РЕФЕРАТ

У

даній

роботі

досліджується

проблема

мультиколінеарності

та

вирішується завдання структурно-параметричного синтезу моделі множинної
лінійної регресії в умовах часткової мультиколінеарності вхідних змінних.
Пропонується процедура тестування класичного Stepwise і запропонованого
многокритеріального методів вибору ознак і методика породження тестових
вибірок з різними типами мультиколінеарності між ознаками. Розглянуті
методи вибору ознак тестуються на породжених вибірках. Процедура
тестування полягає в застосуванні методів вибору ознак до вибірок з різним
типом

мультиколінеарності

і

оцінюванні

ступеня

мультиколінеарності

відібраних ознак. Запропонований алгоритм здійснює виключення змінних за
оцінкою

мультиколінеарності

методом

Фаррара-Глобера.

Оптимізація

параметрів крокового алгоритму здійснюється відповідно до зовнішнього
критерію - коефіцієнту детермінації на перевірочної вибірці даних. Розглянуто
приклад моделювання ефективності стану дихальної системи пацієнта за
величиною спожитого кисню. Порівняння результатів стандартного Stepwise та
запропонованого

многокритеріального

алгоритмів

останнього на екзаменаційній вибірці даних.

показало

перевагу

ABSTRACT

The problem of multicollinearity is researched and the problem of model
structural-parametric synthesis of multiple linear regression in conditions

of

multicollinearity partial input variables is solved at this work. Testing procedure of
classical stepwise and multicriteria methods for selecting features are proposed and
generating test samples method with different types of multicollinearity between
attributes is proposed at this work. The choice methods are tested for signs of
generated samples. The testing procedure is to use selecting features methods to
samples of multicollinearity different types and the degree assessing of
multicollinearity selected signs. The proposed algorithm performs exclusion variables
to estimate multicollinearity by Farrar-Hlober method. . The parameters optimization
of the proposed stepwise algorithm is carried out in external criterion accordance the coefficient of determination on the test sample data. An example the efficiency
simulation of patient’s respiratory system functional state in magnitude of oxygen
consumption is performed in a work. Comparison of standard stepwise algorithm and
proposed algorithm showed the advantage of multicriteria proposed algorithm.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,
СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

UI – графічний інтерфейс
IDE – інтегроване середовище розробки
STEPWISE – покрокова регресія
ПЗ – програмне забезпечення
LASSO – метод L1 - регуляризації
LARS – метод найменших кутів
RIDGE – метод L2 – регуляризації
LOG – файл із записами про події у хронологічному порядку
POPUP – спливаюче вікно
Скролінг – форма подання інформації, при якій вміст (текст, зображення)
рухається у вертикальному чи горизонтальному напрямку
МНК – метод найменших квадратів
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ВСТУП

Основна проблема, що виникає при породженні ознак - проблема
мультиколінеарності. Явище часткової мультиколінеарності вхідних аргументів
призводить до зростання дисперсії оцінки параметрів регресійної моделі і
ускладнює пояснення впливу вхідних змінних на залежну змінну. Істотна
мультиколінеарность призводить до неможливості оцінки виходу моделі.
Стандартні покрокові процедури відбору факторів не вирішують проблему
мультиколінеарності. У цій роботі розглядається багатокритеріальний підхід,
що забезпечує можливість оптимізації параметрів алгоритму на принципах
самоорганізації для отримання моделі, що задовольняє вимогам найкращої
точності і обмеженням часткової мультиколінеарності.
Робота також присвячена тестуванню існуючих методів вибору ознак.
Передбачається,

що

досліджувана

вибірка

містить

значну

кількість

мультиколінеарних ознак.
Актуальність теми
Проблема побудови стійких прогностичних моделей,призначених для
тривалої експлуатації виникає при вирішенні завдань прогнозування станів
технічних, біологічних та соціальних систем. Однією з основних причин
нестійкості моделей є наявність мультиколінеарності результатів вимірювань.
Одним із способів усунення мультиколінеарності та підвищення стійкості
моделі є відбір найбільш значущих ознак. Визначення найбільш оптимального
методу вибору ознак для конкретного завдання є актуальною проблемою
машинного навчання.
Мета роботи
Метою роботи є розробка алгоритму побудови регресійної моделі, що
оптимізує значення коефіцієнта детермінації на тестовій вибірці даних з
урахуванням обмеження часткової мультиколінеарності залежних змінних.
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Для досягнення поставленої мети в роботі поставлено наступні завдання:
1. Запропоновати алгоритм структурно-параметричного синтезу моделі,
що забезпечує виконання поставленої мети.
2. Отримати моделі на тестовому прикладі для базового Stepwise і
запропонованого алгоритмів.
3. Порівняти результати отриманих моделей на екзаменаційній вибірці
даних та зробити висновок про якість роботи розглянутих алгоритмів.
Методи досліджень
При

побудові

алгоритму

тестування

методів

вибору

ознак

використовувалися елементи теорії ймовірностей, математичної статистики та
лінійної

алгебри.

Для

програмної

реалізації

розробленого

алгоритму

використовувалася середа С++ Builder IDE.
Наукова новизна
•

Запропонована процедура ділення тестових вибірок для аналізу методів

вибору ознак;
•

розроблено метод параметрично-структурного синтезу моделі на

принципах самоорганізації з автоматичним знаходженням оптимальних
параметрів внутрішніх критеріїв через зовнішній критерій.
Об’єктом дослідження є моделювання ефективності стану дихальної
системи пацієнта за величиною спожитого кисню.
Предметом дослідження є показники, які охоплюють параметри,
потрібні для точного передбачення величини споживання кисню.
Структура дипломного проекту. Дипломний проект побудований за
класичним принципом, викладений на сторінках 93 машинописного тексту,
складається з вступу, огляду літератури, 5 глав та заключення. Список
літератури включає 33 джерела .

7
РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД І АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ

Процес прогнозування достатньо актуальний в даний час. Широка сфера
його вживання. Прогнозування широко використовується в економіці, а саме в
управлінні. В менеджменті поняття "планування" і "прогнозування" тісно
переплетено. Вони не ідентичні і не підміняють один одного. Плани і прогнози
розрізняються

між

собою

тимчасовими

межами,

ступенем

деталізації

показників, що містяться в них, ступенем точності і вірогідності їх досягнення,
адресністю і, нарешті, правовою основою. Прогнози, як правило, носять
індикативний характер, а плани володіють силою директивного характеру. Не
підміна і зіставлення плану і прогнозу, а їх правильне поєднання - такий шлях
планомірного регулювання економіки в умовах ринкової економіки і переходу
до неї.
В промисловості методи прогнозування також грають першорядну роль.
Використовуючи екстраполяцію і тенденцію, можна робити попередні
висновки щодо різних процесів, явищ, реакцій, операцій.
Певну нішу прогнозування займає і у військових дисциплінах. Використо
вуючи методи прогнозування, можна визначити (оцінити) радіоактивну
обстановку місцевості і т.д.
Існує багато методів прогнозування. Продиференціювавши їх загальне
число, необхідно вибрати оптимальний з них для використовування в кожній
конкретній ситуації.
Аналіз методів прогнозування, вивчення цих методів,

використовування

їх в різних сферах діяльності є заходом раціоналізаторського характеру.
Ступінь достовірності прогнозів можна потім порівняти з дійсно
реальними показниками, і, зробивши висновки, приступити до наступного
прогнозу вже з існуючими даними, тобто наявною тенденцією. Спираючись на
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одержані дані, можна в тимчасовому аспекті переходити на більш високий
ступінь і т.д. [5].

1.1 Задачі і принципи прогнозування

Прогноз - конкретний прогноз, думка про стан якого-небудь явища в
майбутньому на основі спеціально наукового дослідження. Класифікація
прогнозів здійснюється, як правило, по двох признаках тимчасовому і
функціональному. По тимчасовій ознаці розрізняють прогнози: коротко,
середньо, довгострокові і наддовгострокові. Функціональна класифікація
прогнозів припускає їх розподіл на дослідницькі, програмні і ресурсні.
Прогнозування - процес розробки прогнозів. Залежно від виду прогнозу
розрізняють нормативне, пошукове, оперативне.
Прогнозна модель - модель об'єкту прогнозування, дослідження якої
дозволяє одержати інформацію про можливі стани об'єктах в майбутньому і
(або) шляхах і термінах їх здійснення.
Щоб одержати інформацію про майбутнє, потрібно вивчити закони
розвитку народного господарства, визначити причини, рушійні сили його
розвитку - це основна задача планування і прогнозування. Як основні рушійні
сили розвитку виробництва виступають соціальні потреби, технічні можливості
і економічна доцільність. Відповідно до цього можна вказати на три основні
задачі планування і прогнозування:


встановлення цілей розвитку господарства;



вишукування оптимальних шляхів і засобів їх досягнення;



визначення ресурсів, необхідних для досягнення поставлених цілей.
Вибір цілей є результатом аналізу соціально-політичних задач, які

необхідно вирішити в суспільстві і які відображають об'єктивний характер дії
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економічних законів. Вибору цілей передує розробка альтернатив цілей,
побудова ієрархічної системи або "дерева цілей", ранжирування цілей, вибір
провідних ланок. Початковими передумовами вибору цілей є, з одного боку,
реальна можливість рішення даної альтернативи, а з іншою - її оптимальність
по критерію ефективності. Шляхи і засоби досягнення цілей визначаються на
основі аналізу розвитку народного господарства і науково-технічного прогресу.
При цьому в. процесі прогнозування відбувається обмеження області
альтернативних варіантів шляхів і засобів досягнення поставлених цілей, тобто
визначається область оптимальних рішень.
В процесі розробки плану (ухвалення рішення) визначається єдине рішен
ня, оптимальне по прий-нятому вектору критеріїв. Залежно від того, яка задача
розв'язується

в

першу

чергу,

розрізняють

два

види

прогнозування:

дослідницьке (або пошукове) і нормативне. Формування прогнозу об'єктивно
існуючих тенденцій розвитку на основі аналізу історичних тенденцій
називається дослідницьким або пошуковим прогнозуванням.
прогнозування

заснований

на

використовуванні

принципу

Цей

вид

інерційності

розвитку, при якому орієнтація прогнозу в часі відбувається по схемі "від
теперішнього часу, - до майбутнього". Дослідницький прогноз - це картина
стану об'єкту прогнозу в певний момент майбутнього, одержана в результаті
розгляду процесу розвитку як рухи за інерцією від теперішнього часу до
горизонту прогнозу. Прогнозування тенденцій розвитку об'єкту прогнозу, які
повинні забезпечувати досягнення у встановлений момент майбутнього певної
соціально-політичної,

економічної

і

оборонної

мети,

називається

нормативним. В цьому випадку орієнтація прогнозу в часі відбувається по
схемі "від майбутнього до теперішнього часу". Розузгодження нормативних і
дослідницьких оцінок об'єкту прогнозу в кожний момент часу майбутнього
є слідством суперечності "потреби-можливості".
Комплексний прогноз будується на основі композиції дослідницького і н
ормативного прогнозів. Вибір цілей і засобів для їх досягнення неодмінно
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повинен поєднуватися з визначенням потреби в ресурсах. При визначенні цієї
потреби слід розглядати планові і прогнозні матриці ресурсів (фінансових,
трудових, матеріальних і енергетичних), а також матриці виробничих
потужностей і ресурсів часу. Оцінці підлягають як потрібні ресурси, так і
вірогідні обмеження на їх величину в діапазоні часу попередження плану або
прогнозу. Матриці ресурсів прогнозу є найважливішими початковими даними
при

складанні

балансів

народного

господарства

при

перспективному

плануванні. Не дивлячись на спільність задач, їх постановка при прогнозуванні
і плануванні різна. При плануванні діє наступна схема: "мета - директивна,
шляхи і засоби її досягнення - детерміновані, ресурси - обмежені". При
прогнозуванні схема інша: "цілі - теоретично досяжні, шляхи і засоби їх
досягнення - можливі, ресурси - вірогідні". Задачі прогнозування відрізняються
широтою обхвату. Задачі прогнозування треба оцінювати як глобальні. До них
можна віднести: аналіз ситуації, визначення рівнів достовірності інформації,
визначення

ступеня

вірогідності,

вироблення

поточних,

середньо

і

довгострокових прогнозів. Принципи прогнозування: поєднання соціальнополітичних і господарських цілей; демократичний централізм; системність;
безперервність і зворотний зв'язок; пропорційність і оптимальність; реальність і
об'єктивність; виділення провідної ланки і т.д.
Прогнозування

повинне

носити системний характер.

Необхідність

системного підходу в прогнозуванні витікає з особливостей розвитку науки і
техніки, народного господарства в період науково-технічної революції.
Науково-технічна революція привела до принципової зміни властивостей,
характеристик і структури сучасної техніки і народного господарства.
Зростання кількості елементів, об'єктів різної природи, ускладнення зв'язків
між ними і поведінки об'єкту в зовнішньому середовищі привели до створення
великих
Сучасні

технічних
машини

і

виробничих

володіють

(організаційно-економічних)

високою

систем.

конструктивно-функціональною

складністю, є технічними комплексами, що включають величезну кількість
деталей,

вузлів,

агрегатів

і

готових

виробів,

з'єднаних

кінцевою
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функціональною

цілісністю.

конструктивно-функціональна

складність

обумовлює високу матеріаломісткість, трудомісткість, енергоємність і вартість
технічних комплексів.
Розвиток техніки привів до створення складних ієрархічних структурних
побудов - великих технічних систем. Ця властивість технічних комплексів
зажадала системний підхід до її створення, системне проектування. В технічних
комплексах конструкції окремих вхідних елементів, що розробляються, повинні
бути підлеглі загальній меті, ради якої створюється система, тобто повинна
бути

забезпечена

великих

єдина

технічних

систем

стратегія поведінки технічної системи. Створення
викликало

у

свою

чергу

появу

великих

організаційно-економічних (виробничих) систем, що охоплюють безліч
підприємств, з'єднаних випуском певного технічного комплексу. Виникає
ієрархія в структурі управління виробничими підприємствами. неухильно
наростаючі темпи розвитку науки і техніки, створення сучасних організаційноекономічних систем привели до лавиноподібного зростання інформації і
збільшення ступеня нерегулярності її надходження. Все це зажадало
вдосконалення методів планування,створення системи планування.
Найважливішими

вимогами

системного

підходу

є

комплексність

прогнозів і планів і безперервний характер процесу планування. Комплексний
підхід передбачає складання прогнозів і планів у взаємозв'язку як в просторі (в
галузевому і територіальному розрізі), так і в часі. Взаємозв'язок в просторі
означає встановлення раціональних відносин між галузями народного
господарства,

економічними

районами,

встановлення

оптимальних

співвідношень між темпами розвитку науки, техніки і промислового
виробництва, збалансованість потреб і ресурсів на всіх рівнях ієрархії.
Взаємозв'язок прогнозів і планів в часі забезпечується реалізацією
принципу безперервності планування. Коректування планів і прогнозів повинне
носити дискретний характер з наперед встановленими термінами (режим
функціонування). Відносна часта зміна планів, що обумовлює зміну
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виробничих програм, може привести до дезорганізації роботи галузей і
підприємств через складність структури виробничих зв'язків в народному
господарстві,

великій

трудомісткості

і

матеріаломісткості

процесів підготовки промислового виробництва. Чутливість прогнозу і планів
до змін залежить від рівня ієрархії, термінів попередження і періодичності
коректувань.

Чим

нижче

рівень,

тим

чутливість

вище,

тим

винні бути коротшим періоди коректування. Найважливішим моментом упрова
дження і використовування безперервних систем планування є визначення
якості роботи таких систем і на основі цього знаходження оптимального
режиму функціонування. Безперервність планування забезпечується шляхом
реалізації принципу зворотного зв'язку. Коректування планів і прогнозів
проводиться на підставі інформації зворотного зв'язку, що містить дані про
результати реалізації планів, і прогнозів, уточнення потреб, про зміну тенденції
розвитку об'єкту і зовнішнього середовища (соціально-політичного, науковотехнічного і економічного фону).
Різний ступінь невизначеності інформації, що виробляється, про
майбутнє впливає на характер вживаних методів, способів і прийомів
прогнозування і планування. Якщо при розробці планів перевага віддається
детермінованим методам, то при прогнозуванні - стохастичним. При складанні
планів переважне вживання мають регулярні методи, при прогнозуванні евристичні. Специфіка стадій і етапів планування впливає також на кількість і
рівень агрегації планових і прогнозних показників, ступінь їх детермінованої,
співвідношення директивних і розрахункових показників [6].

1.2 Статистичні гіпотези та їх перевірка
У процесі статистичного аналізу трапляється необхідно сформулювати і
перевірити припущення (гіпотези) щодо величини незалежних параметрів чи
закону розподілу досліджуваної генеральної сукупності (сукупностей).
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Наприклад, дослідник висуває гіпотезу у тому, що «вибірка залучена з
нормальної генеральної сукупності» чи «генеральні середні двох аналізованих
сукупностей рівні». Такі припущення називаються статистичними гіпотезами.
Зіставлення висловленої гіпотези щодо генеральної поєднанні з наявними
вибірковими даними, супроводжуване кількісної оцінкою рівень достовірності
одержуваного виведення і здійснюване за допомогою тієї чи іншої
статистичного критерію, називається перевіркою статистичних гіпотез.
Під статистичної гіпотезою розуміються різноманітних припущення щодо
характеру, чи параметрів розподілу випадкової перемінної, які можна
перевірити, спираючись на результати спостережень у випадковій вибірці.
Інакше кажучи, статистичної гіпотезою називається припущення щодо
властивості генеральної сукупності, що можна перевірити, спираючись на дані
вибірки. Позначається гіпотеза буквою М. То може висунуто гіпотеза - про
тому, що сьогодні середня у генеральній сукупності дорівнює деякою величині.
Сенс перевірки статистичної гіпотези у тому, щоб за які є статистичних
даних прийняти чи відхилити статистичну гіпотезу з мінімальним ризиків
помилки. Ця перевірка здійснюється за певних правил.
Слід пам'ятати, що статистична перевірка гіпотез маєвероятностний
характер. З допомогою статистичної перевірки гіпотез можна визначити
можливість прийняття помилкового рішення з тим чи іншим результатам
статистичного вивчення цього явища. Якщо ймовірність помилки невелика, то
статистичні показники обчислені щодо явища, можна використовувати для
практичних цілей при малому ризик помилки.
Гіпотези своєю чергою класифікуються на:
- прості складні;
- параметричні і непараметричні;
- основні (висловлені) і альтернативні (конкуруючі).
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Якщо висунута гіпотеза зводиться до утвердження у тому, що значення
деякого невідомого параметра генеральної сукупності з точністю одно заданої
величині, ця гіпотеза називається простий.
Наприклад: «Середньодушовий сукупний прибуток населення Росії
становить 10000 рублів на місяць»; «Рівень безробіття (частка безробітних в
чисельності економічно активного населення) у Росії дорівнює 9%».
Складною

називають

гіпотезу,

що

складається

з

кінцевого

чи

нескінченного безлічі простих гіпотез, цьому зазначається деяка область
ймовірних значень параметра.
Гіпотези

про

параметрах

генеральної

сукупності

називаютьсяпараметрическими, про розподілах -непараметрическими.
Висунута гіпотеза називається нульової (основний). Її прийнято
позначати М0. Передбачається, що дійсне відмінність порівнюваних величин
одно нулю, а виявлене за даними на відміну від нуля носить випадковий.
Нульова гіпотеза відхиляється тоді, коли з вибірці виходить результат, який за
істинності висунутої нульової гіпотези малоймовірний.
Стосовно

висловленої

(основний)

гіпотезі

можна

сформулювати

альтернативну (конкуруючу), що суперечить їй.Альтернативную (конкуруючу)
гіпотезу прийнято позначати М1.
Як нульової гіпотези М0 прийнято висувати просту гіпотезу, оскільки
звичайно буває зручніше перевіряти суворіше твердження.
За вмістом статистичні гіпотези можна підрозділити сталася на кілька
основних типів:
- гіпотези про вигляді закону розподілу досліджуваної випадкової
величини;
- гіпотези про числових значеннях параметрів досліджуваної генеральної
сукупності;
- гіпотези про однорідності двох або кількох вибірок чи деяких
характеристик аналізованих сукупностей;
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- гіпотези про спільний вигляді моделі, яка описує статистичну
залежність між ознаками; та інших.
Оскільки перевірка статистичних гіпотез складає підставі вибіркових
даних, тобто. обмеженого низки спостережень, рішення про нульової гіпотези
М0 маютьвероятностний характер. Інакше кажучи, таке рішення неминуче
супроводжується

деякою,

хоча,

можливо

і

дуже

малій,

ймовірністю

помилкового укладання як і ту, і у інший бік.
Так було в якийсь невеличкий частці випадків а нульова гіпотеза М0 може
бути відкинутої, тоді як насправді у генеральній сукупності вона є
справедливою. Таку помилку називають помилкою 1-го роду, та її ймовірність
– рівнем значимості і позначають.
Навпаки,

до

якогось

невеличкий

частці

випадків

(

нульова

гіпотеза М0 приймається, тоді як у насправді у генеральній сукупності вона є
помилковою, а справедлива альтернативна гіпотеза Мx. Таку помилку
називають помилкою 2-го роду. Можливість помилки 2-го роду позначається як
Можливість 1 - називають потужністю критерію.
При фіксованому обсязі вибірки можна вибрати на власний розсуд
величину ймовірності лише одній з помилок. Збільшення ймовірності а такою
призводить до зниження інший.
Прийнято ставити ймовірність помилки 1-го роду державний рівень
значимості. Зазвичай, користуються деякими стандартними значеннями рівня
значимості: 0,1; 0,05; 0,025; 0,01; 0,005; 0,001. Тоді, очевидно, з цих двох
критеріїв, що характеризуються одному й тому ж ймовірністю а (відхилити
правильну насправді гіпотезу М0), варто прийняти той, якому відповідав би
менша помилка 2-го роду, тобто. велика потужність. Зниження ймовірностей
обох помилок, і можна домогтися шляхом збільшення обсягів вибірки.
Правильне вирішення питань щодо нульової гіпотези М0 також може бути
два види:
- вжито нульова гіпотеза М0, як у генеральної сукупності правильна
нульова гіпотеза М0; ймовірність цього рішення 1;
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- нульова гіпотеза М0 буде відхилена на користь альтернативної М1, як у
генеральної

сукупності

нульова

гіпотеза М0 відхиляється

на

користь

альтернативної М1; ймовірність цього рішення 1 потужність критерію.
Результати рішення про нульової гіпотези можна проілюструвати з
допомогою таблиці 1.
Таблиця 1 - статистичний гіпотеза перевірка лапласа
Нульова
гіпотеза М0
Вірна

Хибна

Результати рішення
Относительно нулевой гіпотезиН0
>Відхилена
Прийнята
Помилка 1-го роду, Правильне
її ймовірність
рішення, його
Р(М1/ М0) = ɑ
ймовірність
Р(М0/ М0) = 1 - ɑ
Правильне
Помилка 2-го роду, її
рішення, його
ймовірність
ймовірність
Р((М0/ М0)= 
Р(М1/ М1) = 1-

Що стосується властивостей генеральної сукупності можуть висуватися
деякі гіпотези величину середньої, дисперсії, характері розподілу, форми і
тісноті зв'язок між перемінними.
Перевірка гіпотези складає основі виявлення узгодженості емпіричних
даних із гіпотетичними (теоретичними). Якщо розходження міжсравниваемими
величинами теж не виходить межі випадкових помилок, гіпотезу приймають. У
цьому не роблять жодних висновків правильність самої гіпотези, йдеться лише
про узгодженості порівнюваних даних.
Основою перевірки статистичних гіпотез є дані випадкових вибірок, У
цьому байдуже, оцінюються чи гіпотези щодо реальної чи гіпотетичної
генеральної сукупності. Останнє відкриває дорогу застосування цієї методу
поза власне вибірки: під час аналізу результатів експерименту, даних
суцільного спостереження, але малої чисельності. І тут рекомендується
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перевірити, не викликана чи встановлена закономірність збігом випадкових
обставин, наскільки вона й у того комплексу умов, у яких перебуває яка
вивчалася сукупність.
Особливо процедура перевірки статистичних гіпотез проводиться з метою
оцінки суттєвості розбіжностей зведених характеристик окремих сукупностей
(груп): середніх, відносних величин. Такі завдання, зазвичай, творяться у
соціальної статистиці. Трудомісткістьстатистико-социологических досліджень
призводить до того, що всі вони будуються нанесплошном обліку. Тому
проблема доказовості висновків у соціальній статистиці дуже гостра.
Застосовуючи процедуру перевірки статистичних гіпотез, слід, що вони можуть
гарантувати результати з певною ймовірністю лише з «безстороннім»виборкам,
з урахуванням об'єктивних даних.

1.3 Статистичні методи

Перш ніж приступити до аналізу статистичних методів прогнозування,
розглянемо деякі загальні поняття і визначення, що відносяться до
кореляційних і регресійних моделей. Дві випадкові величини є кореляційно
зв'язаними, якщо математичне очікування однієї з них міняється залежно від
зміни іншої.
Вживання кореляційного

аналізу припускає

виконання

наступних

передумов:
а) Випадкові величини у (y1, у2..., Уn) і x (x1, x2..., Хn) можуть
розглядатися як вибірка з двовимірної генеральної сукупності з нормальним
законом розподілу.
б) Очікувана величина погрішності і рівна нулю
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в) Окремі стахостично незалежні спостереження, тобто значення даного
нагляду не повинне залежати від значення попереднього і подальшого
наглядів.
г) Коваріація між помилкою, пов'язаною з одним значенням залежної
змінної у, і помилкою, пов'язаною з будь-яким іншим значенням у, рівна нулю.
д) Дисперсія помилки, пов'язана з одним значенням у, рівна дисперсії
помилки, пов'язаній з будь-яким іншим значенням.
е) Коваріація між погрішністю і кожній з незалежних змінних рівна
нулю.
є) Безпосередня застосовність цього методу обмежується випадками, коли
рівняння кривої є лінійним щодо своїх параметрів bo, bi...,bk Це, проте, не
означає, що саме рівняння кривої щодо змінних повинне бути лінійним. Якщо
емпіричні рівняння наглядів не є лінійними, то у багатьох випадках виявляється
можливим

привести

їх

до

лінійної

форми

і

вже.

після

цього

застосовувати метод якнайменших квадратів.
ж) Спостереження незалежних змінних проводяться без погрішності.
Перед початком кореляційного аналізу необхідно перевірити виконання цих
передумов.
Зв'язок між випадковою і невипадковою величинами називається регресій
ним, а

метод

аналізу

таких

зв'язків

- регресійним

аналізом. Вживання

регресійного аналізу припускає обов'язкове виконання передумов (б-г)
кореляційного аналізу. Тільки при виконанні приведених передумов оцінки
коефіцієнтів

кореляції

і

регресії,

одержувані

за

допомогою

способу

якнайменших квадратів, будуть незміщеними і мати мінімальну дисперсію.
Регресійний аналіз тісно пов'язаний з кореляційним. При виконанні
передумов кореляційного аналізу виконуються передумови регресійного
аналізу. В той же час регресійний аналіз пред'являє менш жорсткі вимоги до
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початкової інформації. Так, наприклад, проведення регресійного аналізу
можливе навіть у разі відмінності розподілу випадкової величини від
нормальної, як це часто буває для техніко-економічних величин. Як залежна
змінна в регресійному аналізі використовується випадкова змінна, а як
незалежна – невипадкова змінна. По

ступеню

комплексності

статистичні

дослідження можна розділити на двовимірні і багатовимірні. Перші торкаються
розгляду парних взаємозв'язків між змінними (парні кореляції і регресії) і
направлені

в прогнозних дослідженнях на рішення таких

задач, як

встановлення кількісної міри тісноти зв'язку між двома випадковими
величинами, встановлення близькості цього зв'язку до лінійної, оцінки
достовірності і точність прогнозів, одержаних екстраполяцією регресійної
залежності. Багатовимірні методи статистичного - аналізу направлені в
основному на рішення задачі системного аналізу багатовимірних стохастичних
об'єктів прогнозування. Метою такого аналізу є, як правило, з'ясування
внутрішніх взаємозв'язків між змінними комплексу, побудова багатовимірних
функцій зв'язку змінних, виділення мінімального числа характеристик, що
описують об'єкт з достатнім ступенем точності. Однією з основних задач тут є
скорочення розмірності опису об'єкту прогнозування.
Таким чином, статистичні методи використовуються в основ-ном для
підготовки даних, приведення їх до вигляду, придатного для виробництва
прогнозу. Як правило, після їх вживання використовується один з методів
екстраполяції або інтерполяції для отримання безпосередньо прогнозного
результату.

1.4 Регресійний аналіз
Регресі́йний ана́ліз — розділ математичної статистики, присвячений
методам аналізу залежності однієї величини від іншої. На відміну від
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кореляційного аналізу не з'ясовує чи істотний зв'язок, а займається пошуком
моделі цього зв'язку, вираженої у функції регресії.
Регресійний аналіз використовується в тому випадку, якщо відношення
між змінними можуть бути виражені кількісно у виді деякої комбінації цих
змінних. Отримана комбінація використовується для передбачення значення,
що може приймати цільова (залежна) змінна, яка обчислюється на заданому
наборі значень вхідних (незалежних) змінних. У найпростішому випадку для
цього використовуються стандартні статистичні методи, такі як лінійна
регресія. На жаль, більшість реальних моделей не вкладаються в рамки лінійної
регресії. Наприклад, розміри продажів чи фондові ціни дуже складні для
передбачення, оскільки можуть залежати від комплексу взаємозв'язків множин
змінних. Таким чином, необхідні комплексні методи для передбачення
майбутніх значень.
Мета регресійного аналізу
1. Визначення ступеня детермінованості варіації критеріальної (залежної)
змінної предикторами (незалежними змінними).
2. Прогнозування значення залежної змінної за допомогою незалежної.
3. Визначення внеску окремих незалежних змінних у варіацію залежної.
4. Регресійний аналіз не можна використовувати для визначення наявності
зв'язку між змінними, оскільки наявність такого зв'язку і є передумова для
застосування аналізу.

1.5 Загальне призначення множинної регресії
Загальне призначення множинної регресії полягає в аналізі зв'язку між
декількома незалежними змінними xi , i  1, n (які називаються також факторами)
і залежною змінною y . У загальному випадку, процедура побудови множинної
регресії полягає в оцінюванні параметрів лінійного рівняння виду:
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y  0  1 x1  2 x2  ...  n xn   .

Оцінювання проводиться за спостереженнями за входом (рядки матриці
спостережень) і виходом (елементи вектора відгуків).
 y1    E  y1   1
 
   
  y2    E  y2    1
E  y3     E  y3    1
 
   
 
   
 y    E  y    1
m 

 m   

x11

x12

x21
x31

x22
x32

xm1

xm 2

x1n   0 
  
x2 n   1 
x3n     2 
  
  
xmn    n 

або те ж саме в компактному вигляді:
E  y   X

1.6 Метод найменших квадратів (розрахунок коефіцієнтів)
На практиці лінія регресії найчастіше шукається у вигляді лінійної
функції Y = b 0 + b 1 X 1 + b 2 X 2 + ... + B N X N (Лінійна регресія), найкращим
чином наближає шукану криву. Робиться це за допомогою методу найменших
квадратів,

коли

мінімізується

спостережуваних Y від їх оцінок

сума

квадратів

відхилень

реально

(Маються на увазі оцінки за допомогою

прямої лінії, яка претендує на те, щоб представляти шукану регресійну
залежність):

(M - обсяг вибірки). Цей підхід заснований на тому відомому факті, що фігурує
в наведеному вираженні сума приймає мінімальне значення саме для того
випадку, коли Y =y (x 1, x 2,... x N) .
Для вирішення завдання регресійного аналізу методом найменших
квадратів вводиться поняття функції нев'язки:
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Умова мінімуму функції нев'язки:

Отримана

система

є

системою N +

1 лінійних

рівнянь

зN+

1 невідомими b 0... b N
Якщо уявити вільні члени лівій частині рівнянь матрицею

а коефіцієнти при невідомих у правій частині матрицею

То отримуємо матричне рівняння:

, Яке легко вирішується мето-

дом Гаусса. Отримана матриця буде матрицею, яка містить коефіцієнти
рівняння лінії регресії:

Для отримання найкращих оцінок необхідно виконання передумов МНК
(умов Гаусса-Маркова). В англомовній літературі такі оцінки називаються
BLUE (Best Linear Unbiased Estimators) - найкращі лінійні незміщені оцінки.
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1.7 Інтерпретація параметрів регресії
Параметри b i є приватними коефіцієнтами кореляції; (B i) 2 інтерпретуєть
ся як частка дисперсії Y, пояснена X i , При закріпленні впливу інших
предикторів, тобто вимірює індивідуальний внесок X i в пояснення Y. У разі
корелюють предикторів виникає проблема невизначеності в оцінках, які стають
залежними від порядку включення предикторів в модель. У таких випадках
необхідно

застосування

методів

аналізу кореляційного і

покрокового

регресійного аналізу. Говорячи про нелінійних моделях регресійного аналізу,
важливо звертати увагу на те, чи йде мова про нелінійності по незалежним
змінним (з формальної точки зору легко зводиться до лінійної регресії), або про
нелінійності по оцінюваним параметрами (що викликає серйозні обчислювальні
труднощі). При нелінійності першого виду з змістовної точки зору важливо
виділяти поява в моделі членів виду X 1 X 2 , X 1 X 2 X 3 , Що свідчить про
наявність взаємодій між ознаками X 1 , X 2 і т. д. [14-17].

1.8 Методи вибору регресійних моделей
Регресійні коефіцієнти 0 ,1 ,...,n представляють незалежні вклади кожної
незалежної змінної в пророкування залежної змінної. Для відбору остаточного
рівняння регресії зазвичай використовують два протилежних критерія: щоб
зробити рівняння корисним для передбачення, ми повинні прагнути включити в
модель по можливості більше незалежних змінних з тим, щоб можна було
більш надійно визначити прогнозовані величини. Через витрати, пов'язаних з
отриманням інформації при великому числі і її подальшою перевіркою,
необхідно прагнути, щоб рівняння включало як найменше незалежних змінних.
Компроміс між цими критеріями може бути досягнутий за рахунок
вибору "найкращого" рівняння, що включає оптимальну кількість незалежних
змінних.
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При вирішенні практичних завдань відновлення регресії, для відшукання
адекватної моделі пропонується використовувати породжені ознаки, отримані
за допомогою вимірюваних вихідних ознак. Це тягне істотне підвищення
розмірності простору ознак і, як наслідок, необхідність використання
алгоритмів вибору ознак. Нижче розглядаються і порівнюються класичні та
нові алгоритми вибору ознак.
У роботі для пошуку "найкращого" рівняння регресії був застосований
кроковий метод (покрокова регресія).
Рішення практичних завдань відновлення регресійної залежності вимагає
розгляду

великого

числа

породжуваних

ознак.

Процедура

побудови

регресійних моделей складається з двох кроків. На першому кроці, на основі
вільних змінних - результатів вимірювань - породжується набір ознак.
На другому кроці проводиться вибір ознак. При виборі ознак виконується
настройка параметрів моделі і оцінюється її якість. Модель з налаштованими
параметрами, що доставляє мінімум заданому функціоналу якості, називається
моделлю оптимальної структури.
Розвиток методів відбору ознак в регресійному аналізу має насичену
історію. Серед методів відбору ознак широке розповсюдження отримав
кроковий метод, вперше запропонований в 1960 р М. А. Ефроімсоном [1] На
кожному кроці ознаки перевіряються на можливість додавання в модель або
можливість видалення з моделі. При цьому використовується F-статистика або
критерій Акаіке, Байєсівський критерій, критерій Маллоуза [2-4].
У 1963 р А. І. Тихонов ввів поняття регуляризації – додаткового
обмеження на задачу [5]. У роботах [6, 7] введено поняття класу
регуляризуємих некоректно поставлених задач і обґрунтований загальний
метод рішення таких задач, названий методом регуляризації. Роботи А. І.
Тихонова були опубліковані на заході тільки в 1977 У 1970 р А. Хоерл і Р.
Кеннард запропонували метод гребеневої регресії, в якому використовувалася
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регуляризація [8]. Було введено додатковий регуляризований доданок в
мінімізований функціонал, стало можливим поліпшити стійкість рішення [9].
У першому виданні книги Н. Дрейпера 1966 [10] наведено ступінчастий
алгоритм вибору ознак. На кожній ітерації вибирається ознака, що має
найбільшу проекцію на вектор відповідей, після цього робиться невеликий крок
у напрямку рішення [11]. Серед отриманих на кожному кроці моделей
знаходиться оптимальна, тим самим проводиться відбір ознак.
У 1971 р А. Г. Івахненко почав розробляти сімейство методів групового
обліку аргументів МГОА [12]. Згідно з його підходу на кожному кроці
відбувається відбір моделей і побудова на їх основі більш складних моделей
[13-15]. Метод дозволяє скоротити перебір і здійснити відбір ознак.
У книзі Д. Холланда 1975 [16] розглядався загальний підхід до побудови
адаптивних систем. Будь яка адаптивна задача може бути представлена в
термінах теорії еволюції. Завдання, сформульоване таким чином, може бути
вирішене за допомогою

генетичного алгоритму, що відтворює процеси

еволюції. В основі використання генетичного алгоритму лежить теорема шим
(scheme), з доказів якої випливає, що при певних умов алгоритм дає
експоненціальну швидку збіжність рішення до локального оптимуму.
У роботах С. Шена 1980 і 1991 [17, 18] розглянуто алгоритм послідовного
додавання ознак з ортогоналізацією (пошук вперед з ортогональним). Відбір
ознак відбувається автоматично при виборі оптимальної моделі [19, 20].
Для спрощення структури моделі також використовується метод
оптимального проріджування, згідно з яким елементи моделі, які надають
малий вплив на помилку апроксимації, можна виключити з моделі без значного
погіршення якості апроксимації [21-23]. Алгоритм запропонований в 1990 р А.
Н. Горбанем і заснований на аналізі перших похідних в ході навчання
градієнтними

методами.

Ще

один

метод

регуляризації,

Лассо,

був

запропонований Р. Тібшірані в 1996 р [24]. У ньому вводиться обмеження на
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L1- норму вектора параметрів моделі, що призводить до обнулення частини
параметрів моделі і поліпшенню стійкості рішення. У 2002 р Б. Ефрон, Т.
Хаста, І. Джонстон і Р. Тібшірані запропонували метод найменших кутів
(LARS) [25]. Алгоритм полягає в послідовному додаванні ознак. На кожному
кроці ознака вибирається таким чином, що вектор регресійних залишків
рівнокутний вже доданим в модель ознакам [26].
Перерахуємо усі відомі методи відбору ознак:
1) повний перебір моделей [14];
2) генетичний алгоритм [27];
3) метод групового урахування аргументів [13, 14, 28];
4) крокова регресія [10, 1, 29];
5) гребнева регресія [10];
6) алгоритм Лассо [24];
7) ступінчаста регресія [10];
8) послідовне додавання ознак з ортогоналізацією [17, 18];
9) метод найменших кутів LARS[25];
10) оптимальне проріджування в лінійної регресії [21, 22];
11) метод моделей найбільшої обґрунтованості.
Основна проблема, що виникає при породженні ознак - проблема
мультиколінеарності. Термін «мультиколінеарність »введено Р. Фішером при
розгляді лінійних залежності

між ознаками [30]. Мультиколінеарність

проявляється в сильній кореляції між двома або більше факторами, що
ускладнює оцінювання параметрів моделі. Мультиколінеарність називають
повною, якщо існує функціональна залежність між усіма ознаками. При цьому
стає

неможливо

однозначно

оцінити

параметри

моделі. На практиці
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зустрічаються випадки часткової мультиколінеарності, коли наявний високий
ступінь кореляції між деякими ознаками. Тоді рішення отримати можна, проте
оцінки параметрів моделі та їх дисперсії можуть бути нестійкіми. Збільшуються
дисперсії оцінок і абсолютні значення регресійних параметрів, що ускладнює їх
інтерпретацію.
Перелічимо деякі ознаки наявності мультиколінеарності:


значні зміни в оцінках параметрів при додаванні або видаленні

ознаки,


перевищення деякого порогу абсолютними значеннями кореляції між

ознаками, близькість до нуля визначника матриці попарних кореляцій ознак.
Основні способи виявлення мультиколінеарності:
•

перевірка кореляції між ознаками [10]

•

дослідження чинників інфляції дисперсії [31]

•

метод Белслі [32]

•

метод Фаррара-Глобера [34]

Основними методами усунення мультиколінеарності є або вибір ознак,
або введення обмежень на параметри моделі [40, 41].
У даній роботі пропонується компромісний варіант алгоритму вибору
регресійних моделей заснований на принципах самоорганізації. Його метою є
отримання найбільш адекватної і одночасно з цим найменш мультиколінеарної
моделі. При цьому значення обґрунтованості різних моделей порівнюються і
відбирається

найкраща

по

точності.

У

процесі

породження

моделі

модифікуються таким чином, що при додаванні ознак зменшується сума
квадратів регресійних

залишків, а при

мультиколінеарність моделі.

видаленні ознак

зменшується
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Висновки до розділу 1
Було розглянуто основні поняття регресійного аналізу, а також основні
методи

вибору

регресійних

моделей.

У

даній

роботі

пропонується

компромісний варіант алгоритму вибору регресійних моделей, а саме вибір
модифікованого алгоритму класичної пошагової регресії заснований на
принципах самоорганізації. Його метою є отримання найбільш адекватної і
одночасно з цим найменш мультиколінеарної моделі.
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РОЗДІЛ 2 БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ПОКРОКОВОЇ
РЕГРЕСІЇ

У роботі запропонована наступна модифікація методу класичної крокової
регресії: включення аргументів здійснюється за критерієм Фішера як
відношення зміни дисперсії моделі до її середньоквадратичне помилку.
Виключення здійснюється, використовуючи модифікацію методу ФаррараГлобера [34]: за критерієм Фішера, що характеризує дисперсію оцінки
параметрів моделі, якщо розрахункове значення статистики, що характеризує
величину детермінанта кореляційної матриці менше заданого його значення.
Оптимізація порогових значень параметрів відбувається за значенням
зовнішнього критерію, як величини коефіцієнта детермінації на тестовій
вибірці даних. Далі розглянуті основні етапи алгоритму [35].

2.1 Підготовка до структурно-параметричного синтезу моделі


Розширюємо матрицю вхідних змінних X.
1 𝑥11
1 21
( 𝑥…
1
1𝑥𝑛1



…
…
…
…

𝑥1𝑀
𝑥2𝑀
…
𝑥𝑛𝑀

𝑥11 ∗ 𝑥22 … 𝑥1𝑀−1 ∗ 𝑥𝑛𝑀 𝑦1
𝑥21 ∗ 𝑥22 … 𝑥2𝑀−1 ∗ 𝑥2𝑀 𝑦2 )
…
…
…
…
𝑥𝑛1 ∗ 𝑥𝑛2 …𝑥𝑛𝑀−1 ∗ 𝑥𝑛𝑀 𝑦𝑛

Перший стовпчик – це вектор вільних членів, а добавлені з права до

матриці X - узагальнені фактори взаємодій факторів.


Вибірку спостережень ділимо на навчальну, перевірочну (навчальна +

перевірочна = робоча вибірка) і екзаменаційну в заданому співвідношенні при
збереженні однорідності по дисперсії залежної змінної.


Далі синтез моделі проводиться на робочій вибірці, а кінцева оцінка

якості та порівняння результатів з базовим Stepwise здійснюється на
екзаменаційній вибірці.
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Задається перше (наступне поточне) значення порогів 𝐹вкл критерію

Фішера для включення аргументу і 𝑓викл перетвореної статистики хі-квадрат
запропонованої в методі Фаррара-Глобера для виключення аргументу, із
заданих меж перебору їх значень.

2.2 Модифікація алгоритму покрокової регресії
Модифікований кроковий алгоритм для фіксованих значень 𝐹вкл і 𝑓викл
складається з декількох етапів.

2.2.1 Включення змінної в модель
Процедура використовує F критерій Фішера (1) для відношення зміни дисперсії
моделі до її середньоквадратичної помилки.
𝐹𝑖 =

𝑆𝑆𝑅𝑝𝑟𝑒𝑣+𝑋𝑖 −𝑆𝑆𝑅𝑝𝑟𝑒𝑣
𝑀𝑆𝑅𝑝𝑟𝑒𝑣+𝑋𝑖

𝑀𝑆𝑅𝑝𝑟𝑒𝑣+𝑋𝑖 =

,

𝑆𝑆𝑅𝑝𝑟𝑒𝑣+𝑋𝑖
𝜗𝑑

𝜗𝑑 = 𝑛 − 𝑚 − 2,

(1)
,

(2)
(3)

2

SSR = ∑ni=1(Y̌i − 𝑌i ) ),

(4)

де MSR (2) - залишкове середнє квадрата помилки моделі, SSR (4) - залишкова
сума квадратів (помилок), 𝜗𝑑 (3) - число ступенів свободи залишків (або
помилок) 𝑖 = 1. . 𝑘1, 𝑘1 – кількість факторів-претендентів, що раніше не
включені в модель, 𝑋𝑖 - фактор, що вводиться, 𝑌i - табличні (вихідні) значення
змінної, Y̌i - значення регресійної моделі, n - кількість спостережень у вибірці, m
- кількість змінних в моделі, prev – модель, отримана на попередній ітерації.
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Розраховані значення F-критеріїв порівнюються з граничними 𝐹вкл . Якщо 𝐹𝑘 >
𝐹вкл , то приймаємо гіпотезу про доцільність включення змінної 𝑋𝑖 в модель.

2.2.2 Виключення змінної з моделі
Механізм виключення змінної використовує модифікацію підходу ФаррараГлобера: для цього розраховуємо оцінку присутності часткової
мультиколінеарності у векторі вхідних змінних моделі:
𝑓 = − [n − 1 −

2m+5
6

] log(1 − ∆𝑅),

(5)

де ∆𝑅 - визначник кореляційної матриці:
𝑟𝑥1𝑥1
𝑟
R = ( 𝑥…2𝑥1
𝑟𝑥𝑚𝑥1

𝑟𝑥1𝑥2
𝑟𝑥2𝑥2
….
𝑟𝑥𝑚𝑥2

… 𝑟𝑥1𝑥𝑚
… 𝑟𝑥2𝑥𝑚
…
… ).
… 𝑟𝑥𝑚𝑥𝑚

Розраховане значення 𝑓 порівнюється з пороговим 𝑓викл . Якщо 𝑓 <𝑓викл ., то
приймається гіпотеза про присутність в наборі ознак мультиколінеарності і
розраховуються 𝐹𝑘 критерії:
𝐹𝑘 =

(𝑑𝑘𝑘 −1)(𝑛−𝑚)
(𝑚−1)

,

(6)

ДЕ 𝑑𝑘𝑘 - діагональні елементи матриці, зворотної матриці кореляцій:

R−1

𝑑11
= ( 𝑑…21
𝑑𝑚1

𝑑12
𝑑22
….
𝑑𝑚2

… 𝑑1𝑚
… 𝑑2𝑚 ) .
…
…
… 𝑑𝑚𝑚

(7)

Виключення к-ї змінної застосовується з умови максимуму критерію - 𝐹𝑘 𝑚𝑎𝑥 .

2.2.2 Розрахунок коефіцієнтів моделі
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Для побудови моделі розрахунок вектора параметрів здійснюється у
відповідності з виразом

β̅ = (X T X)−1 X T 𝑌 для обраної структури Х на

навчальній вибірці даних.
Якщо предиктори для включення не вичерпані – перевіряємо на включення
фактори, що залишилися для аналізу, як описано у розділі 2.2.

2.3 Розрахунок зовнішнього критерію
Розраховується значення зовнішнього критерію - коефіцієнт детермінації (4) на
перевірочній вибірці даних:
𝑟2 = 1 −

𝑛

тест(𝑦 −𝑦
2
∑𝑖=1
𝑖 ̂𝑖 ) )
𝑛

тест(𝑦 −𝑦
2
∑𝑖=1
𝑖 ̅) )

,

(8)

де 𝑦𝑖 , 𝑦̂𝑖 - значення табличних і модельних точок перевірочної вибірки даних.

2.4 Оптимізація параметрів регресії
Якщо значення сітки параметрів 𝐹вкл і 𝑓викл не вичерпані переходимо до
розрахунку нової моделі для наступних значень порогів 𝐹вкл критерію Фішера
для включення аргументу і 𝑓викл .
В іншому випадку вибирається модель з набором 𝑥𝑖1 .... 𝑥𝑖𝑚 і параметри 𝐹 ∗вкл , і
𝑓 ∗викл на яких досягнутий максимум зовнішнього критерію.
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2.5 Побудова моделі
Повертаємося до підрозділу 2.2 і будуємо модель зі знайденими в
параметрами(у підрозділі 2.4) оптимальними параметрами 𝐹 ∗вкл , і 𝑓 ∗викл на
робочій вибірці.
Остаточний вибір моделі здійснюється за значенням зовнішнього критерію –
коефіцієнту детермінації на екзаменаційної вибірці.
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Висновки до розділу 2

Розглянуто модифікований алгоритм класичної покрокової регресії
заснований на принципах самоорганізації. Його метою є отримання найбільш
адекватної і одночасно з цим найменш мультиколінеарної моделі. У якості
критерія для включення фактора в рівняння був використаний критерій
Фішера, а для виключення – 𝑓искл

перетвореної статистики хі-квадрат

запропонованої в методі Фаррара-Глобера для виключення аргументу. У
процесі породження моделі модифікуються таким чином, що при додаванні
ознак зменшується сума квадратів регресійних залишків, а при видаленні
ознак зменшується мультиколінеарність моделі.
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РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ПРОГРАММНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АЛГОРИТМУ ПОКРОКОВОЇ РЕГРЕССІЇ

3.1 Вибір програмного середовища

У якості програмного середовища для реалізації курсової роботи була
використано C++Builder 6. Дане середовище має дуже простий графічний
інтерфейс, який дозволяє не тільки створювати прості, а й складні програмні
продукти. Вона має широкий спектр функцій для реалізацій різноманітних
проектів. Деякі з цих функцій були використані при розробці програмного
продукту.
Компоненти C++Builder 6 розділяються на видимі і невидимі. Візуальні
компоненти з'являються під час виконання точно так само, як і під час
проектування. Прикладами є кнопки і редаговані поля. Невізуальні компоненти
з'являються під час проектування як піктограми на формі. Вони ніколи не видні
під час виконання, але мають певну функціональністю.
Для додавання компонента у форму можна вибрати мишею потрібний
компонент у палітрі та клацнути лівою клавішею миші в потрібному місці
проектованої форми. Компонент з'явиться на формі, і далі його можна
переміщати, міняти розміри та інші характеристики .
Кожен компонент C++ Builder 6 має три різновиди характеристик:
властивості, події та методи.
Якщо вибрати компонент з палітри і додати його до форми, інспектор
об'єктів автоматично покаже властивості та події, які можуть бути використані
з цим компонентом. У верхній частині інспектора об'єктів є список, що випадає,
що дозволяє вибирати потрібний об'єкт із наявних на формі.
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Переваги мови C++:


Швидкодія. Швидкість роботи програм на С++ практично не

поступається програмам на С, хоча програмісти отримали в свої руки нові
можливості і нові засоби.


Масштабованість.

На

мові

C++

розробляють

програми

для

найрізноманітніших платформ і систем.


Можливість роботи на низькому рівні з пам'яттю, адресами, портами.

(Що, при необережному використанні, може легко перетворитися на недолік.)


Можливість створення узагальнених алгоритмів для різних типів даних,

їхня спеціалізація, і обчислення на етапі компіляції, з використанням шаблонів.


Підтримуються різні стилі та технології програмування, включаючи

традиційне директивне програмування, ООП, узагальнене програмування,
метапрограмування (шаблони, макроси).
Недоліки мови C++:


Наявність безлічі можливостей, що порушують принципи типобезпеки

приводить до того, що в С++ програми може легко закрастися важковловима
помилка. Замість контролю з боку компілятора розробники вимушені
дотримуватися вельми нетривіальних правил кодування. По суті, ці правила
обмежують С++ рамками якоїсь безпечнішої підмови. Більшість проблем
типобезпеки С++ успадкована від С, але важливу роль в цьому питанні грає і
відмова автора мови від ідеї використовувати автоматичне управління пам'яттю
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(наприклад, збірку сміття). Так візитною карткою С++ стали вразливості типу
«переповнювання буфера».


Погана підтримка модульності. Підключення інтерфейсу зовнішнього

модуля через препроцесорну вставку заголовного файлу (#include) серйозно
уповільнює компіляцію, при підключенні великої кількості модулів. Для
усунення

цього

недоліку,

багато

компіляторів

реалізують

механізм

прекомпіляциі заголовних файлів (англ. Precompiled Headers).


Недостача інформації про типи даних під час компіляції (CTTI).



Мова C++ є складною для вивчення і для компіляції.



Деякі

перетворення

типів

неінтуїтивні.

Зокрема,

операція

над

беззнаковим і знаковим числами видає беззнаковий результат.


Препроцесор С++ (успадкований від C) дуже примітивний. Це

приводить з одного боку до того, що з його допомогою не можна (або важко)
здійснювати деякі завдання метапрограмування, а з іншою, в наслідку своєї
примітивності, він часто приводить до помилок і вимагає багато дій з обходу
потенційних проблем. Деякі мови програмування (наприклад, Scheme і
Nemerle) мають набагато могутніші і безпечніші системи метапрограмування
(також звані макросами, але макроси С/С++ вони мало нагадують).


З кінця 1990-х в співтоваристві С++ набуло поширення так зване

метапрограмування на базі шаблонів. По суті, воно використовує особливості
шаблонів C++ в цілях реалізації на їхній базі інтерпретатора примітивної
функціональної мови програмування, що виконується під час компіляції. Сама
по собі ця можливість вельми приваблива, але, внаслідкок вище згаданого,
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такий код вельми важко сприймати і зневаджувати. Мови Lisp/Scheme, Nemerle
і деякі інші мають могутніші і водночас простіші для сприйняття підсистеми
метапрограмування. Крім того, в мові D реалізована порівнянна за потужністю,
але

значно

простіша

в

застосуванні

підсистема

шаблонного

метапрограмування.


Хоча декларується, що С++ мультипарадигмена мова, реально в мові

відсутня підтримка функціонального програмування. Частково, даний пропуск
усувається різними бібліотеками (Loki, Boost) що використовують засоби
метапрограмування для розширення мови функціональними конструкціями
(наприклад, підтримкою лямбд/анонімних методів), але якість подібних рішень
значно поступається якості вбудованих у функціональні мови рішень. Такі
можливості функціональних мов, як зіставлення зі зразком взагалі украй
складно емулювати засобами метапрограмування [33].

3.2 Аналіз та проектування системи
Наведемо опис системи, що моделює предметну область, в термінах
об'єктно-орієнтованого підходу [33]:
Об’єкт (object) - це обмежена сутність, що характеризується своїм станом
і поведінкою. Об’єкт є екземпляром класу, який описує усю множину суб’єктів
даного типу, тобто об’єктів з таким же станом і поведінкою.
Тип class (клас) описує множину однотипних об’єктів з одними й тими ж
даними і функціями, тобто мають загальний стан і поведінку. За допомогою
class програміст описує спільно дані і дії над цими даними.
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Конструктор (constructor) - це функція класу, основне призначення якої є
в ініціалізації значень даних новостворюваного об’єкту. Ім’я конструктора
завжди співпадає з іменем класу. Конструктор викликається кожного разу при
створенні об’єкту. Клас може мати декілька перевантажених конструкторів.
При створенні об’єкту застосовується той конструктор, параметри якого
забезпечують встановлення потрібних навчальних значень даних цього об’єкту.
Конструктор не має значення, яке повертається.
Інкапсуляція (encapsulation) - це процес розмежування елементів об’єкту,
що визначають його влаштування та поведінку. Інкапсуляція забезпечується
через закриття інформації про внутрішню структуру об’єкту, маскуванням
внутрішніх деталей які явно не впливають на зовнішню поведінку.
Спадкування (inheritance) класів - це засоби отримання нових класів на
базі існуючих. При цьому новий клас спадкує дані і функції з одного базового
класу.
Поліморфізм (polymorphism) - це підхід, який реалізує ідею: один
інтерфейс - багато методів. Тобто, різні об’єкти можуть мати методи з
однаковим інтерфейсом, проте різним функціонуванням.

3.3 Вхідні дані

Вхідні дані користувач задає в текстовому файлі, що має наступний
формат:
Таблиця 3.1 – текстовий формат файлу вхідних даних:
m
x11
x21

n
x12
x22

…
…

x1n
x2n

y1

xm 2

…

xmn

ym

y2

…
xm1
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m – кількість спостережень;
n – кількість регресорів;
x – вхідні спостереження;
y – вектор залежної змінної;
Вхідні дробові числа повинні задаватися з точкою, а не з комою.

3.4 Подання результату
Після застосування процедури методу в відповідному полі вікна програми
видається результуюча модель у математичному форматі. Log можна зберегти у
файл, ім'я та розташування якого користувач вказує у відповідному діалозі
збереження.
Приклади представлення моделі в запропонованому користувачеві
форматі: 𝑦 = 21.44 + 3.5 ∗ 𝑥1 − 2.5 ∗ 𝑥2 + 3.4 ∗ 𝑥5

3.5 Робота алгоритму
Реалізація проводилася за алгоритмом, описаному розділі 3 даного звіту.
Процедура, що викликає основний цикл знаходження моделі – функція void
__fastcall N2Click(TObject *Sender), що в свою чергу включає наступні функції:
1. int WhichAddRegressor(double & _Max_Fj, long & _IndexOfMax_Fj);
визначення номера фактора, який слід додати наступним, якщо функція
поверне 0, то додавати нічого у відповідності з обраним критерієм, якщо
поверне 1, то в модель включаеться змінна з номером IndexOfMax_Fj, з
величиною F-критерія - Max_Fj.
2. int WhichExpelRegressor(double & _Bad_Fj, long & _IndexOfBad_Fj);
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аналогічно попередньої функції, але для виключення регресорів,
виключаеться змінна IndexOfMax_Fj з величиною F-критерія - Bad_Fj
3. int ThetaForInModel();
функція обчислення оцінки вектора параметрів включених в модель в
даний, включає в себе метод; ThetaForInModelSlaeResolve();
4. int ThetaForInModelSlaeResolve();
функція рішення СЛАР методом LDU-декомпозиції;
5. int OutPutResult(AnsiString Mes);
виведення рівняння регресії в «математичному» форматі із зазначенням
назви як аргумент (буде виведений підпис);
6. double RSSForInModel();
підрахунок остаточний суми квадратів для поточної моделі;
7. int AddRegressor(long NumOfAddRegressor);
8. int ExpelRegressor(long NumOfExpelRegressor);
функції додавання і виключення регресорів з вказаним номером
(встановлюють і знімають відповідний прапорець присутності факторів в
моделі, відповідно змінюють значення змінної, відповідальну за зберігання
поточної кількості факторів моделі, перераховують масив номерів регресорів);
9. void stepRegression(double ** xx, double * yy, int mk);
основна функція покрокового відбору факторів, для заданої вибірки, з
векторов залежної змінної yy та розміром вибірки mk;
10. double detForInModel(double **xx, double *yy, int mk);
знаходження коефіцієнту детермінації моделі для заданої вибірки, з
векторов залежної змінної yy та розміром вибірки mk;
11. double Average(double *a,int mk);
знаходження середнього значення для вектора;
12. double Correlation(double *a, double *b, long mk);
знаходження кореляції між 2 векторами;
13. double* GetSubArray(double **array, int columnIndex, long mk);
виділення 1 вектора значень з багатомірної матриці вхідної вибірки;
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14. void buildGraph(double **xx, double *yy, int mk);
функція побудови графіка для заданої вибірки;
15. void inversion(double ** A, int N);
функція знаходження оберненої матриці до матриці A, розміром N;
16. double determ(double** Arr, int size);
функція знаходження визначника матриці A, розміром size;
17. double** MatrixOfCorellation(double **xx,long mk);
функція

знаходження

матриці

кореляцій,

а

також

перетвореної

статистики хі-квадрат по оцінці мультиколінеарності Фаррара-Глобера
18. void toTrainSelection();
розрахунок параметрів для ділення вибірки, створення навчальної
вибірки
19. void toTestTrainSelection();
функція створення робочої вибірки
20. void toTestSelection();
функція створення перевірочної вибірки
21. void toExamSelection();
функція створення екзаменаційної вибірки
3.6 Опис програмного продукту
Програма реалізована в середовищі IDE C ++ Builder. При запуску UI
програмы має вигляд
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Рисунок 3.1 – Вид вікна програми при запуску.
Після натискання на відповідного пункту головного меню “Загрузить
файл”, вибираємо файл з вхідними даними.

Рисунок 3.2 – Вид вікна загрузки файлу.

44
Після загрузки файлу на екрані з’являється popup вікно. Отримуємо
підтвердження про завантаження даних.

Рисунок 3.3 – Вид вікна підтвердження про загрузку файлу.
По бажанню вибираємо параметри для розрахунку алгоритму. Якщо не
вибрати параметри – будуть використовуватися стандартні значення.

Рисунок 3.4 – Вид параметрів для розрахунку алгоритму
Параметри для ділення вибірки вводяться у % таким чином, що числа( у
% ) для навчальної і тестової вибірки повинні бути кратними числу (у %), що
характеризує пропорцію ділення вибірки для екзаменаційної вибірки. На
рисунку 3.5 зображено в якості прикладу параметри позитивного тестую(остача
від ділення дорівнює 0: 40%20 = 0, 20%20 = 0)
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Рисунок 3.5 – Задані пропорції для ділення вибірки на навчальну,
екзаменаційну і тестову
По бажанню також можна вибрати параметри порогових Fвкл – критерію
для включення регресора та перетвореної fискл – статистики хі-квадрат для
виключення фактора із моделі, а також значення сітки Fвкл, fискл та шаг сітки ∆F
та ∆f для оптимізації параметрів як показано на рисунку 3.6. Сітка задаються
спочатку мінімальним значеннями потім – максимальним.

Рисунок 3.6 – Задані пропорції для ділення вибірки на навчальну,
екзаменаційну і тестову.
Для того, щоб виводити чи не виводити розділенні вибірки на єкран,
потрібно відмитити відповідне поле, що показано на рисунку 3.7.
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Рисунок 3.7 – Вивід вибірок на екран
Вибираємо пункт головного меню “Вичислить“ (що можна зробити лише
за умови загрузки даних) та отримаємо рівняння регресії.

Рисунок 3.8 – Вид вікна результату роботи програми
Спочатку виводяться на екран навчальна, тестова, робоча, екзаменаційні
вибірки даних у форматі, як показано на рисунку 3.9.

Рисунок 3.9 – Екзаменаційна вибірка даних
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Розрахований коефіцієнт детермінації моделі на екзаменаційній вибірці
даних, що характеризує якість моделі зображено на рисунку 3.10.

Рисунок 3.10 – Результат знаходження коефіцієнту детермінації моделі
Якщо прокрутити скролінг вверх то можна побачити рівняння регресії,
сформоване на робочій виборці данних.

Рисунок 3.11 – Рівняння регресії
У правій частині програми будується графік залежності модельних та
табличних значень залежної змінної на екзаменаційній вибірці даних
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Рисунок 3.12 – Графік розкиду модельних та табличних значень залежної
змінної на екзаменаційній вибірці даних
При бажанні зберегти текст повідомлень - це можна зробити вибравши
пункт головного меню «Сохранить как» визначити каталог та ім'я файлу для
збереження.
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Рисунок 3.13 – Діалогове вікно збереження файлу
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Висновки до розділу 3
У даному розділі розглянуто основні функції, що реалізовані у
програмному середовищі Builder IDE на мові C++, а також пояснювальну
записку користувача. Показано UI інтерфейсу користувача, та розкрито зміст
демонстрації результатів роботи програми.
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РОЗДІЛ 4 МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

4.1 Матеріали дослідження

Для побудови моделі і порівняння якості рівняння були взяті дані, отримані
з лабораторії функціональної діагностики в НІССХ ім. М.М. Амосова. Вибірка
містить 140 спостережень і 16 змінних.

4.2 Методи дослідження
Було використано класичний метод покрокової регресії та запропонований
многокрітеріальний метод покрокової регресії з оптимізацією параметрів 𝐹 ∗вкл , і
𝑓 ∗викл .

4.3 Мета завдання

Мета завдання - отримати модель ефективності функціонального стану
дихальної системи, що пророкує за величиною споживання кисню організмом
пацієнта (залежна змінна). Для ускладнення завдання алгоритмам введемо
функціональне перетворення виходу.
Вхідні аргументи:
x1 - вміст кисню в артеріальній крові (в об'ємних відсотках)
х2 - вміст кисню в венозної крові (в об'ємних відсотках)
x3 - центральний венозний тиском (. в мм рт ст.)
x4 - температура пацієнта (в ° С)
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x5 - нормований потік крові (продуктивність апарату штучного кровообігу)
Крім наявних факторів розглянемо узагальнені змінні: x1x2, x1x3, x1x4,
x1x5, x2x3, x2x4, x2x5, x3x4, x3x5, x4x5. Вибірка спостережень була розділена на
навчальну, перевірочну і екзаменаційну (по однорідності дисперсії залежної
зміною) у співвідношенні 70% -20% -10%.
Побудова моделі для класичного покрокового і запропонованого алгоритму
вироблялося на робочій вибірці (робоча = навчальна + перевірочна).
Екзаменаційна вибірка спостережень представлена в таблиці 1.
Таблиця 1 - Екзаменаційна вибірка даних
x1

x2

X3

X4

Xx1xx1*x2
X5
x1x3x1*x3x1x4x1*x4x1x5x1*x5x2x3x2*x3x2x4x2*x4x2x5x2*x5x3x4x3*x4x3x5x3*x5x4x5x4*x5

y

10,07

1,83

2,94

36,7
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18,46

29,57

369,46

503,35

5,39

67,32

91,71

107,81
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0

26,29

334,23
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Рівняння моделі, отриманої по Stepwise має вигляд:
у = −85811,3 − 462790 ∗ x1 + 571607 ∗ x2 − 9877,65 ∗ x5 +
399408 ∗ x1x3 + 2704,94 ∗ x1x5 − 471460 ∗ x2x3 − 2727,21 ∗ x2x5
Отримані результати підтверджують наявність явної залежності, що
спостерігається від величини факторів х1, х2, х5, а також взаємодії факторів x1x3,
x1x5, x2x3, x2x5.
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Коефіцієнт детермінації моделі на екзамені: 𝑟 2 = 0,63. На рисунку 4.1
наведено графік розкиду в координатах модельних і вихідних значень залежної
змінної, отриманий з використанням стандартного Stepwise алгоритму для
екзаменаційної вибірки.

Рисунок 4.1 -

Графік розкиду в координатах модельних і вихідних

значень залежної змінної для моделі стандартного Stepwise алгоритму
покрокової регресії
Рівняння

регресії,

отримане

запропонованим

багатокритеріальним

алгоритмом має вигляд:
𝑦 = −382976 − 441131 ∗ 𝑥1 + 600543 ∗ 𝑥2 − 18523.9 ∗ 𝑥4 + 471003 ∗ 𝑥1𝑥3 − 572233
∗ 𝑥2𝑥3 + 5339.91 ∗ 𝑥3𝑥4

Отримані результати підтверджують наявність явної залежності , що
спостерігається від величини факторів x1, x2, x4 і взаємодії факторів x1x3 і
x2x3 і x3x4.
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На рисунку 4.2 наведено графік розкиду в координатах модельних і
вихідних

значень залежної

змінної

з

використанням

запропонованого

алгоритму. Модель отримана для оптимальних значень 𝐹 ∗вкл = 3.84, 𝑓 ∗искл =
0,002.

Коефіцієнт детермінації моделі на екзамені: 𝑟 2 = 0,7.

Рисунок 4.2 - Графік розкиду в координатах модельних і вихідних значень
залежної змінної для моделі багатокритеріального алгоритму покрокової
регресії.
Для ускладнення завдання алгоритмам введемо функціональне
перетворення виходу з зашумленням у співвідношенні

корисний сигнал
шум

= 0.95

Рівняння регресії, отримане запропонованим багатокритеріальним
алгоритмом має вигляд:
𝑦 = −248586 − 820647 ∗ 𝑥1 + 1.03069𝐸 + 06 ∗ 𝑥2 + 734170 ∗ 𝑥7
− 887282 ∗ 𝑥10 + 442.886 ∗ 𝑥12 − 277.902 ∗ 𝑥15
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Коефіцієнт детермінації моделі на екзамені: 𝑟 2 = 0,55

Рисунок 4.3 -

Графік розкиду в координатах модельних і вихідних

значень залежної змінної для моделі стандартного алгоритму покрокової
регресії.
Рівняння

регресії,

отримане

запропонованим

багатокритеріальним

алгоритмом має вигляд:
𝑦 = 432732 − 454556 ∗ 𝑥1 + 564376 ∗ 𝑥2 + 3.14209𝐸 + 06 ∗ 𝑥3 − 242340
∗ 𝑥4 + 29226.8 ∗ 𝑥8 − 259734 ∗ 𝑥10 − 16649.8 ∗ 𝑥11 − 719.666 ∗ 𝑥12 + 4069 ∗ 𝑥14

Коефіцієнт детермінації моделі на екзамені: 𝑟 2 = 0,63
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Рисунок 4.4 значень

залежної

Графік розкиду в координатах модельних і вихідних
змінної

для

моделі

багатокритеріального

алгоритму

покрокової регресії.
Як бачимо, порівняння результатів стандартного крокового алгоритму з
запропонованим багатокритеріальним алгоритмом показало поліпшення якості
моделі на 7%( 8 %) на екзаменаційний вибірці даних.
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Висновки до розділу 4
Розглянуто приклад моделювання ефективності функціонального стану
дихальної системи пацієнта за величиною споживання кисню.
Порівняння

результатів

стандартного

крокового

алгоритму

з

запропонованим багатокритеріальним алгоритмом показало поліпшення якості
моделі на 7%( 8 %) на екзаменаційний вибірці даних для запропонованого
алгоритму.
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ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Експлуатація даного програмного середовища буде проходити в кабінеті
лікаря-кардіолога, який буде розташовуватись у приватному діагностичному
центрі.
В цьому розділі розглядаються норми та заходи з охорони праці й
техніки безпеки, які будуть скеровані на усунення потенційно шкідливих і
небезпечних виробничих факторів, що при певних умовах можуть негативно
вплинути

на організм людини в процесі розробки та експлуатації даного

програмного забезпечення.

5.1

Характеристика

приміщення,

де

буде

експлуатуватися

програмний продукт

Приміщення, у якoму знахoдиться кoмп'ютер лікаря, щo працюватиме з
прoграмoю – кімната лікаря-кардіолога.
Таблиця 5.1.1 – Характеристика та оздоблення приміщення
Параметри

Реальні значення

Загальний розмір, l×w×h

4x3,50x3(м)

Кількість працюючих, чол

2

Площа, м2

14

Об’єм, м3

37,8

Тип приміщення

Сухе, не запилене

Покриття підлоги

Паркет

Стеля

Водоемульсійна побілка

Стіни

Силікатна фарба світло-блакитного кольору

Вікно

Орієнтоване на південь
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Таблиця 5.1.2 - Обладнання
Номер
позиції на
схемі

Найменування oбладнання

Характеристика

1

Електрокардіограф
ECG300G

HEACO 10 стандартных электродов, 12
каналов
ЭКГ.
Ток утечки пациента: < 10µA
Входной
импеданс:
≥50МΩ
Частота дискретизации: 1000Гц
АЦП разрядность: 12 бит

2

Персональній комп’ютер ARTLINE Intel Celeron G1620 (2.7 ГГц) / RAM
2 ГБ / HDD 500 ГБ / Intel HD
Business B23 v03
Graphics

3

КОНДИЦІОНЕР DELFA DSR-07HR

Рекомендованная
площадь
помещения 21 м2. Тип фреона
R22, Производительность2,1 кВт2,3 кВт

4

Радіатор М-140 (5секцій)

690×388×140 (мм)

5

Датчик пожежної сигналізації ИП 120х110(мм)
212-45

6

Світильник серії ЛПО-01

1240х145х52(мм)

7

Двері

1000х2500(мм)

8

Вікно

1500х1700(мм)

9

Стіл письмовий

1500х600х700(мм)

10

Крісло

390х390х620(мм)

11

Кушетка

2000х500х400(мм)

12

Шафа медична інструментальна

600х300х1000(мм)

13

Шафа

1500х600х2000(мм)

14

Вмивальник керамічний

300х300х1000(мм)

15

Вішалка

700х20(мм)

16

Ширма медична трьохстворчата

2000х10х1800(мм)

17

Смітник

250х250х300(мм)
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Рисунок 5.1 – План приміщення

Пoрівняння даних приміщення з нoрмами ДСанПіН 3.3.2.007-98 і
ДНАOП 0.00-1.31-99 приведенo в таблиці 5.2.3
Площа приміщення: 𝑆прим = 4 ∗ 3,50 = 14 м2
S1прац =

Sприм − Soбл
N

= (14 − (690 ∗ 388 + 1240 ∗ 145 + 1500 ∗ 600 + 390 ∗ 390 + 2000 ∗ 500 +
600 ∗ 300 + 1500 ∗ 600 + 300 ∗ 300 + 2000 ∗ 10 + 250 ∗ 250)/106 )/2 =
(14 − 3,75)/2 = 5,12 м2
Об’єм приміщення м3: 𝑉п = 14 ∗ 3 = 42 м3
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V1прац =

Vприм − Voбл
N

= (42 − (690 ∗ 388 ∗ 140 + 1240 ∗ 145 ∗ 52 + 1500 ∗ 600 ∗ 700 + 390 ∗ 390 ∗
∗ 620 + 2000 ∗ 500 ∗ 400 + 600 ∗ 300 ∗ 1000 + 1500 ∗ 600 ∗ 200 + 300 ∗ 300
∗ 1000 + 2000 ∗ 10 ∗ 1800 + 250 ∗ 250 ∗ 300) /109 )/2 = (42 − 3,3)/2
= 19,35 м3
Таблиця 5.1.3 – Порівняння реальних і нормативних значень
Параметри

Нормативні
значення

Реальні значення

Ширина двері, м

Не менше 1

1

Ширина проходу, м

Не менше 1

1,5

Висота приміщення, м

2,70

3

Відстань від обладнання до стін, м

Не менше 1

1,05

Об’єм на одного робітника, м3

Не менше 20

19

Площа на одного робітника, м2

Не менше 6

5

Висновок,

фактичні

значення

ширини

двері,

проходу,

висоти

приміщення, відстані від обладнання до стін, відповідають нoрмативним. Об’єм
на одного робітника, та площа на одного робітника, м2 менші за номативні на 1
м3 (1 м2).
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5.2 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів та заходів
по покращенню (нормалізації) умов праці при виконанні роботи

Таблиця 5.2 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори

Фізичні фактори

Мікроклімат в приміщені
Шум
Пожежна небезпека
Небезпека враження людини
струмом

електричним

5.2.1 Мікроклімат

Джерела впливу на параметри мікроклімату та можливі наслідки
розглянемо в таблиці 5.2.1.1
Таблиця 5.2.1.1 – Основні джерела впливу на мікрокліматичні умови
Параметри мікроклімату
Відносна вологість

Джерела
Атмосферне
повітря;
Повітря,
видихуване людьми
Кондиціонер;

Наслідки
Проблеми з диханням;
Риніт;
Пересихання шкіри та губ;
Алергічні реакції;
Втома;
Розвиток бактерій, вірусів,
грибків;
Температура
Тепла
Люди;
Зниження працездатності
повітря t
пора
Сонячна
та продуктивності праці;
року
радіація;
Послаблення організму;
Обладнання
Підвищення
небезпеки
Кондиціонер; травмування;
Холодна Система
Зниження працездатності
пора
штучного опалення; та продуктивності праці;
року
Обладнання
Послаблення організму;
Люди;
Переохолодження
Застуда
Швидкість повітря
Вентиляція
Протяги
Кондиціонер
Вікна
та
двері
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Роботи проводиться сидячи і відносяться до категорії «1б-легка» фізична
робота.
Виходячи з ДСН 3.3.6.042-99, в

лабораторії повинні забезпечуватись

комфортні умови для персоналу.
Для заміру параметрів мікроклімату в кабінеті використовується
універсальний термометр DT-8806S для температури, гігрометр TFA 30.3049
для відносної вологості,

анемометр Wigam 8908 для швидкість повітря.

Результати вимірів у порівнянні з нормативними значеннями можна побачити в
таблиці 5.2.1.2.
Таблиця 5.2.1.2 – Реальні та оптимальні значення мікрокліматичних умов
Параметри мікроклімату

Температура повітря t, ºС
Відносна вологість, %
Швидкість повітря, м/с

Реальні значення
Холодний
Теплий
період
період
23
22
Близько 55
0,1

Близько 60
0,15

Нормативні значення
Холодний
Теплий
період
період
22-24
21-23
40-60
0,15

40-60
0,15

Виходячи з проведених замірів та порівняння з нормативними
значеннями можемо скласти список заходів з охорони праці та безпеки в
умовах надзвичайних ситуацій на робочих місцях при експлуатації об'єкту
(Таблиця 5.2.1.3 ).
Таблиця 5.2.1.3 – Заходи з нормалізації мікроклімату в приміщенні
Заходи

Холодний

Технічні

- Радіатор М-140 (5секцій);
- Кондиціонер типу Delfa DSR- Вентиляція з кратністю обміну
07HR;
3:4;
- Вентиляція з кратністю обміну
- Теплообмінний
тамбур
при3:4;
зовнішніх дверях;
- Жалюзі на вікнах.
- Металопластикові
вікна
з
двошаровим склопакетом.
- Раціоналізації режимів праці й- Раціоналізації режимів праці й
відпочинку, перерви;
відпочинку, перерви;
- Вологе
прибирання
після- Провітрювання;
закінчення робочого дня.
- Вологе
прибирання
після
закінчення робочого дня.

Організаційні

Теплий
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Індивідуальні

- Використання спецодягу;

- Використання спецодягу;
- Спеціальний питний режим.

Таблиця 5.2.1.4 – Заходи з нормалізації мікроклімату в технологічному
обладнанні
Технічні
В технологічному обладнанні
Застосовуються
кулери
радіаторах
охолодження
блокаж живлення ПК

на
в

Висновок: Всі параметри мікроклімату, що потребує дана категорія робіт
дотримуються в повній мірі завдяки системам нормалізації мікроклімату.

5.2.2 Шум

Будівля, в якому знаходиться приміщення, розташована за 150м від
дороги, встановлені пластикові вікна знижують рівень шуму до рівня 35 дБА.
Джерелом внутрішнього шуму є офісна техніка, та кулер процесора
ультразвукової системи. (5.2.2.1). Шум у кабінеті є постійним. Рівень звуку
протягом робочого дня змінюється не більше, ніж на 5 дБА.
Таблиця 5.2.2.1 – Елементи, що створюють шум в приміщенні
Час дії ti, год

Рівень шуму Li
дБа

Зовнішній шум

8

35

Кондиціонер

8

28

Кулер системного блоку

8

25
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Визначимо еквівалентний рівень шуму за робочий день (8 годин):
1

𝐿екв = 10 lg( ∑ 𝑡𝑖 100.1𝐿𝑖 ),
𝑇

де ti – час дії Li,
Li – рівень шуму i-го джерела шуму,
Т – загальний час дії.
Відповідно до ДСН 3.3.6.037-99, нормативне значення LH = 50 дБа, в
даному приміщенні Lекв = 29 дБа, показники шуму не виходять за межі норми,
виконано такі заходи і засоби для нормалізації параметрів шуму, таблиця
5.2.2.2.
Таблиця 5.2.2.2 – Заходи і засоби захисту від шуму
Технічні
В технологічному обладнанні

В приміщенні

шумопоглинаючі корпуси, відсутні
зазори у з’єднаннях

встановлені
вікна

металопластикові

Організаційні
Раціональне розташування, устаткування та робочих місць, постійний
контроль режиму праці і відпочинку. Дотримуються правила технічної
експлуатації, проведення планово-попереджувальних оглядів та
ремонтів.
Засоби індивідуального захисту
відсутні

5.2.3 Електронебезпека

В таблиці 5.2.3.1 наведені наявні в приміщнні джерела ураження і
можливі наслідки для людини при дії на неї струму різної сили.
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Таблиця 5.2.3.1 – Дія змінного електричного струму на організм людини
Сила струму, мА

Наслідки

0,6 — 1,5

Легке тремтіння пальців рук

2—3

Сильне тремтіння пальців рук

5—7

Судороги в руках

8 — 10

Руки не працюють, але ще можна відірвати від електродів.
Сильні болі в руках, особливо в кистях і пальцях.

Клас небезпеки приміщення відповідно до ОНТП24-86 описані в таблиці
5.2.3.2.
Таблиця 5.2.3.2 – Електричні параметри приміщення
Параметр

Значення

Мережа

змінного струму напругою 220 В, частота 50 Гц, сила струму від
0.1 до 1 А (не допускає перебування людини в дії струму більше
0.1 секунди).

Обладнання

ПК: номінальна напруга 220В

Клас
небезпеки все устаткування відноситься до I класу (окрім ЕОМ - II клас)
приміщення

Таблиця 5.2.3.3 – Характеристика електроприладів
Найменування
електроприладу

Робочі
застосування

Кондиціонер

напруга
(220±22)В; 0,73, в режимі охолодження – 2,1
граничне
відхилення
частоти живильної мережі 0,3
±0,5 Гц

ПК

умови Споживча потужність, кВт

Джерела освітлення

0,16

Апарат ЕКГ

0,15
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Таблиця 5.2.3.4 – Характеристика електрокардіографа HEACO ECG300G
Параметр
Захист
ЕКГ дріт

Характеристика параметру
Клас II Б, тип СF, з захистом від дефібриляції
10 стандартних електродів, для зняття 12 каналів
ЕКГ
Струм витоку пацієнта
<10µA
Вхідний імпеданс
≥50МΩ
Частота дискретизації
1000 Гц
Рівень шуму
≤15µВ p-p
EMG фільтр
25Гц/35Гц (-3Дб)
AC фільтр
50Гц/60Гц(≥20Дб)
Тип ізоляції датчиків
Гальванічний
Матеріал
виготовлення Срібло
датчиків

Визначення номіналів електричних автоматів на групу розеток та на
групу освітлення, які будуть встановлені в кабінеті лікаря-кардіолога.
Таблиця 5.2.3.5 – Дані про напругу та потужність обладнання в кабінеті
Напруга мережі, В
220

Обладнання
Апарат ЕКГ
ПК
Кондиціонер

Потужність, кВт
0,15
0,3
0,73

Розрахунок
1. Сума номінальних потужностей електричних пристроїв, які будуть
підключені на групу розеток:
ΣPn = 0,15+0,3+0,73=1,18 кВт = 1180 Вт
Величина струму:
J

 Pn  1180  5,36 А
U

220

З розрахунків відомо що, робочий струм робочого кола розеток становить
5,36 А, але номінальний струм електричного автомату потрібно брати більший
ніж за робочий. Нашим вибором буде автомат з номіналом 25 А.
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Сума номінальних потужностей на групу освітлення:
ΣPn= 4*0,04 кВт=0,16 кВт=160 Вт
J

 Pn  160  0,73 А
U

220

З розрахунків відомо що, робочий струм на групу освітлення становить
0,73 А, але номінальний струм електричного автомату потрібно брати більший
ніж за робочий. Нашим вибором буде автомат з номіналом 16 А.
Згідно з ТУ, потужність для кабінету складає приблизно 5 кВт,
однофазного живлення 220 В, а номінал автомату, за нашими підрахунками,
повинен бути 25 А.
Таблиця 5.2.3.6 – Заходи по електробезпеці
Технічні заходи при - встановлюється загальний вимикач та плавкий запобіжник
нормальному режимі НПН-2;
- ізоляція струмовідних частин (електропроводка проведена за
роботи
плінтусами, );
- компенсація ємнісних струмів замикання на землю;
- регулярно проводиться діагностика всіх приладів на предмет
ушкоджень.
Технічні заходи при -Запобіжні пристосування.
аварійному
режимі -Електрозахисті засоби.
роботи4
Організаційні

-інструктаж з електробезпеки;
- створення таких умов, щоб працівники, на яких покладено
обов'язки з обслуговування електроустановок, відповідно до
чинних вимог, своєчасно здійснювали їх огляд та профілактичні
дії.

Засоби індивідуального - Суворе дотримання правил і норм, визначених чинними
захисту
нормативними документами.

Згідно класифікації приміщень за ступенем небезпеки враження
електричним струмом приміщення, відповідно з ОНТП24-86 та ПУЕ-87, можна
віднести до категорії без підвищеної небезпеки.
Вимоги

ДНАОП

0.00-1.21-98

електробезпеки виконані в повній мірі.

та

ДНАОП

1.1.10-1.07-01

щодо
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5.2.5 Пожежна безпека в умовах надзвичайних ситуацій

Таблиця 5.2.5.1 – Характеристика речовин і матеріалів, які знаходяться в
приміщенні
Речовина

Тверді і волокнисті речовини: дерево, тканина, пластмаси, речовини і
матеріали, які здатні горіти при взаємодії з водою, киснем повітря
або один з одним.

Таблиця 5.2.5.2 – Характеристика пожежної небезпеки відповідно до
ОНТП 24-86
Категорія пожежної небезпеки приміщення

В (пожежонебезпечне)

Клас пожежонебезпечної зони

зона класу П-ІІа

Клас пожежі

А

Таблиця 5.2.5.3 – Характеристика параметрів приміщення відповідно до
будівельних норм і правил
Параметр

Кабінет

Нормативні значення

Висота дверного отвору, м

2

2

Ширина дверного отвору, м

1

0,8

Відкривання дверей

Назовні

Назовні
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Рисунок 5.2 – План евакуації
Розрахунок часу евакуації
Час руху людського потоку визначається як сума часу руху людського
потоку по окремих ділянках шляху:
tр = t1 + t2 + t3 (хв), де ti=li/Vi, Vi=f(Di), Di=(N*f)/(li*bi), де N=2 – кількість
працюючих, f=0,1 – горизонтальна проекція людини, l – довжина, b – ширина.
Таблиця 5.2.5.4 – Вхідні данні для розрахунку евакуації
Вид евакуації

Основний

Аварійний

t, 1-а ділянка (вихід

t, 2-а ділянка (рух

t, 3-я ділянка (вихід

з кабінету), м

по коридору), м

з будівлі), м

l=0,1

l=6

l=0,5

b=1

b=3

b=2

l=0,1

l=15

l=0,5

b=1

b=3

b=1

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85, шляхи
евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають встановленим
нормам.
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Таблиця 5.2.5.5 – Розрахунок часу евакуації
Вид евакуації t, 1-а ділянка

t, 2-а ділянка

t, 3-я ділянка

(рух по

(вихід з

коридору)

будівлі)

D1=0,20,1=2м2/м2

D2=0,2/18=0,01м2

D3=0,2/2*0,5=

0,01+0,06+0

V1=f(2)=8,5м/хв.

/м2

0,2м2/м2

,04=0,11хв

t1=l1/V1=0,1/8,5=0

V2=f(0,01)=100м/

V3=f(0,2)=13,4

,01хв

хв.

м/хв

t2=l2/V2=6/100=0,

t3=l3/V3=0,5/13

06хв

,4=0,04хв

D1=0,2/0,1=2м2/м2

D2=0,2/15*3=0,01

D3=0,2/1*0,5=

0,01+0,15+0

V1=f(2)=8,5м/хв

м2/м2

0,4м2/м2

,03=0,46хв

(вихід з кабінету)

Основний

Аварійний

t1=l1/V1=0,1/8,5=0, V2=f(0,01)=100м/

V3=f(0,4)=18,4

01хв

хв.

м/хв

t2=l2/V2=15/100=0

t3=l3/V3=0,5/18

,15хв

,4=0,03хв

t загальний

Необхідний час евакуації складає 0,11 хв., аварійним шляхом – 0,46 хв.
Таблиця 5.2.5.6 – Заходи та засоби щодо пожежобезпеки
Організаційні

Технічні
Індивідуальні

інструктаж з пожежної безпеки та періодичний контроль
знань про правила пожежної безпеки;
передбачено вільний доступ до мережних рубильників та
вимикачів;
у загальному коридорі, поруч з кабінетом, знаходиться
пожежний кран та рукав
вогнегасник ВП-1(з), 2 шт (1ш на 10м2)
датчик теплової пожежної сигналізації ИП 212-45
Фільтруюча пов’язка(або мокра пов’язка) на обличчя, захисні
окуляри.
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Висновок: У приміщенні виконуються практично вимоги з пожежної
безпеки відповідно до вимог НАПБ А.0.001-95 “Правила пожежної безпеки в
Україні
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Висновки до розділу 5

Мікрокліматичні параметри даного кабінету відповідають встановленим
нормам. Для підтримання відповідного рівня показників використовують
необхідні засоби та здійснюють заходи їх контролю. Також в даному розділі
розглянуто заходи безпеки від ураження електричним струмом. Розглянуті
засоби та заходи, щодо захисту працюючого персоналу від пожежі.
Дане приміщення відповідає всім нормам, а отже в ньому можна
проводити діагностичні процедури.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У роботі запропоновано багатокритеріальний алгоритм синтезу лінійної
множинної регресії з урахуванням обмеження мультіколлінеарності вхідних
змінних. Для оптимізації значень параметрів алгоритму використаний зовнішній
критерій - коефіцієнт детермінації на тестовій вибірці.
Розглянуто основні функції, що реалізовані у програмному середовищі
Builder IDE на мові C++, а також пояснювальну записку користувача. Показано
UI інтерфейсу користувача, та розкрито зміст демонстрації результатів роботи
програми.
Розглянуто приклад моделювання ефективності функціонального стану
дихальної системи пацієнта за величиною споживання кисню. Порівняння
результатів стандартного крокового алгоритму із запропонованим
багатокритеріальним алгоритмом показало поліпшення якості моделі на 7% на
екзаменаційний вибірці даних.
Також розглянуто заходи з охорони праці.
Мікрокліматичні параметри приміщення, в якому проводилась розробка
данного ПЗ відповідають встановленим нормам. Для підтримання відповідного
рівня показників використовують необхідні засоби та здійснюють заходи їх
контролю. Також в даному розділі розглянуто заходи безпеки від ураження
електричним струмом. Розглянуті засоби та заходи, щодо захисту працюючого
персоналу від пожежі.
Дане приміщення відповідає всім нормам, а отже в ньому можна
проводити діагностичні процедури.
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ДОДАТОК А
Ділення вибірок на тестову, навчальну, робочу та екзаменаційну
void TFormMain::toTrainSelection()
{
double ys=Average(y,m);
double* diffYYsr = new double [m];
for (int i=0;i<m;i++)
diffYYsr[i]=abs(y[i]-ys);
for (int i = 0; i < m; i++)
for (int j = i+1; j < m; j++)
if (diffYYsr[i] < diffYYsr[j])
{
double buf = diffYYsr[i];
double buf2=y[i];
y[i] = y[j];
y[j] = buf2;
diffYYsr[i] = diffYYsr[j];
diffYYsr[j] = buf;
for (int k=0; k<n;k++){
double buf3=XT[k][i];
XT[k][i] = XT[k][j];
XT[k][j] = buf3;
}
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}
m2=(int)(m*k1/100);
m3=(int)(m*k2/100);
m4=(int)(m*k3/100);
n1=(int)(m2/m4);
n2=(int)(m3/m4);
m2 =

m2/n1;

m2*=n1;
m3 = m3/n2;
m3*=n2;
yTrain=new double[m2];
XTtrain = new double*[n];
for(int i=0; i<n; i++)
XTtrain[i]=new double[m2];
int l=1+n2;
for (int i=0;i<m2;i+=n1){
for (int j=i;j<(n1+i);j++){
yTrain[j]=y[l];
l+=1;
}
l+=(n2+1);
}
l=1+n2;
for (int x=0;x<n;x++){
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for (int i=0;i<m2;i+=n1){
for (int j=i;j<(n1+i);j++){
XTtrain[x][j]=XT[x][l] ;
l+=1;
}
l+=(n2+1);
}
l=1+n2;
}
delete [] diffYYsr;
}
void TFormMain::toTestSelection()
{
yTest=new double[m3];
XTtest = new double*[n];
for(int i=0; i<n; i++)
XTtest[i]=new double[m3];
int l=1;
for (int i=0;i<m3;i+=n2){
for (int j=i;j<(n2+i);j++){
yTest[j]=y[l];
l+=1;
}
l+=(n1+1);
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}
l=1;
for (int x=0;x<n;x++){
for (int i=0;i<m3;i+=n2){
for (int j=i;j<(i+n2);j++)
{
XTtest[x][j]=XT[x][l];
l+=1;
}
l+=(n1+1);
}
l=1;
}
}
void TFormMain::toTestTrainSelection()
{
yTestTrain=new double[m2+m3];
XTtestTrain = new double*[n];
for(int i=0; i<n; i++)
XTtestTrain[i]=new double[m2+m3];
int l=1;
for (int i=0;i<m3+m2;i+=(n2+n1)){
for (int j=i;j<(n2+n1+i);j++){
yTestTrain[j]=y[l];
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l+=1;
}
l+=1;
}
l=1;
for (int x=0;x<n;x++){
for (int i=0;i<(m3+m2);i+=(n1+n2)){
for (int j=i;j<(n1+n2+i);j++)
{
XTtestTrain[x][j]=XT[x][l];
l+=1;}
l+=1;}
l=1;}
}
void TFormMain::toExamSelection()
{
yExamination=new double[m4];
XTexam = new double*[n];
for(int i=0; i<n; i++)
XTexam[i]=new double[m4];
Memo1->Lines->Add("n1+n2");
Memo1->Lines->Add(n1+n2);
int l=0;
for (int k=0;k<m4;k++){
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yExamination[k]=y[l];
l+=(n1+n2+1);
}
l=0;
for (int x=0;x<n;x++){
for (int j=0;j<m4;j++){
XTexam[x][j]=XT[x][l];
l+=(n2+n1+1);
}
l=0;}
}
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ДОДАТОК Б
Основний цикл програми
void __fastcall TFormMain::N2Click(TObject *Sender)
{
double FinMax, FinMin,x2kritMin,x2kritMax,x2step,FinStep;
FinMin=Edit6->Text.ToDouble();
FinMax=Edit7->Text.ToDouble();
x2kritMin=Edit8->Text.ToDouble();
x2kritMax=Edit9->Text.ToDouble();
FinStep=Edit10->Text.ToDouble();
x2step=Edit11->Text.ToDouble();
k1=Edit1->Text.ToDouble();
k2=Edit2->Text.ToDouble();
k3=Edit3->Text.ToDouble();
double x2Best=0, Fbest=0, detMax=0;
toTrainSelection();
toTestSelection();
for(Fin=FinMin; Fin<=FinMax; Fin+=FinStep)
for(x2krit=x2kritMin; x2krit<=x2kritMax;
x2krit+=x2step)
{
stepRegression(XTtrain, yTrain, m2);
double detBefore=detForInModel(XTtest, yTest,m3);
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if (detBefore > detMax)
{
detMax=detBefore;
Fbest=Fin;
x2Best=x2krit;
}
delete [] theta;
delete [] jInModel;
delete [] jInModel2;
delete [] J;
}
Fin=Fbest;
x2krit=x2Best;
stepRegression(XTtrain, yTrain, m2);
StrMess.sprintf("Det= %G",detForInModel(XTtrain,
yTrain, m2));
Memo1->Lines->Add(StrMess);
delete [] theta;
delete [] jInModel;
delete [] jInModel2;
delete [] J;
delete [] yTrain;
delete [] yTest;
for(long j=0; j<n; j++){
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delete [] XTtrain[j];
delete [] XTtest[j];
}
delete [] XTtrain;
delete [] XTtest;
Edit4->Text=Fin;
Edit5->Text=x2krit;
toTestTrainSelection();
stepRegression(XTtestTrain, yTestTrain, (m2+m3));
if(OutPutResult("Новое")==0)
{
double Det=detForInModel(XTtestTrain, yTestTrain,
(m2+m3));
StrMess.sprintf("Det= %G",Det);
Memo1->Lines->Add(StrMess);
}
delete [] yTestTrain;
for(long j=0; j<n; j++)
delete [] XTtestTrain[j];
delete [] XTtestTrain;
toExamSelection();
Memo1->Lines->Add(detForInModel(XTexam,
yExamination,m4));
buildGraph(XTexam, yExamination,m4);
delete [] yExamination;
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for(long j=0; j<n; j++)
delete [] XTexam[j];
delete [] XTexam;
for(long j=0; j<n; j++)
delete [] XT[j];
delete [] XT;
delete [] y;
delete [] theta;
delete [] jInModel;
delete [] jInModel2;
delete [] J;
}
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ДОДАТОК В
Покрокова регрессія

void TFormMain::stepRegression(double ** xx, double * yy, int
mk)
{
theta=new double[n];
nCurrent=0;
J=new long[n];
for(long j=0; j<n; j++)
J[j]=-1;
expelFlag=false;
jInModel=new bool[n];
for(long j=0; j<n; j++)
jInModel[j]=false;
jInModel2=new bool[n];
for(long j=0; j<n; j++)
jInModel2[j]=true;
double Bad_Fj=0;
long IndexOfBad_Fj=-1;
double Max_Fj=0.0;
long IndexOfMax_Fj=-1;

while (WhichAddRegr(Max_Fj,IndexOfMax_Fj,xx,yy,mk))
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{
AddRegr(IndexOfMax_Fj,xx,yy,mk);
N3->Enabled=true;
while
(WhichExpelRegr(Bad_Fj,IndexOfBad_Fj,MatrixOfCorellation(xx,mk
),

xx,yy,mk))

{

expelFlag=false;
ExpelRegr(IndexOfBad_Fj,xx,yy,mk);
jInModel2[IndexOfBad_Fj]=false;
}
}
AddRegr(0,xx,yy,mk);
}
int

TFormMain::WhichAddRegr(double

&

_Max_Fj,

_IndexOfMax_Fj,double ** xx, double * yy, int mk){
double Max_Fj=0.0;
long IndexOfMax_Fj=-1;
RSS=RSSForInModel(xx, yy, mk);
double RSSj;
double Fj;
for(long j=1; j<n; j++)
if(!jInModel[j]&& jInModel2[j])
{
AddRegr(j,xx, yy, mk);
RSSj=RSSForInModel(xx, yy, mk);

long

&
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Fj=(RSS-RSSj)/(RSSj)*(m-(nCurrent-1));
if(Fj>Max_Fj)
{
Max_Fj=Fj;
IndexOfMax_Fj=j;
}
ExpelRegr(j,xx, yy, mk);
}
if(Max_Fj<Fin){
_Max_Fj=0.0;
_IndexOfMax_Fj=-1;
return 0;
}
_Max_Fj=Max_Fj;
_IndexOfMax_Fj=IndexOfMax_Fj;
return 1;
}
int

TFormMain::WhichExpelRegr(double

&

_Bad_Fj,

long

&

_IndexOfBad_Fj, double **xx, double **xxSelection,double* yy, int
mt)
{

double Bad_Fj=0;
double IndexOfBad_Fj=-1;
double Fj;
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int nCurrentx=nCurrent;
for(int j=0; j<nCurrentx; j++)
{
if(jInModel[J[j]] && jInModel2[J[j]])
{
Fj=(xx[j][j]-1)*(mt-nCurrent-1)/(nCurrent);
if (Fj>Bad_Fj)
{
Bad_Fj=Fj;
IndexOfBad_Fj=J[j];
}
}
}
if(!expelFlag)
{
_Bad_Fj=0.0;
_IndexOfBad_Fj=-1;

return 0;
}
else if (IndexOfBad_Fj==-1) return 0;
_Bad_Fj=Bad_Fj;
_IndexOfBad_Fj=IndexOfBad_Fj;
return 1;
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}
double** TFormMain::MatrixOfCorellation(double **xx,long mk)
{
double determx=0;
double x2=0;
double d;
double **result;
double **XX ;
XX = new double*[nCurrent];
for(int i=0; i<nCurrent; i++)
XX[i]=new double[mk];
for(int j=0; j<nCurrent; j++)
{
for(int k=0; k<mk; k++)
XX[j][k]=xx[J[j]][k];
}
result = new double*[nCurrent];
for(int i=0; i<nCurrent; i++)
result[i]=new double[nCurrent];
for (int i=0;i<nCurrent;i++)
for (int j=0;j<nCurrent;j++)
result[i][j]=Correlation(GetSubArray(XX,
GetSubArray(XX, j,mk),mk);
determx=determ(result,nCurrent);

i,mk),
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inversion(result,nCurrent);
x2 = -(mk-1-(2*nCurrent+5)/6)*log(1-determx);
if

(x2<x2krit)

expelFlag=true;
}
else
{
expelFlag=false;
}
return result;
delete [] result;
delete [] XX;
}

{

