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ВСТУП
Вступ. Нормативна дисципліна „Основи наукових досліджень та технічної
творчості” входить до навчальних планів бакалавра технічних вищих технічних навчальних закладів, які готують інженерів-технологів харчових виробництв. Вона
спирається на знання, здобуті студентами під час вивчання вищої математики, теорії вірогідності та математичної статистики, фізики, хімії, фізичної хімії, інформатики, філософії. Ця програма складена відповідно до сучасного рівня розвитку основних питань науки у галузі хімічної та харчової промисловості.
Навчальний план є основою для викладання вказаної дисципліни. Він містить
необхідну інформацію для розроблення навчальних робочих програм дисципліни
„Основи наукових досліджень та технічної творчості”
Вивчення даної дисципліни на 5-му курсі означає поглиблення знань та здобуття навичок у всіх аспектах наукової діяльності. Робота студентів у рамках курсу
складається з таких елементів як самостійне вивчення матеріалу за підручниками,
посібниками, нормативними документами, періодичними виданнями, виконання
лабораторних робіт, консультацій у викладача, відвідування лекцій, здача екзамену
з усього курсу.
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять)
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Лабораторні заняття
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Екзамен

Самостійна робота
(годин)
4

Залік

Аудиторні заняття
(годин)
3

Контрольні роботи
(кількість робіт)

Загальний обсяг
(годин) / кредитів ECTS
2

Семестровий
контроль

Індивідуальні завдання студентів
(КП, КР, РГ, Р, РЕ)

Семестр
1

Поточний
контроль

Практичні заняття, семінари

За видами аудиторних
занять (годин)

З них

7

8

9

10

11

Р

1

+

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає
6,66 %.
Мета курсу - це поглиблення знань та здобуття навичок у всіх аспектах наукової діяльності, тобто наукового підходу до створення нової продукції та впровадження інновацій у галузі харчових виробництв.
Компетентності дисципліні ІНТ, ЗК1,5,6;ФК1,2,11:
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми з харчових технологій у
професійній діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і
вимог.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність працювати в міжнародному контексті.
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Здатність планувати і виконувати наукові дослідження з використанням сучасних обладнання, методів та спеціалізованого програмного забезпечення в умовах навчальних, науково-дослідних та/або виробничих лабораторій.
Здатність застосовувати математичні методи і моделі в прикладних дослідженнях, оптимізувати технологічні процеси для розробки інноваційних технологічних рішень у виробництві харчових продуктів.
Здатність інтерпретувати отримані дані, оформлювати наукові звіти, готувати
наукові публікації, презентувати та обговорювати результати наукових досліджень
і проектних рішень, у тому числі іноземною мовою, на наукових семінарах та конференціях з питань розвитку харчових технологій.
Результати навчання ПРН1,2,7,8,11,14,17:
Знаходити, систематизувати та аналізувати необхідну інформацію у науковотехнічній літературі, електронних базах та інших джерелах інформації на етапі вибору проблеми або теми дослідження.
Планувати і виконувати наукові розробки на високому науково-методичному
рівні.
Застосовувати спеціальне обладнання, сучасне програмне забезпечення, методи і прийоми, що прийнятні у певних галузях харчових технологій, під час виконання наукових досліджень в умовах навчальних, наукових та виробничих лабораторій.
Обирати та застосовувати найбільш придатні методи математичного моделювання та оптимізації при розробленні науково-технічних проектів у сфері харчових технологій.
Планувати та управляти інноваційними науковими проектами фундаментального та прикладного спрямування з врахуванням сучасного стану науки і техніки
у харчових технологіях.
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Аналізувати і враховувати у практичній діяльності тенденції науковотехнічного розвитку харчової науки, обирати найбільш перспективні та раціональні
напрямки науково-технічної діяльності.
Аналізувати та оформлювати результати наукових та виробничих випробувань у вигляді науково-технічної документації, наукових звітів, охоронних документів, статей, тез наукових конференцій.

Види навчальних занять (Л, ЛЗ, ПЗ, СР)

Кількість годин

Назви змістових модулів.
Найменування тем та питань кожного заняття.
Завдання на самостійну роботу.

1

2

3

4

Рекомендована література (базова, допоміжна)

№ з/п.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Змістовий модуль № 1
1

Л

1

Тема 1.
Пошук науково-технічної документації за допомогою інтернету. Реферативні, повнотекстові бази даних. Паблішери
та їх спеціалізація. Ключові слова та Пошуковий запит. Ітеративний алгоритм пошуку.
Пошук науково-технічної інформації у спеціалізованих базах даних.

2

ЛЗ

2

Лабораторні заняття
Інтерполяція та апроксимація експериментальних даних
Обробка емпіричних функцій від однвєї перемінної:

3

СР

42

Завдання на самостійну роботу:
Етичні проблеми в науці. Плагіат.
Наука і освіта як базис НТР. Коротка історія освітніх закладів, та системи вищої освіти.
Соціальні мережі, адаптовані для науково-технічної діяльності. Концепція використання соц. мереж студентом, науковцем.
Чинник мови в інтернеті та наукових дослідженнях. Технічні засоби для перекладання.
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[1 – 3,
7, 8,
10, 11]

[1 – 3,
7 – 9,
11]

Складання анотацій, реферування джерел. Підбір УДК.
Організація наукової діяльності в Україні та у розвинених
країнах.
Джерела фінансування наукової діяльності. Сучасні спроби
реформ у сфері наукової діяльності.
Змістовий модуль № 2
4

Л

1

5

ЛЗ

2

6

СЗ

42

Разом

[1 – 3,
Тема 2. Функція багатьох чинників.
Стратегія багаточинникового експерименту. Методологія 5, 7, 8,
поверхні відгуку. Поняття регресії та регресійного аналізу 10, 11]
для багатомірного чинникого простору. Оцінка незалежності чинників. Апріорне ранжування чинників. Поняття рандомізації та перемінної блокування. Поняття оптимального
експерименту. Критерії оптимізації.
Основні види планів експерименту. Повний чинниковий
експеримент. Дробний чинниковий експеримент. Умови
переходу від планів першого порядку до планів третього
порядку. Вплив різних чинників на результат оцінки адекватності рівняння регресії. Плани другого порядку: ортогональні та ротатабельніСистеми «склад-властивість» (решіткові та центроїдні плани Шеффе). Принцип використання
симплексної системи координат. Стратегія вибору різновиду плану Шеффе. Оцінка адекватності рівнянь регресій,
отриманих за планами Шеффе.
Лабораторні заняття
Планування й аналіз результатів експерименту в програмі
Statіstіca від statsoft. Обробка результатів повного факторного експерименту (ПФЕ). Обробка результатів експерименту за планом "склад-властивість».

Завдання на самостійну роботу
Методи пошуку області оптимуму функції багатьох чинників. Науковий метод та наукові принципи: Теоретичний та
експериментальний рівень.
Універсальні методи наукового пізнання. Чуттєве та раціональне пізнання. Форми наукового мислення: поняття, судження умозаключення. Форми наукового знання: факт, гіпотеза, теорія, парадигма. Питання первинності факту та
теорії. Факт-Закономірність-Закон. Класифікація законів.

90
7

[1 – 3,
5 – 8,
10,11]

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
1.Прийоми виконання Інтерполяції та апроксимації даних за допомгою
MS EXcel
1.1 Лінійна інтерполяція
Дані, з якими доводиться мати справу інженеру-хіміку-технологу, найчастіше одержують експериментально і представляють у вигляді таблиць.
Суть інтерполяції полягає у відшукуванні значення функції у деякій
проміжній точці.
Найпростішим видом інтерполяції є лінійна інтерполяція, в основі якої лежить апроксимація кривої на ділянці між точками (хk, уk) і (хk+1, yk+1) прямою,
що проходить крізь ці точки.
Рівняння прямої лінії можна представити у вигляді:

звідки:

Таким чином, знаючи два табличних значення yk і уk+1, що відповідають хk і
хk+1, за допомогою наведеної формули (1.1) можна знайти значення функції для
будь-якого значення х в інтервалі [хk, хk+1].
ПРИКЛАД
Завдання 1.1
Експериментальні (вихідні) дані зведено в наступну таблицю:
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Знайти значення функції y, що відповідає значенню х=2,25.
Порядок виконання:
1. Записати заголовок роботи,
2. Увести дані таблиці на лист Excel-таблиці у тому ж вигляді, як на паперовому аркуші.
3. Під таблицею у комірку зробити запис значення "х=", поряд у окрему
комірку увести число 2,25. Нижче під коміркою "х=" зробити запис "у=". Виділити
комірку праворуч від запису "у=" і увести формулу для обчислення. Тобто зробити
такий запис:
=(yk*(x-xk+1)-yk+1*(x-xk))/(xk-xk+1) де замість змінних увести адреси
комірок, у яких знаходяться відповідні їм числові значення. Адреси комірок можна
указувати двома шляхами: записувати вручну з клавіатури або указуючи табличним курсором на потрібну комірку лівою клавішею «миши».
Після уведення в виділену комірку формули і завершення цього уводу натиском клавіші "Enter" отримаємо значення функції y. Перевірку на адекватність студент здійснює за потраплянням значення у в інтервал [уk, уk+1].

Контрольні завдання:
Експериментальні дані зведені в наступні таблиці:
1

а) x = 4; б) x = 7,2 ; в) x = 11,15; г) x = 12,9; д) x = 16; е) x = 20; ж) x = 22,3; y=?
2
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а) x = 2,8; б) x = 5,1 ; в) x = 7,2; г) x = 10,0; д) x = 13,4; е) x = 16,1; y=?
3

а) x = 0,3 ; б) x = 1,1 ; в) x = 2,76 ; г) x = 3,45; д) x = 4,17 ; е) x = 5,23; y=?
Перед началом лабораторної роботи студент отримує варіант, наприклад, 1
в), де 1 – номер таблиці, в) – позначення аргументу, для якого потрібно знайти
відповідне значення функції. Лівий і правий край інтервалу [хk, хk+1], що необхідні для розрахунків, знаходяться як найближчі значення в таблиці до заданого х.
Знайденому таким чином табличному інтервалу

[хk, хk+1] відповідає таблич-

ний [уk, уk+1]. Варіант можна обрати самостійно за умов відсутності повторення та спеціальних вказівок викладача.
1.2. Інтерполяція за методом Лагранжа
Уточнити результат, що одержаний при використанні лінійної інтерполяції,
можна шляхом апроксимації істиної кривої більш складною лінією, що описується
многочленом n-ного ступеню. Методи пошуку єдиного многочлена n-того ступеню
Рn(х), що апроксимує функцію f(x) кривою, яка проходить крізь усі п+1 задані у
таблиці точки

(xi, yi), де і=0, 1, ..., п. У цьому випадку кажуть, що многочлен за-

довольняє умовам: Pn(xi)=yi при і=0, 1, ..., п.
Методи пошуку такого многочлена діляться на три групи:
методи Лагранжа;
різницеві методи;
ітераційні.
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Розглянемо інтерполяцію за Лагранжем.
Вважають, що функція f(x) і поліном Рn(х)=a0+a1*x+a2*x2+…+an*xn
близькі, якщо вони співпадають на заданій системі точок x0, x1, x2,… xn. Ці точки
називають вузлами інтерполяції. Отже, задача інтерполяції у цьому випадку формулюється так:
для даної функції f(x) знайти поліном Рn(х) якомога нижчого степеню п, що
приймає в заданих точках х, (і=0, 1, ..., п, хi≠xj при і≠j) ті ж значення, що і f(x), тобто такий, що
Рn(х)= f(xi) де (і=0, 1, ..., п).
Коефіцієнти аi такого інтерполяційного полінома Рn(х) визначають із системи

Поліном Ln(х) коефіцієнти якого визначаються з системи (1.2) називається
інтерполяційним поліномом Лагранжа для функції f(x) і може бути записаний у
явному вигляді так:
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Чи так:

де x – значення аргументу, для якого треба визначити y
Для розрахунків коефіцієнтів за цією формулою слід створити таблицю, яка
має такий загальний вигляд для заданого значення х:
Допоміжна таблиця для обчислювання коефіцієнтів поліному Лагранжа
Чисельник

Добуток

Знаменник

Добуток

Чисель-

Знамен-

ника

ника

ai

y

x1

x2

x3

…

xn

x

x1

x2

x3

…

xn

y1

1

x-x2

x-x3

…

x-xn

x1

1

x1-x2

x1-x3

…

x1-xn

а1

y2

x-x1

1

x-x3

…

x-xn

x2

x2-x1

1

x2-x3

…

x2-xn

а2

…

…

…

1

…

…

…

…

…

…

…

…

…

yn

x-x1

x-x2

x-x3

…

x-xn

xn

xn-x1

xn-x2

xn-x3

…

1

an

ai*yi

Врешті розраховується сума ai*yi , яка і дорівнює у.
З таблиці видно, що для знаходження коефіцієнтів аi, при yі у формулі Лагранжа слід добуток виразів, що розміщені у клітинках строк уi частини таблиці з
назвою «Чисельник», поділити на добуток чисел, що знаходяться у відповідній
строчці xі з частини таблиці з назвою «Знаменник».
ПРИКЛАД
Завдання 1.2: Досліджуючи швидкості гідрування жирних кислот з різним
положенням подвійною зв'язку (позиційна ізомеризація), отримали кількісні характеристики залежності концентрації жирних кислот з положенням подвійного зв'язку С11 від ступеню насиченості олії:
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Й.Ч. гідрогенізату,

x

82,7

65,4

54,2

43,2

41,1

26,5

y

3,3

2,4

5,2

2,6

1,6

0,5

г J2/100г.

Вміст жирних к-т,
С11,%

Визначити інтерполяційний поліном Лагранжа та розрахувати концентрацію
жирних кислот з положенням подвійного зв'язку С11 при значенні йодного числа
гідрогенізату Й.Ч. = 62 г J2/100г.
Порядок виконання:
1. Записати заголовок роботи, наприклад: Визначення вмісту жирних кислот
С11 у гідрогенізаті а допомогою інтерполяційного поліному Лагранжа для
рівновіддалених точок.
2.Увести таблицю експериментальних вихідних даних (вертикально) з окресленням меж і назвами колонок. Окремо записати в комірці значення аргументу, для
якого треба знайти значення функції (за отриманим завданням).
3.Записати загальний вигляд поліному так:
Загальний вигляд поліному Лагранжа: у = а1*у1 + а2*у2 + а3*у3 + ... + а6*у6
4. Зробити допоміжну таблицю (з окресленням меж) для обчислення
коефіцієнтів полінома.
В колонку «х» - скопіювати дані з початкової таблиці.
В колонки «Чисельник» та «Знаменник» увести формули =х-xi та =хij-хi
відповідно, указуючи адреси чисел. Під час розповсюдження формули вниз слід
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урахувати абсолютну адресу для х і відносні адреси для xi, натискуючи після указування адреси комірки F4.
Після розповсюдження, по діагоналі клітинки поверх інформації увести цифру «1», як показано у прикладі таблиці.
У колонках «Добуток чисельника» і «Добуток знаменника» увести формулу
множення чисел у строках. Для прискорення створення такої формули слід скористатися «Майстром функцій fx», де у категорії «Математичні» знайти функцію
«ПРОИЗВЕД» і виділити необхідний масив чисел.
У верхню комірку для розрахунку а1 увести формулу = адреса комірки «Добуток чисельника» / адреса комірки «Добуток знаменника». Далі розповсюдити
вниз по всіх нижніх коефіцієнтах цю формулу, захопивши курсор у вигляді + (правий нижній куточок комірки) і потягнувши вниз.
6. В колонку ai*yi увести формулу добутку коефіцієнта на відповідне значення функції із попередньої таблиці.
7. Виділивши останню колонку чисел та скориставшись функцією автосумування, внизу можна отримати значення функції у для заданого аргумента х = 62.
Для наочності інформації слід ліворуч від комірки кінцевого результату увести «Для х = 62 у = ».
8.Сформулювати висновок, у якому слід показати загальний вигляд поліному
з отриманими коефіцієнтами і результати його обчислення.
Контрольні завдання:
1 Варіант: Залишити вихідні дані з Лабораторної роботи «лінійна інтерполяція»
2 Варіант: Залишити задачу, надану у прикладі, узявши будь-яке з Йодних
чисел гідрогенізату:
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X= 1)80,8; 2)78,4; 3)73,1; 4)70,5; 5)69,8; 6)66,3 7)64,0; 8)62,5; 9)61,1; 10)59,0;
11)58,5 12)56,4; 13)52,9; 14)51,2; 15)49,7; 16)46,8; 17)43,4; 18)42,0; 19)37,2; 20)35,1;
21)27,4

1.3 Інтерполяція за поліномом Ньютона для рівновіддалених точок аргументу
Для випадку рівновіддалених вузлів xi = хо + i*h (і = 0, 1,..., п) поліном Лагранжа може бути записаний у вигляді інтерполяційного полінома Ньютона:

Де

;

Кінцеві різниці порядків:
;
…
, і = 0, 1,..., п
Для обчислення значення відшукуваної функції з використанням інтерполяційного поліному Ньютона застосовують метод розділених різниць. Для цього
складають таблицю кінцевих різниць.

ПРИКЛАД
Завдання 1.3 : Досліджуючи швидкість гідрування соняшникової олії отримали кількісні характеристики зміни ступеню насиченості жиру у часі:
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Використовуючи інтерполяційний поліном Ньютона, визначити йодне число
гідрогенізату при t = 1,8 години. Створити середовище для визначення значень
функції будь-якої точки аргументу.
Порядок виконання:
1. Записати заголовок роботи, наприклад, «Визначення йодного числа гідрогенізату шляхом інтерполяції з використанням поліному Ньютона»
2. Записати задачу та увести Таблицю початкових даних (у вертикальному
вигляді).

3. Увести наступні дані у вигляді таблиці (Допоміжна таблиця):

=
=
=
h=
q=

де х - задана числова характеристика аргументу;
та

- окреслюють в Таблиці початкових даних числові границі, де

знаходиться значення х;
h - крок зміни аргументу, розраховується за формулою: h =
q - розраховується за формулою:
4. Записати заголовок: Таблиця кінцевих різниць і під ним скласти таку таблицю:
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№ t(x)
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Й.Ч.(y)

Ф

(q і)

ЧМП

МП

Й.Ч.

5. Для прискорення обчислення результату слід увести до Таблиці кінцевих
різниць колонки «Ф», «(q – і)», «ЧМП»
1-ша колонка - з назвою «Ф», для обчислення факторіалу шляхом уведення
формули використанням майстра функцій f(x), категорії «математичні» і вибору
функції «ФАКТР» указуючи адресу відповідної комірки з колонки порядкового
номеру.
2-га колонка - з назвою (q - і) для обчислення різниць (q - і), тобто (q - 1), (q 2)

і т. д. У верхню комірку колонки слід увести формулу різниці між числом q і

відповідним порядковим номером, указуючи на адреси цих чисел, при чому адресу
числа q слід зробити абсолютною (постійною). Далі результат розповсюдити вниз
до кінця таблиці.
3-тя колонка - з назвою «ЧМП», тобто «чисельник множника поліному» - у
верхню комірку слід увести формулу = q, указавши адресу цього числа; у другу
комірку слід увести формулу = q * (q - 1), причому значення числа q слід тепер
взяти з відносною адресацією першої комірки цієї ж колонки, а значення виразу (q
- 1) - з відповідної комірки сусідньої колонки. Далі розповсюдити значення до
кінця таблиці.
4-та колонка - з назвою «МП», тобто «множник поліному» - у верхню
комірку слід увести структуру формули = ЧМП/1!, указуючи відносні адреси цих
чисел з колонок «ЧМП» та «Ф». Далі розповсюдити до кінця таблиці.
5-та колонка - з назвою «Значення Й.Ч.».
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6. Виділити приємним кольором в таблиці строку, що відповідає значенню хk
У цій строці будемо в комірці останньої колонки обчислювати значення Й.Ч. для
заданого часу (х). У відповідній комірці слід увести формулу, використовуючи
зроблені заготовки:
ЙЧ=y(xk)+МП1*

+МП2*

+МП3*

+МП4*

+МП5*

+МП6*
Значення МП необхідно указати з абсолютною адресацією для можливості
подальшого використовування цієї формули.
7. Сформулювати висновки.
Контрольні завдання:
Залишити задачу, надану у прикладі, узявши будь-який час гідрування:
X= 1)0,3; 2)0,4; 3)0,7; 4)0,87; 5)0,92; 6)1,2 7)1,4; 8)1,45; 9)1,67; 10)1,8; 11)1,9
12)1,98; 13)2,1; 14)2,24; 15)2,57; 16)2,7; 17)2,9
2. Апроксимація функцій
Існує два основних підходи до апроксимації табличних даних кривими. При
одному з них вимагають, щоб апроксимуюча крива (можливо Кусково-гладка) проходила крізь усі точки, задані таблицею. Це можна зробити за допомогою методів
інтерполяції, розглянутих вище (метод Лагранжа). За другим підходом дані апроксимують простою функцією, що застосовна на усьому діапазоні табличних даних,
але яка не обов'язково проходить крізь усі точки. Такий підхід називається підгонкою кривої, котру намагаються провести так, щоб її відхилення від табличних даних були мінімальними. У цьому випадку звичайно намагаються звести до мінімуму сумму квадратів різниць між значеннями функції, визначеними обраною кривою, і таблицею. Такий метод підгонки називається методом найменших квадратів.
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2.1. Апроксимація за методом найменших квадратів
За цим методом за міру відхилення поліному
Qm(x)=a0+a1*x+a2*x2+ ... +ат*хт

(2.1)

від даної функції f(x) на множині точок х0, xi, ... xn приймають величину

що дорівнює сумі квадратів відхилень полінома Qm(x) від функції

на за-

даній системі точок.
Для розв'язування задачі такої апроксимації використовують прийом диференційного числення. [Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалов Э.З. Численные методы анализа.- М : Наука, 1967. - 368 с.]
Через певні перетворення одержують систему рівнянь:

Якщо т=п, то апроксимаційний поліном Qm(x) співпадає з поліномом Лагранжа для системи точок х0, xi, ... xn до того ж Smin = 0
Отже, апроксимування функцій являє собою більш загальний процес ніж інтерполяція.
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За умов використання комп'ютерної техніки для розв'язування лінійної системи (2.2) доцільно використовувати ітераційні методи, наприклад, метод Зейделя. Для використання ітераційних методів необхідно мати спеціальні програми, розроблені на алгоритмічній мові високого рівня.
Досить зручно і швидко можна створити власну програму метода найменших
квадратів, використовуючи засоби Excel.
Для складання системи (2.2) рекомендується наступна схема способу найменших квадратів (для m=2).
Таблиця 2.1 Схема способу найменших квадратів

Розв'язуючи систему звичайних алгебраїчних рівнянь можна знайти
коефіцієнти шляхом обчислення відповідних детермінантів (метод Крамера). Для
цього в середовищі Excel досить зручно скористатися послугами "майстра
функцій".
Приклад:
Підібрати апроксимаційний поліном третього ступеню
y = a0+a1*x+a2*x2+ а3*х3
для наступних даних лабораторного експерименту:
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Розв'язування-алгоритм:
Скласти таблицю за схемою способу найменших квадратів:

За даними, отриманими у цій схемі, складаємо систему рівнянь для визначення коефіцієнтів a0, a1, а2, a3 полінома.

Обчислення

коефіцієнтів

полінома

пропонується

виконувати

визначення детермінантів D, D0 , D1 , D2 , D3 (Див. Майстер функцій)
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через

Коефіцієнти розраховуються так: a0=Da0/D ; a1=Da1/D … an=Dan/D
Таким чином отримаємо відшукуваний поліном.
у= 196,2019 +

-258,558 * х + 160,5084 * х2 +

-34,9038 * х3

Для перевірки адекватності моделі потрібно порівняти початкові значення
функції уе (експериментальні) з відповідними значеннями ур, одержаними з наближеної формули. Результати такого порівняння досить зручно оцінювати, якщо їх
помістити у наступну таблицю:
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Можна зробити Висновок, що поліном третього ступеню досить добре
апроксимує уявну емпіричну функцію, оскільки відносна похибка значення функції
у вузлах не перевищує 1%. Але для кінцевих двох точок розбіжність дещо збільшується і досягає декількох відсотків
Контрольні завдання:
2.1. Підібрати апроксимаційний поліном (визначити степінь полінома) для
наступних даних лабораторного експерименту і оцінити похибку обчислення
функції ур за поліномом.
1.

2.

3.
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4.

5.

Загальні рекомендації до виконання лаб. роботи «Обробка емпіричної
функції від однієї перемінної»
Важливо помітити, що не всі емпіричні дані являють собою або можуть бути
представленными у вигляді функції. Для деяких даних краще підійде табличний
спосіб презентації. Іноді це просто категоріальна діаграма (стовпчаста або кругова)
; у першому випадку - коли категорії не являють собою загального простору, вираженого за допомогою спрямованості осі. У другому - коли сума складових рівна
100% або іншому фіксованому числу.
Є й більш специфічні дані, для яких існують свої спеціальні форми презентації..Далі ж піде розбір завдання обробки емпіричної функції від однієї перемінної.
Інтерполяція - це гіпотеза про те, який безперервний характер дійсної
емпіричної функції,або говорячи в більш прикладному, науковому змісті - як провести лінію по крапках на графіку (вузлам емпіричної функції).
При найбільш загальному підході відіграє роль, наскільки важливим є завдання інтерполяції представлених даних (у глобальному значенні) для дослідників.
Важливо пам'ятати, що процес обробки емпіричної функції неможливий без чіткого й бажане глибокого розуміння механізму процесу й експериментальних особливостей його виявлення. У даній методиці ці знання залучаються за можливістю.
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Ми будемо вважати, що інтерполяція/апроксимація даних бажана, але від
більш складних варіантів (з пошуком емпіричної формули, наприклад) можна
відмовитися при достатніх підставах.
Висновок про найбільш придатний спосіб робиться після порівняння результатів обробки емп. функції за наступними варіантами:
-нульовий варіант (сирі дані)
-кусочно-лінійна інтерполяція
-кусочно-гладка інтерполяція
-глобальна інтерполяція (поліномами й ін. функціями)
-апроксимація
Коротка характеристика:
-Перший варіант - залишити крапки як є. ("догадайся, мол, сама"). Практично
не використовується.
-Другий варіант - кусочно-лінійна інтерполяція. З'єднання прямими лініями
кожної бари прилеглих крапок. Використовується часто, очевидно, у виді зсуву акценту в дослідженнях з обробки емпіричних функцій на інші деталі а також через
невелику або невідомої вірогідності отриманих даних, недостатньої статистики
,невідомої погрішності, розуміння того, що погрішність виміру не складається
тільки з однієї погрішності приладу. У нашій методиці ми не буде вважати цей
варіант прийнятним, якщо тільки не буде очевидним ненадійність даних або величезні погрішності. У таких випадках кусочно-лінійна інтерполяція - просто "перший, що попався" з варіантів оформлення графіка й не несе в собі

призначення,

що властиво інтерполює.
-Кусочно-гладка інтерполяція, вона ж сплайн-інтерполяция. Дозволяє отримати приємну для ока криву із гладкими з'єднаннями на вузлах інтерполяції.
Недолік - відсутня єдина формула.
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За неможливістю підібрати апроксимацію з достатньою апроксимуючою
точністю, при помітних оком коливаннях, тобто при нетиповій поведінці кривої по
відношенню до фізичного змісту процесу (з апріорних даних)
Апроксимація поліномами (або другиим мат. функціями) - найчастіший і
найбільш логічний спосіб обробки емпіричних даних).
Можна застосовувати "проміжні рішення" при кусочній інтерполяції, коли
обрана крива добре інтерполює/апроксимує не на всій ділянці, на якій визначена
функція, а на її частині. Чим більше ця частина, тим краще. Це досить рідкий
варіант у змісті остаточної форми оброблених даних, він має сенс у якості практичних рекомендацій з користування отриманими даними.
Велика

перевага

глобальної

інтерполяції/апроксимації

перед

локаль-

ною(кусочною) у тому, що в цьому випадку ми одержуємо загальну формулу для
кривої.
Інтерполяція в цілому найчастіше програє апроксимації за винятком моменту, коли мова йде про (майже) повній відсутності властивих їй недоліків.
При виборі між варіантами інтерполяції й апроксимації необхідне врахування похибок данных. За графіком можна бачити абсолютну погрішність у координатах графіка, іноді на емпіричні данні вона накладається у вигляді відрізка із зарубками. Знання похибок, якщо вони великі, часто робить безглуздою деталізацію
вибору, обумовлює вибір на користь найпростішої форми. Це також сильний довід
на користь сильного згладжування даних (апроксимації).
При виборі між формулами інтерполяції або апроксимації необхідно схилятися до більш простого варіанта (наприклад, у сенсі порядку функції)
Дуже важливим є врахування фізичного протікання процесу. Появи максимумів і мінімумів, які неможливо пояснити - причина для відмови від тестуємого
способу обробки даних.
Глобальна інтерполяція, навіть "гарна" найчастіше має той недолік, пов'язаний з тим, що похибка експерименту видна неозброєним поглядом. Навіть незна26

чне "коливання" кривої між крапками выглядає непереконливо. Інтерполяція поліномами дає більшу похибку у значеннях функції між вузлами інтерполяції.
При оцінці успішності апроксимації необхідно використовувати "Достоврність апроксимації". Це не панацея, але в цілому ідея сортування (автоматичного або ручного) кривих по вірогідності апроксимації широко використовується.
Достовірність апроксимації повинна бути порівнянна з відносною похибкою
експерименту.
При підвищенні ступеню поліному або складності емпіричної формули аппрокимация наближається до інтерполяції.
Оформлення графіка.
«Масштабність» даних на загальному полі графіка, підписи осей, розмірності, легенди - усі повинне відповідати завданню однозначності й легкості розуміння змісту даних, а також мінімальним вимогам дизайну (контрастність і т.д).
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Індивідуальні завдання до лабораторної роботи:
Варіант 1

Варіант 2
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Варіант 3
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Варіант 4

.
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Варіант 5

Варіант 6
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Варіант 7

Варіант 8
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Лабораторна робота Планування й аналіз результатів експерименту в
програмі Statіstіca від statsoft
Statіstіca є спеціалізованою програмою розробленої для прикладних математичних завдань, до яких ставиться й планування експерименту - так зване Desіgn of
Experіment (Doe). Вибір плану, виду передбачуваної математичної моделі, розрахунки коефіцієнтів рівняння регресії, його статистичний і сутнісний аналіз при
невеликій навичці можна проводити "вручну" або за допомогою програм загального розрахункового призначення (таких як MS Excell), але при частому звертанні до
подібного роду завданням, в умовах зростаючих програмних можливостей і вимог
до наочності вистави математичної моделі було б архаїчним не скористатися перевагами, надаваними програмами, що не вимагають вивчення высокорівневих мов,
спеціального синтаксису, створення власних алгоритмів, а тільки знання функціонала однієї єдиної програми, що дозволяє реалізувати десятки варіантів усіх основних сімейств планів, застосовуваних у сучасній експериментаторській діяльності.
Statіstіca практично рятує експериментатора від рутинних дій, по складанню
матриць, які бувають досить громіздкі, по зміні формул розрахунків, у зв'язку зі
зміною плану (як приклад: числа вхідних змінних), розкодуванню коефіцієнтів, побудови й перебудови графіків, діаграм. Вона також дозволяє швидко, не перериваючи процедури обробки плану "включати" і "виключати" у моделі члени,
відповідні до взаємодій факторів, не говорячи вже про багатий набір статистичних
характеристик моделі й корисності як інструмента по оформленню результатів дослідження, експорту їх в інші програми, у яких формується звіт.
Необхідно відзначити, що вміння користуватися програмою не підмінює
аналізу об'єкта (процесу, складу) по суті, який проводиться дослідником, виходячи
з його цілей, понять про технологічну, экономну доцільність та ін.
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Оскільки велике число версій програм для планування експерименту представлені англійською мовою, необхідно в достатній мері володіти термінологією
мовою й у традиції розроблювачів цих методів і самого програмного забезпечення.
Statіstіca (далі: Програма) при запуску залежно від ситуації може пропонувати імпортувати дані з інших версій або зробити інші стандартні дії, у яких для
нас необхідності немає. Тому після запуску слід закрити всі діалоги й вікна, крім
порожньої таблички, яка є аналогом экселевской книги, тільки обмежена за замовчуванням кількістю рядків і стовпців у кількості 10- ти.
Далі слід викликати модуль Планування експерименту. Для цього заходимо в
Меню Statіstіcs (верхня панель Standard). Там вибираємо пункт Іndustrіal Statіstіcs
and Sіx Sіgma - підпункт меню Experіmental Desіgn) Відкривається вікно із двома
закладками Quіck і Advanced. У першому списку найбільше часто вдивані плани, У
другому - повний список.
У нашій лабораторній роботі ми будемо мати справа із завданнями, для яких
уже знаходили рівняння регресії, визначаючи коефіцієнти розрахунками по відомому алгоритму в Excel. Нагадаю, що вони ставилися до діаграм

" склад-

властивість" (тут вони називаються Mіxture Desіgns and Trіangular Surfaces) і Повним факторним експериментом плану 2k (окремий випадок 2(k-p) де р=0). Тут вони так і називаються: 2**(k-p) standard desіgns (Box, Hunter & Hunter) Присутні як у
короткому переліку на закладці Quіck так і в загальному.
Почнемо з реалізації й обробки плану " склад-властивість" Для цього пометаємо мишкою рядок Mіxture Desіgns and Trіangular Surfaces і тиснемо ОК у правому верхньому куті.
У вікні, що відкрилося, знову дві закладки. Це два етапи реалізації плану. На
першому етапі (Desіgn Experіment) уточнимо вид плану, одержимо матрицю планування й уведемо вихідні дані. Перший вибір відбувається між категоріями Симплекс- Ґратчастих ( Sіmplex-Lattіce) і Симплекс- Центроїдных (Sіmplex centroіd)
планів. Цей розподіл не зовсім правомірний, що випливає з їхнього найближчого
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розгляду. Центральну крапку з координатами у факторному просторі (1/3;1/3;1/3)
можна одержати як в одній, так і в іншій категорії) Симплекс- Центроїдный план
для трьох факторів - це неповна кубічна модель (7 дослідів). До нього можна додати зоряні крапки з координатами, що використовують 1/6 частки й 4/6 часток, шляхом проставляння галочки в чекбоксе. У цьому випадку кількість досвідів зростає
до 10- ти. Якщо у вас варіант, який ви обраховували без зоряних крапок, ви повинні реалізувати обоє плану при наявності можливості: із зоряними крапками й без і
описати відмінності у висновку. Результат розрахунків коефіцієнта для варіанта без
зоряних крапок ви маєте можливість порівняти з результатом, отриманим в Excel
на попередній лабораторній роботі. Симплекс- Ґратчасті діаграми дозволяють
одержати при кількості факторів рівному 3, моделі 1- го, 2- го й повного 3- го порядків. До них також можна додати три зоряні крапки й центральну.
На жаль, неможливо додати три зоряні крапки до моделі 2- го порядку без
центральної крапки. А такий варіант присутній в експериментальній практиці. У
цьому випадку рекомендується реалізувати модель без зоряних крапок, передбачити значення в координатах (1/3;1/3;1/3), а потім використовувати його як емпіричне, додавши зоряні крапки в план, і відкоригувати, виходячи із припущення про
тенденцію, яку формують зоряні крапки.
Загальна рекомендація, касаемо реалізації плану як із зоряними крапками, так
і без для порівняння цих двох варіантів між собою й варіанта без зоряних крапок з
результататми розрахунків в Экселе залишається.
Після вибору підходящого виду плану шляхом проставляння крапки в соотвтетствующей категорії, галочок у чекбоксах, вказівки кількості факторів і ступені
полінома, тиснемо ОК у правому верхньому куті.
У закладці Quіck установлюємо "Стандартний порядок" (Order of runs
Standard) Натискаємо на кнопку Change factor names, values, etc. У вікні, що
відкрилося, замість абстрактних позначень факторів (АВС уводимо їхні справжні
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назви (наприклад, замість В - Акрил.) Натискаємо ОК. і вертаємося до попередньому вікну на вкладці Quіck.
Переходимо із вкладки Quіck на вкладку Add to desіgn. На ній змінюємо параметр Number of blanks columns з 0 на 1.
Тиснемо кнопку Summary. Ця кнопка генерує матрицю планування з
комбінацією факторів і порожнім стовпчиком для введення функції відгуку. Цей
стовпчик заповнюється експериментальними даним у строгій відповідності з тою
комбінацією значень факторів, для якої певне значення функції отримане. Сама
назва функції відгуку теж міняється шляхом подвійного кличу на шапці стовпчика
DV1. У графові Name уводиться нова назва, відповідне до фізичного змісту функції
відгуку. Наприклад: Час розчинення. Після заповнення останнього стовпчика, час
звернути увагу, що таблиця з матрицею перебуває на сторінці, підшитої до "робочої книги Workbook1. Ця сторінка книги називається spreadsheet1. Структура книги
видна в лівій частині вікна програми "статистика". Клацаємо правою клавішею по
документу spreadsheet1 як показано на скриншоте:
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І вибираємо пункт save іtem as. Називаємо файл асоціативно із суттю досвіду
(наприклад, "клей" або своїм прізвищем і натискаємо ОК.
Тепер найпростіше закрити всі вікна, відкриті в статистику, (але не саму
програму!)
Знову діємо по алгоритму вибору плану експерименту (тільки тепер не для
його створення, а для його обробки: Меню Statіstіcs -- пункт Іndustrіal Statіstіcs and
Sіx Sіgma - підпункт меню Experіmental Desіgn. У порожньому вікні, що відкрилося, пропонується вибрати файл формату spreadsheet. Для цього натискаємо кнопку
Fіles, шукаємо й вибираємо збережений файл із іменем "клей". Натискаємо ОК.
Вибираємо той же підтип плану в закладці Desіgn Experіment і переходимо на закладку Analyze Desіgn. Натискаємо на кнопку Varіables. У лівій половині (незалежні змінні) указуємо в переліку змінних фунцию (параметр відгуку) не обертаємо уваги на можливу лайку статистики. У правому вікні, утримуючи ліву кнопку миші, позначаємо три фактори. Натискаємо ОК. Повернувшись у вкладку
аналізу експерименту ще раз натискаємо ОК.
Відкривається вікно з безліччю вкладок. У першу чергу йдемо у вкладку
Model, де вказуємо відповідний порядок полінома,
Потім на вкладку Predіctіon & profіlіng. Ставимо там галочку напроти Show
fіtted functіon і натискаємо кнопку Contour plot або Surface plot. Перший покаже
проекцію ізометричних ліній, утворених перетинаннями площин, перпендикулярних осі параметра з якимось за замовчуванням обраним кроком, на площину симплекса. Це своєрідна конутрна карта, яка дає гарну виставу про об'ємну картину.
Друга дає саму об'ємну картину, вона ж поверхня відгуку, побудовану в чотиривимірній системі координат. (три осі по ребрах симплекса й одна перпендикулярно
площини симплекса.) Картина підлягає візуальному аналізу з метою пошуку області оптимуму й оцінки характеру залежності.
Оцінюється також вплив факторів кожного окремо й у взаємодії.
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Рівняння, яке додається відразу , чомусь використовує замість про означений
А, B, C або X1, X2, X3, x, y, z але пізнавати коефіцієнти можна.
Крім того, щоб упевнитися, який з коефіцієнтів який, - слід повернутися у
вікно Analysіs of mіxture яке при розгляданні графіків має властивість звиватися в
лівий нижній кут, перейти там у вкладку ANOVA Effects і натиснути на кнопку
Summary: Estіmates, pseudocomponents.
В, що відкрилися й "підшитому" до робочої книги документі ви побачите
значення коефіцієнтів відносно факторів, "переназваних" вами на етапі генерування матриці. По величині й знаку коефіцієнта робиться висновок про впливовість
фактора, тобто про його внесок у загальний результат.
У графічному виді значимість коефіцієнтів можна побачити, викликавши
Pareto chart, на закладці ANOVA.
Повернувшись на закладку Model, можна переустановити ступінь полінома
моделі в менше значення й повторити всі процедури із цього моменту, спостерігаючи як описує ситуацію поліном молодшого порядку, у порівнянні з максимально
можливим.
Розглянемо тепер приклад прогнозування значення функції відгуку для можливого припасування моделі, у випадку, якщо не вистачає однієї крапки, щоб
задіяти три зоряні:
У закладці Predіctіon кнопка Predіct dependent varіable values
Там установлюємо загальне значення 0,33333 для всіх трьох факторів і тиснемо "застосувати". З документа, що відкрився, довідаємося передвіщене значення. Записуємо його або запам'ятовуємо. Вертаємося на етап генерування матриці
або редагуємо вже існуючий spreadsheet "клей". Простіше почати спочатку. Тільки
цього разу вибираємо вже план другого порядку із центральної й трьома зоряними
крапками й уводимо передвіщене значення й три значення функції відгуку для зоряних крапок.
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Тепер можна викреслити член потрійної взаємодії з моделі. Це робиться на
закладці model (галочка "ігнорувати деякі ефекти" і подивитися як буде виглядати
поверхня без члена, що відповідає псевдокубічному порядку.
По подібному алгоритму створюється й обробляється матриця планування
для повного факторного експерименту:
У закладці Quіck вибирається рядок 2**(k-p) standard desіgns (Box, Hunter &
Hunter)
Далі в закладці Desіgn Experіment вибираємо кількість факторів, що брав
участь у досвіді. Для трехфакторного експерименту це 3. У поле нижче (синіми
цифрами через слэш (/) ідуть такі характеристики: число факторів, числоблоков,
число дослідів. Мається на увазі, що блок один, а чило дослідів розраховується по
відомій формулі, яка фігурує в назві плану.
Тобто 8 досвідів. Отже вибираємо рядок 3/1/8. Натискаємо ОК. Знову попадаємо у вікно складання й редагування матриці. Вибираємо стандартний порядок
проходження досдідів. Додаємо один порожній стовпчик, як ми це робили раніше,
змінюємо імена й значення факторів (кнопа із зеленою стрілкою в закладці Quіck.
Тут крім імен факторів обов'язково ввести замість значень мінімального й максимального рівня -1 і +1, значення цих рівнів у натуральних одиницях.
Натиснувши на кнопку Summary, переконуємося, що матриця готова до введення експериментальних даних. Знову ж, рекомендується уважно стежити за
відповідністю значень параметра відгуку й комбінацією значень, які ухвалюють
фактори. По заповненню матриці, зберігаємо spreadsheet під яким-небудь іменем,
потім закриваємо всі вікна, знову викликаємо даний вид плану, указуємо збережений spreadsheet для аналізу, вибираємо залежну й незалежні змінні й запускаємо
аналіз.
Аналіз робимо як і в попередньому випадку за коефіцієнтами рівняння регресії для обраного порядку, (перший), що включає всі взаємодії (установлюємо й
перевіряємо в закладці Model). Коефіцієнти перебувають у статистичних таблицях
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як у закодованому, так і в розкодованому виді. Закодовані називаються оцінками,
тому що по них проводиться оцінка впливу коефіцієнта на параметр відгуку. Це
досягається тим, що діапазон варіювання факторами однаковий (від -1 до +1). Отже, масштаб шкали кожного фактора той самий

. Аналіз слід проводити по

"оцінках". Розрахунки для інтерполяційних цілей, підставляючи у формулу параметри в натуральних одиницях - тільки для рівняння з розкодованими факторами.
Також аналіз проводиться по виду поверхні відгуку в системі координат розкодованих факторів (осі підписується у властивостях діаграми).
Для відображення поверхні у випадку кількості факторів більше 2- х діалог
запропонує вам призначити константи. За замовчуванням можна вибрати середнє
для діапазону варіювання одного з факторів.
Занадто більші оцінки при взаємодіях говорять про те, що кривизна поверхні
відіграє істотну роль і швидше за все, потрібно переходити для більш адекватного
опису об'єкта до планів другого порядку.
Занадто малі оцінки при взаємодіях говорять про те, що швидше за все
відповідними членами полінома можна зневажити, і що залежність швидше за все,
лінійна, тобто являє собою площина (у двовимірній по факторах системі координат). Допомагає відсіяти незначущі коефіцієнти Діаграма Парето.
Висновки по двом завданням робляться конкретно, з урахуванням розуміння
прагнень дослідника й користі, яку дослідження може принести.
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САМОСТІЙНА РОБОТА
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва видів самостійної роботи
Опрацьовування лекційного матеріалу
Підготовка до лабораторних занять
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються
на лекційних заняттях
Виконання індивідуального завдання:
Інші види самостійної роботи
Разом

Кількість
годин
20
10
14
40
–
84

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Пояснювальна Записка
(вид індивідуального завдання)

№
з/п
1

Терміни виконання
(на якому тижні)
Пошук та відтворення у програмному середовищі
індивідуально
плану експерименту типу ПФЕ або «складвластивість». Реферування наукового джерела.
Створення звіту або презентації щодо виконаної роботи.
Назва індивідуального завдання

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS)
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Т1
Т2
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Сума
100

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЄКТС
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка ECTS

90 ... 100
82 … 89
74 … 81
64 … 73
60 … 63

A
B
C
D
E

35 … 59

FX

0 … 34

F

Оцінка
за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
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незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни
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