɤɚ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɿ ɜ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɚɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪɿɜɧɹɧɶ:

Y1*

f1 ( X 1; X 2 ); Y2*

f 2 ( X 1 ; X 3 );...; Y3*

f 3 ( X n1 ; X n ),

(3)

,
,
- ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ, ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ
Ⱦɟ
ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɹɞɭ ɫɟɥɟɤɰɿʀ;
s – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɩɚɪɧɢɯ ɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿ.
ɇɟɜɿɞɨɦɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ (ɤɨɧɫɬɚɧɬɢ) ɦɨɞɟɥɟɣ (3) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɭ
ɧɚɣɦɟɧɲɢɯ ɤɜɚɞɪɚɬɿɜ ɡɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɬɨɱɤɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ.
ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɫɟɥɟɤɰɿʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɹɞɭ (3) ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (1)
ɚɛɨ (2) ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɱɢɫɥɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ,
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɫɟɥɟɤɰɿʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɛɱɢɫɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɱɧɨʀ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ.
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɫɟɥɟɤɰɿʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɜɫɿ ɩɪɨɦɿɠɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɹɞɭ ɫɟɥɟɤɰɿʀ (3) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜɢɛɪɚɧɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɰɢɦ ɦɨɞɟɥɹɦ.
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Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɨɞɧɨɝɨ
ɡ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɆȽɍȺ
Ⱦɚɥɿ ɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨʀ ɦɧɨɠɢɧɢ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ (3) ɜɿɞɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɩɟɜɧɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɚɳɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɚ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɚ ɰɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɧɨɜɢɯ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɛɿɪ ɧɟ ɨɞɧɿɽʀ, ɚ ɩɟɜɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɪɚɳɢɯ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɢɛɨɪɭ
ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪɹɞɚɯ ɫɟɥɟɤɰɿʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ,
ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ.
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɹɞɿ ɫɟɥɟɤɰɿʀ, ɩɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɹɞɭ, ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ, ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɿ,
ɹɤɿ ɛɭɥɢ
ɦɨɞɟɥɿ (ɪɢɫ. 1), ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɮɭɧɤɰɿɸ ɞɜɨɯ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ
ɜɿɞɿɛɪɚɧɿ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɟɥɟɤɰɿʀ ɦɨɞɟɥɿ:
;

; …;

,

(4)

- ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɚ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɹɞɭ ɫɟɥɟɤɰɿʀ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɞɟɥɿ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɹɞɭ ɫɟɥɟɤɰɿʀ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ, ɜɠɟ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ , ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɠɧɚ ɡ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ
ɽ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɞɜɨɯ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. ɉɪɨɦɿɠɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɹɞɭ ɫɟɥɟɤɰɿʀ (4)
ɞɟ

,

,
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ɬɚɤɨɠ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɨɛɱɢɫɥɟɧɢɯ ɞɥɹ ɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜɢɛɪɚɧɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ
ɤɪɢɬɟɪɿɸ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɨɱɧɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ.
Ⱦɚɥɿ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɹɞɭ ɫɟɥɟɤɰɿʀ, ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶɫɹ
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɦɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɱɢɫɥɨɜɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɜɢɛɪɚɧɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ
ɤɪɢɬɟɪɿɸ. əɤɳɨ ɧɚɣɤɪɚɳɚ ɩɪɨɦɿɠɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɨɞɟɪɠɚɧɚ ɩɿɫɥɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɹɞɭ ɫɟɥɟɤɰɿʀ,
ɜɢɹɜɢɬɶɫɹ ɝɿɪɲɨɸ ɡɚ ɧɚɣɤɪɚɳɭ ɦɨɞɟɥɥɸ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɹɞɭ, ɬɨ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚɣɤɪɚɳɚ ɦɨɞɟɥɶ
ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɹɞɭ ɫɟɥɟɤɰɿʀ, ɹɤ ɬɚɤɚ, ɳɨ ɦɚɽ ɧɚɣɦɟɧɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɛɪɚɧɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ,
ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɲɭɤɚɧɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ.
əɤɳɨ ɠ ɤɪɚɳɚ ɡ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɹɞɭ ɫɟɥɟɤɰɿʀ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɬɨɱɧɿɲɨɸ ɡɚ ɧɚɣɤɪɚɳɭ
, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɦɨɞɟɥɶ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɹɞɭ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɢɯ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɹɞɭ, ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ
ɡɦɿɧɧɢɯ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ, ɬɪɟɬɿɣ, ɪɹɞ ɫɟɥɟɤɰɿʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɜɿɞ ɪɹɞɭ ɞɨ ɪɹɞɭ ɫɟɥɟɤɰɿʀ ɡɪɨɫɬɚɽ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜ
ɧɢɯ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɱɢɫɥɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ «ɹɤɨɫɬɿ» ɰɢɯ
ɦɨɞɟɥɟɣ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɛɭɞɭɬɶ
ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɶ ɦɨɧɨɬɨɧɧɨ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɠ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ, ɹɤɿ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ,
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɤɪɟɦɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɨɱɧɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɩɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ
ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɧɟɦɨɧɨɬɨɧɧɨ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜ
ɹɤɨɫɬɿ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɟɥɟɤɰɿʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ.
ȱɧɚɤɲɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɞɨɬɢ, ɩɨɤɢ ɧɚ
ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɪɹɞɿɜ ɫɟɥɟɤɰɿʀ ɧɟ ɛɭɞɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɜɢɛɪɚɧɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ.
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɰɿɣ ɭɦɨɜɿ ɿ ɛɭɞɟ ɲɭɤɚɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɽɞɢɧɨɸ ɩɪɢ ɞɚɧɨɦɭ ɧɚɛɨɪɿ
ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. Ɍɚɤɚ ɦɨɞɟɥɶ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ
ɩɨɥɿɧɨɦɭ:
=
+
+…+
,
(5)
ɞɟ

,

,

, …,

– ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ (ɤɨɧɫɬɚɧɬɢ) ɦɨɞɟɥɿ;

,
, …,
– ɜɢɯɿɞɧɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɡɦɿɧɧɿ, ɹɤɿ ɜɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ.
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɜɢɳɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ, ɰɿɥɤɨɦ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ «ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ»
ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɽ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɬɚ
ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɰɿɽʀ ɦɟɬɢ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.
Ɉɞɧɨɪɹɞɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɡ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɭ ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɰɟɯɭ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɦɿɚɤɭ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ.
ȼ ɰɟɯɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɞɜɚ ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɡɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɚɦɿɚɱɧɿ ɩɨɪɲɧɟɜɿ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ 25 ɬɨɧ ɚɦɿɚɤɭ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ, ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤɨɝɨ ɽ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ
ɿ ɩɨɜɿɬɪɹ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɣɦɚɱɚɦɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɰɟɯɭ ɽ ɬɢɯɨɯɿɞɧɿ
ɫɢɧɯɪɨɧɧɿ ɞɜɢɝɭɧɢ ɚɦɿɚɱɧɢɯ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɭɪɛɨɤɨɦɩɪɟɫɨɪɿɜ, ɳɨ ɩɨɞɚɸɬɶ ɞɨ ɧɢɯ
ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ.
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɜɢɬɪɚɬ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɰɟɯɭ ɡɚ ɞɟɹɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ
ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡ ɹɤɢɯ ɽ ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɦɿɚɤɭ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ,
ɫɟɪɟɞɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɳɨ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɚɦɿɚɱɧɢɯ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɿɜ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɡɜɨɪɨɬɧɨʀ
ɜɨɞɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɿɜ ɬɨɳɨ.
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Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɟɥɟɤɬɪɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɰɟɯɭ ɛɭɥɨ ɛ
ɞɨɰɿɥɶɧɨ, ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɹɤ ɜɫɿ ɰɿ, ɬɚɤ ɿ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɿɧɲɿ ɱɢɧɧɢɤɢ. Ɉɞɧɚɤ ɧɚɹɜɧɿ ɜ
ɰɟɯɭ ɩɪɢɥɚɞɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ
ɳɨɝɨɞɢɧɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛɫɹɝɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ
ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɦɿɚɤɭ, ɳɨ ɜ ɪɟɲɬɿ ɪɟɲɬ ɜɢɡɧɚɱɢɥɨ ɫɤɥɚɞ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɭ
ɰɶɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ.
Ɉɬɠɟ, ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɰɟɯɭ ɡ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɦɿɚɤɭ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɳɨɝɨɞɢɧɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɢɫɹ ɩɨɱɚɫɨɜɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɲɟɫɬɢ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 1.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1
ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ
Ⱦɚɬɚ

ɑɚɫ

20…/…/01
20…/…/01
20…/…/01
20…/…/01
20…/…/01
20…/…/01
20…/…/01
20…/…/01
20…/…/01
20…/…/05
….
20…/…/06
20…/…/06
20…/…/06
20…/…/06
20…/…/06
20…/…/06
20…/…/06
20…/…/07

01:00:00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
06:00:00
….
17:00:00
18:00:00
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
00:00:00

ȼɢɪɨɛɿɬɤɚ
ɚɦɿɚɤɭ,
ɬɨɧɧ

X1
48,724
48,801
48,756
49,292
50,080
49,578
49,191
49,241
49,387
49,912
….
48,540
48,216
48,489
48,217
48,555
48,678
48,407
48,532

ɋɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɋɩɨɠɢɬɚ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɹ,
ɝɚɡɭ,
1000 ɤȼɬ·ɝɨɞ
1000
ɦ³/ɝɨɞɢɧɭ
X2
Y
53,461
37,271
53,351
37,225
53,398
37,262
53,494
37,312
55,097
37,436
54,182
37,791
54,504
37,572
54,358
37,629
54,164
37,564
54,449
36,718
….
….
53,862
36,111
53,179
36,031
53,413
36,071
54,031
36,104
53,971
36,340
54,126
36,396
53,958
36,424
54,241
36,371

Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚɹɜɧɢɯ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɨɱɧɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɬɚɤ ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɚɞɚɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ NA/NB = 2. Ⱦɨ
ɰɶɨɝɨ ɫɥɿɞ ɞɨɞɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɡ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɆȽɍȺ, ɹɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɿɜ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ, ɞɨ
ɩɟɪɟɜɿɪɨɱɧɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɤɪɿɦ ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɬɚɤ
ɡɜɚɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɬɨɱɤɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɭ ɩɟɪɟɜɿɪɨɱɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɛɭɥɚ
ɜɪɚɯɨɜɚɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɬɨɱɤɚ ɡ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɢ (0; 0; 0), ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɤɨɥɢ ɰɟɯ ɧɟ
ɩɪɚɰɸɽ, ɬɨɛɬɨ ɜ ɧɶɨɦɭ ɜɿɞɫɭɬɧɽ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɿ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ. ȼɤɥɸɱɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɬɨɱɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɬɨɱɧɿɫɬɶ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ.
Ⱦɥɹ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɜɢɳɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɡɚɞɚɱɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɱɢɫɥɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɞɜɨɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ: ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɿ (1) ɿ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɡɫɭɜɭ (2). ɉɪɢ
ɰɶɨɦɭ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿʀ D ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɜɧɢɦ 1,5.
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Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɰɟɯɭ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɚɦɿɚɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɶ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɆȽɍȺ [4], ɹɤɚ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɨɞɧɨɪɹɞɧɢɣ
(ɤɨɦɛɿɧɚɬɨɪɧɢɣ) ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɨɞɟɥɟɣ ɡɚɫɨɛɚɦɢ Mathcad 2000 Professional.
Ȼɚɡɢɫɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ (ɦɨɞɟɥɿ-ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɢ), ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɞɥɹ
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɚ
ɪɢɫ. 2.

Ɋɢɫ. 2. ȼɿɤɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Mathcad 2000 Professional ɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɛɚɡɢɫɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɳɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ
(t0 ɬɚ t1 - ɤɨɞɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ ɏ1 ɬɚ ɏ2)
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɧɢɯ ɪɿɜɧɹɧɶ ɪɟɝɪɟɫɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɡ ɩɨɛɭɞɨɜɢ
ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɹɞɭ ɫɟɥɟɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɜɩɥɢɜ ɧɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɰɟɯɭ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɜɿɞɨɦɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɨɠɭɬɶ
ɛɭɬɢ ɡɚɩɢɫɚɧɿ ɹɤ Y= f (ɏ1) ɬɚ Y= f (ɏ2).
ɉɪɨɦɿɠɧɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɰɟɯɭ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ
ɪɹɞɭ ɫɟɥɟɤɰɿʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɛɨɪɭ ɜɫɿɯ
ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ-ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɧɚ ɪɢɫ. 2 ʀɯ ɦɧɨɠɢɧɢ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɣɤɪɚɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɪɹɞɭ, ɹɤɚ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɜɩɥɢɜ ɧɚ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɰɟɯɭ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɦɿɚɤɭ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɧɿɽʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ
ɡɦɿɧɧɨʀ ɏ1, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 3.

Ɋɢɫ. 3. ȼɿɤɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Mathcad 2000 Professional ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɣɤɪɚɳɨʀ ɦɨɞɟɥɿ
ɜɢɞɭ Y= f (ɏ1)
30
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Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚɣɤɪɚɳɚ ɩɪɨɦɿɠɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɟɥɟɤɬɪɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɰɟɯɭ ɜ
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɮɚɤɬɨɪɚ ɏ1, ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɱɢɫɥɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɽ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦ,
ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ:
Y= -2,16638+1,47253·(X1) -0,00014·(X1)3 .
ɇɚ ɬɨɦɭ ɠ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɹɞɭ ɫɟɥɟɤɰɿʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɛɭɥɚ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɧɚɣɤɪɚɳɚ ɦɨɞɟɥɶ ɪɹɞɭ, ɹɤɚ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ
ɰɟɯɭ ɬɿɥɶɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ ɏ2 (ɪɢɫ. 4) ɿ ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ:
Y= 1,62521+0,71600·(X2).

Ɋɢɫ. 4. ȼɿɤɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Mathcad 2000 Professional ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɲɭɤɭ
ɧɚɣɤɪɚɳɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɞɭ Y= f (ɏ2)
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ ɪɢɫ. 3 ɬɚ ɪɢɫ. 4 ɱɢɫɥɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɡ ɞɜɨɯ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɪɚɳɨɸ ɽ ɦɨɞɟɥɶ ɜɢɞɭ Y= f (ɏ1). Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ
ɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɽ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ, ɣɨɝɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ
ɲɥɹɯɨɦ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɞɜɨɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɹɤɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɧɚɱɟɧɶ ɦɧɨɠɢɧɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ
ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ, ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ ɿ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨʀ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀ)
ɩɨɯɢɛɤɢ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɰɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɡ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Microsoft Excel (ɩɚɤɟɬ «Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ»), ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ
ɬɚɛɥ. 2.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɰɟɯɭ
ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɦɿɚɤɭ
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ
Ɉɞɧɨɮɚɤɬɨɪɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɜɢɞɭ
Y f (X1)
Ɉɞɧɨɮɚɤɬɨɪɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɜɢɞɭ
Y f (X 2 )

Ɇɧɨɠɢɧɧɢɣ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ (R)

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ
( )

0,563

0,316

0,410

0,168

Ɉɬɠɟ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 2 ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɤɪɚɳɚ
ɩɪɨɦɿɠɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɜɢɞɭ Y = f (ɏ1) ɞɿɣɫɧɨ ɽ ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɨɸ: ɰɹ ɦɨɞɟɥɶ «ɩɨɹɫɧɸɽ»
31,6 % ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɟɥɟɤɬɪɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɰɟɯɭ, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɤɪɚɳɚ
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ɦɨɞɟɥɶ ɜɢɞɭ Y = f (ɏ2) «ɩɨɹɫɧɸɽ» ɞɢɫɩɟɪɫɿɸ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ ɥɢɲɟ ɧɚ 16,8 %
(ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɰɹ ɦɨɞɟɥɶ ɦɚɽ ɛɿɥɶɲɭ ɡɚɥɢɲɤɨɜɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɭ ɩɨɯɢɛɤɭ).
Ɉɞɧɚɤ, ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɹɞɭ ɫɟɥɟɤɰɿʀ ɳɟ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɨɞɟɪɠɚɧɚ ɧɚɣɤɪɚɳɚ
ɩɪɨɦɿɠɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɦɨɞɟɥɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. ɓɨɛ
ɩɟɪɟɫɜɿɞɱɢɬɢɫɶ ɜ ɰɶɨɦɭ ɚɛɨ ɦɚɬɢ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɟ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ
ɩɪɨɰɟɫ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɟɥɟɤɬɪɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɰɟɯɭ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɜɢɳɟ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɆȽɍȺ, ɬɨɛɬɨ, ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɳɟ ɨɞɢɧ ɪɹɞ ɫɟɥɟɤɰɿʀ ɦɨɞɟɥɿ.
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɹɞɭ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɛɚɡɢɫɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ (ɪɢɫ. 2),
ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɜɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɪɨɦɿɠɧɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɜɩɥɢɜ ɧɚ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɰɟɯɭ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɦɿɚɤɭ ɜɠɟ ɞɜɨɯ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ:
ɏ1 ɬɚ ɏ2, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɡ ɭɫɿɽʀ ɦɧɨɠɢɧɢ ɬɚɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɢɛɪɚɧɚ ɧɚɣɤɪɚɳɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɣɤɪɚɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ,
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɹɞɭ ɫɟɥɟɤɰɿʀ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 5.

Ɋɢɫ. 5. ȼɿɤɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Mathcad 2000 Professional ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɲɭɤɭ
ɧɚɣɤɪɚɳɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɞɭ Y = f (X1, X2)
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɿɫɥɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɹɞɭ ɫɟɥɟɤɰɿʀ ɨɞɟɪɠɚɧɚ ɧɚɣɤɪɚɳɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɹɤɚ
ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ:
Y = 0,00029 + 1,06590 · X2 - 0,01390 · ɏ1 · ɏ2 + 0,00014 · (ɏ1)3
Ɂɚ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɰɹ ɦɨɞɟɥɶ ɽ ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɨɸ ɧɿɠ ɧɚɣɤɪɚɳɚ ɡ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ
ɦɨɞɟɥɟɣ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɹɞɭ ɫɟɥɟɤɰɿʀ. Ɍɨɛɬɨ, ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɿ, ɩɪɨɰɟɫ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɟɥɟɤɬɪɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɰɟɯɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɛ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɚɥɿ. Ɉɞɧɚɤ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɫɿ ɧɚɹɜɧɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɡɦɿɧɧɿ ɿ ɜɫɿ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɛɚɡɢɫɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɠɟ ɜɢɱɟɪɩɚɧɿ, ɩɨɞɚɥɶɲɟ
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɽ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ. Ɉɬɠɟ ɧɚɣɤɪɚɳɚ ɩɪɨɦɿɠɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ
ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɹɞɭ ɫɟɥɟɤɰɿʀ, ɿ ɽ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ.
ɓɨɛ ɨɰɿɧɢɬɢ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɹɤɿɫɧɨɸ ɽ ɦɨɞɟɥɶ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɰɟɯɭ ɡ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɦɿɚɤɭ, ɨɞɟɪɠɚɧɚ ɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɆȽɍȺ,
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɠ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɭ ɡɚ ɬɢɦɢ ɠ ɫɚɦɢɦɢ ɜɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɟɥɟɤɬɪɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ
ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, ɰɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɽ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɨɸ, ɬɨɦɭ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɪɨɫɬɨ
ɧɚɜɟɫɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɟ ɡ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɝɪɟɫɿʀ, ɹɤɟ ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ:
Y=0,00002

+0,62

+1,19.

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɡɧɚɱɟɧɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɹɤɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ,
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ, ɞɥɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɆȽɍȺ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 3.
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 3
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɰɟɯɭ ɡ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɦɿɚɤɭ
ɋɩɨɫɿɛ ɩɨɛɭɞɨɜɢ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ
Ɇɨɞɟɥɶ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɡɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɆȽɍȺ
Ɇɨɞɟɥɶ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɡɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ
ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ

Ɇɧɨɠɢɧɧɢɣ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ (R)
0,778
0,58

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ
( )
0,605
0,336

ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 3 ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ
ɦɨɞɟɥɶ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɰɟɯɭ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɦɿɚɤɭ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɡɚ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɆȽɍȺ, ɽ ɤɪɚɳɨɸ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɦɨɞɟɥɥɸ, ɨɞɟɪɠɚɧɨɸ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɞɟɥɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ «ɩɨɹɫɧɸɽ» ɞɢɫɩɟɪɫɿɸ ɨɛɫɹɝɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɰɟɯɭ, ɬɨɛɬɨ
ɬɨɱɧɿɲɟ ɨɩɢɫɭɽ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɿɞ ɧɚɹɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɧɚ ɧɟʀ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ.
Висновки
1. Для побудови математичних моделей споживання палива чи енергії, на підставі яких у
подальшому слід встановлювати відповідні «стандарти» енергоспоживання для технологічних
і господарських об’єктів, у виробничих умовах цілком можливо і доцільно використовувати
методи самоорганізації математичних моделей, зокрема, алгоритми методу групового
урахування аргументів (МГУА).
2. Застосування зазначених алгоритмів та відповідного програмного забезпечення у
порівнянні з використанням традиційних методів багатофакторного регресійного аналізу
дозволяє одержувати більш точні результати математичного моделювання процесів
енергоспоживання при значно менших витратах робочого часу фахівців-виробничників.
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