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(57) Спосіб формування моделі нелінійного об'єкта 
визначеної поведінки, що передбачає оцінку пове-
дінки спектр-зображення, який відрізняється тим, 
що спектр-зображення досліджується за колива-
льністю, дисперсністю руху елементів, інваріантні-

стю за напрямком зміни аргументу, інформаційною 
відстанню прм ^ у« нні ч;_ ;тс них трів, 
селективною ентропією, складністю опису з органі-
зацією робастного пошуку коефіцієнтів полінома 
та встановленням відповідності за узагальненим 
критерієм, який передбачає часткову відповідність 
опису об'єкта за поведінкою в часі та частотою 
діянь, характером кривизни досліджуваної залеж-
ності, та у разі невдалого висновку передає дію на 
реконструкцію полінома у вигляді адитивних сумі-
шей елементів вищих порядків та функціональних 
залежностей відмінної форми та гладкості. 

Винахід відноситься до автоматики, а саме до 
систем моделювання технологічних, хімічних та 
електротехнічних об'єктів, що не можуть бути по-
дані лінійними математичними описами. 

Відомий "Спосіб формування сигналів довіль-
ної форми" РШ2051414С1 МПК6 С0667/30, бюл. 
№36, 1995р., що базується на відновленні анало-
гового сигналу шляхом апроксимації його дискрет-
них відліків сплайн-функцією п-го порядку 

Відомий спосіб прийнято за прототип, як най-
більш близький за технічною реалізацією та тема-
тичним спрямуванням. 

Недоліками даного способу є: 
- Неспроможність обробляти одночасно функ-

ції будь-якої гладкої форми; 
- Складність перетворень для представлення 

функцій форми, що має різко спадаючі фронти; 
- Досить обмежене коло використання спосо-

бу. 
В основу винаходу поставлена задача ство-

рення способу, який гарантує підвищення точності 
подання моделей об'єктів у широкому просторі 
досліджень, із вимогою одночасного представлен-
ня перетворень будь-якої складності. 

Поставлена задача вирішується тим, що спо-
сіб формування моделі нелінійного об'єкта визна-

ченої поведінки передбачає оцінку характеристик 
та поведінки спектр-зображення. Згідно винаходу, 
спектр-зображення досліджується за коливальніс-
тю, дисперсністю руху елементів, інваріантністю за 
напрямком зміни аргументу, інформаційною від-
станню при досліджеьі частотних спектрів, селек-
тивною ентропією, складністю опису з організацією 
робастного пошуку коефіцієнтів полінома та вста-
новленням відповідності за узагальненим критері-
єм, який передбачає часткову відповідність опису 
об'єкта за поведінкою в часі та частотою діянь, 
характером кривизни досліджуваної залежності, та 
у разі невдалого висновку передає дію на реконс-
трукцію полінома у вигляді адитивних сумішей 
елементів вищих порядків та функціональних за-
лежностей відмінної форми та гладкості. 

Причинно-наслідковий зв'язок між запропоно-
ваними ознаками і технічним результатом полягає 
в наступному: 

- Дослідження за коливальністю функції опису 
визначає величину кривизни вихідної змінної від-
носно її максимально лінеарізованої залежності 
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де у - наявна вихідна координата об'єкта уі. -

значення лінеарізованої залежності, функції виду 
у=а*х; хв, хн - верхня та нижня межа аргументу 
дослідження властивостей елементарної функції 
(визначається відповідно до апріорних даних про 
процес) Дх = х в - * Н І 

- дослідження інваріантності функції, до варіа-
цій змінних, відповідає за поведінку функції при 
прямому (Дх > 0) та зворотному (Дх 0) напрям-
ку зміни аргументу: 

1 Х в 1 х
г" І 3 = - І у с і х - - {усіх; 

X* X. 
дослідження дисперсності руху елементів 

відповідає за розкид значень функції при варіаціях 
вхідних змінних 

х„ 

4 

ь - £ Г < у -
х. 

my)dx 

де т у - математичне сподівання вихідної змін-
ної, у - миттєва оцінка сигналу. 

Причому Іу,ІЗ,Ь є критеріями - предикторами, 

що розраховуються, для кожної елементарної фу-
нкції бази даних попередньо, а в процесі вибору 
базисної функції повинні бути визначені, як опис 
аналізованої вхід-вихідної залежності. Якщо жодна 
з етапон-функцій не відповідає заявленим харак-
теристикам передавальної залежності - дія пере-
ходить до реконструкцій функції. Утворюються 
адитивні суміші та знов проходить переоцінка ха-
рактеристичних критеріїв. Якщо вказана процеду-
ра переоцінки не знаходить функції подібного ха-
рактеру серед створених сумішей - змінюється 
порядок п одного з членів суміші і операція повто-
рюється. Якщо еталон-функція задовольняє хара-
ктеристичним критеріям - проводиться параметри-
чна ідентифікація з обраною еталон-функцією. 

За попередньо вибраною еталон-функцією, 
маємо визначити імовірність відповідності поведін-
ки сегментів аналізованої послідовності та еталон-
функції, тобто оцінити доцільність опису заданою 
функцією: 

- попередньо визначаємо вагові коефіцієнти за 
методом "обертання аналітичних значень", як най-
простішим, що гарантує швидкий розв'язок 

Л - і . 
Ж 

де ію - оптимальне значення критерію; 
Визначаємо за градієнтним методом коефіціє-

нти отриманої еталон-функції; 
Формуємо узагальнений критерій 
'уз = -У н + Ч ' ^ + Хг'г + 'ЧА + ^ ( Л + 
Визначення інформаційної відстані при дослі-

джені частотних спектрів вибірки даних за Іг (інфо-
рмаційною оцінкою Кульбака) є мірою наближення 
частотних спектрів вибірки даних та обраної аналі-
тичної функції 

N ( 
І Г = І ( Р | М | Р А 

і=1 І 
де Р[(\«) - імовірність віднесення структури і до 

Pf(w) 
F 

класу АІ, виходячи з частотного аналізу, Рд - імо-
вірність віднесення структури f до класу АІ, за ап-
ріорними даними. 

Дослідження селективної ентропії елементів 
класу є мірою подібності поведінки всіх сегментів 
піни частотного спектра вибірки даних та обраної 
аналітичної функції 

п 
>Н = -ZP|j{A~f} l09pij{A~f}. 

i=1 
де Pij{A-f) - імовірність віднесення структури f до 

класу АІ, виходячи з аналізу подібності варіації 
кожного сегмента вибірки К. 

Оцінка складності опису, що дозволяє отрима-
ти опис із мінімальною кількістю ступіней вільності, 
що гарантує наступне зменшення арифметичних 
операцій при проведенні параметричної ідентифі-
кації 

= — .єа , - f = const, 
Z C S { A , } * N 
s=1 

cs{A,} " s-тий коефіцієнт полінома класу А, N -

порядок полінома, є д - f - точність наближення 
класу Аі до структури f. 

Перевіряється відповідність допису визначе-

ному рівню критерію Іузорі, ЯКЩО Іуз < J y30pt -
функція повертається на доопрацювання. Причо-
му за початковий крок, обирається крок, на якому 
був завершений етап попереднього встановлення 
моделі. 

Приклад використання №1: 
За отриманим аналізом поведінки передаточ-

ної функції досліджуваного технологічного об'єкта, 
що є поданою у вигляді сегментованих, за часом, 
спектральних складових сигналів вхід-вихідного 
інформаційного потоку, визначаємо характеристи-
ку передавальної функції за критеріями Іу . Із , ID-

Виконується порівняння отриманих критеріїв-
предикторів описів з еталон-функціями. Якщо жо-
дна з еталон-функцій, що міститься у блоці наяв-
них еталон-функцій, не відповідає заявленим ха-
рактеристикам передавальної функції - дія 
переходить до реконструкції функцій. Утворюють-
ся адитивні суміші існуючих описів передавальної 
функції та знов проходить переоцінка характерис-
тичних критеріїв. Якщо еталон-функція задоволь-
няє характеристичним критеріям - проводиться 
параметрична ідентифікація з обраною еталон-
функцією на етапі підрахунку параметрів полінома. 
Визначаються вагові коефіцієнти критеріїв, що 
входять до складу узагальненого адитивного кри-
терію, їх значення та значення узагальненого кри-
терію. 

На заключному етапі перевіряємо умову від-
повідності опису аналізованого каналу, критерію. 

Приклад використання №2: 
Маємо набір послідовностей даних дослі-

дження технологічного об'єкта, що є добре розпо-
діленими за швидкодією вхщ-вихідних змінних 
(температура, витрата), визначаємо характеристи-
ку складної передавальної функції за критеріями 
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Іу.ІЗ'Ь- Декілька найближчих до оптимального 
опису функцій включаються до процесу почергово, 
поступово відбувається корекція коефіцієнтів стру-
ктурного опису. Проводиться голосування Іуз за 
реалізаціями обраних описів, - два найкращих 
створюють адитивну суміш. У разі невдалого ви-
бору почергово збільшується порядок функцій, що 

були найкращими за критеріями-предикторами. 
Отримані суміші почергово включаються в процес. 

Висновок: за експериментальними досліджен-
нями встановлено, що отримані аналітичні описи є 
суттєво стійкими, за досить високої точності, а їх 
параметрична ідентифікація швидко приводить до 
глобального розв'язку. 
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