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ანოტაცია - ნაშრომში წარმოდგენილია სტრატეგიული
და ტაქტიკური დაგეგმვის მოდელური ექსპერიმენტის
მეთოდების ანალიზი და ექსპერიმენტული კვლევის
ახალი მიდგომის შემუშავება სისტემის სტატიკური
იმიტაციური მოდელირებისას. სამუშაო შესრულე-ბულია
MatLab-ის გარემოში და ფორმირებულია Script file
სცენარის m-ფაილებით, რომელიც ასრულებს
შემთხვევითი სიდიდის გენერაციას და აღწერს სისტემის
რეაქციას თითოეულ ექსპერიმენტში. გამოსაკვლევი
სისტემის ეფექტურობის შეფასებისთვის, წარმოდგენილია
იმიტაციური მოდელის გარე გარსის დამუშავება და
ტესტირება, სტატიკური გამოცდის მეთოდის
მაჩვენებლების შერჩევით. სისტემის ფუნქციონირების
იმიტაციისათვის შემუშავდა ცალკეული m-ფუნქციები,
რომლითაც მოხდა სისტემის შემთხვევითი რეაქციის
გენერაციის რეალიზება.

საკვანძო სიტყვები - იმიტაციური მოდელირება,
სტრატეგიული დაგეგმარება, ტაქტიკური დაგეგ-
მარება, მოდელური ექსპერიმენტი, ექსპერიმენტი,
გეგმა.

I. შესავალი

უშუალოდ ექსპერიმენტი მოიცავს კვლევის
ჩატარების საერთო სქემის ეტაპებს, რთული
სისტემების დასამუშავებელი იმიტაციური მოდე-
ლის (im) გამოყენებით. ეს ეტაპებია: წინასარი
ტესტირება და im ადეკვატურობის შემოწმება,
შეცდომების გამოვლენა, იმიტაციური მოდელის იმ
თვისებების მოხმარებადობის ანალიზი და მისი
კორექცია; მოდელური ექსპერიმენტის ოპტიმი-აცია,
რომელიც შეიცავს ექსპერიმენტის სტრატეგი-ულ და
ტაქტიკურ დაგეგმარებას; ექსპერიმენტის გეგმის
რეალიზაცია, მონაცემების დაგროვება და

პირველადი დამუშავება, რომელიც მიიღება
მოდელირების მსვლელობაში.

მოდელური ექსპერიმენტის ოპტიმიზაცია
დაფუძნებულია ექსპერიმენტის დაგეგმვის მეთო-
დების გამოყენებაზე. კომპიუტერზე მოდელირება
მოითხოვს მკვლევარის შრომასა და დროის
დანახარჯებს, ასევე მანქანური დროის დანახარ-
ჯებს. ამიტომ ყოველთვის საჭიროა გვქონდეს გეგმა,
რომელიც საშუალებას იძლევა თითოეული
ექსპერიმენტიდან მოპოვებული იქნას ინფორმა-
ციის მაქსიმალური რაოდენობა მინიმალური
დანახარჯებისას. იმიტაციური მოდელის ექსპლო-
ატაციის პროცესის დაგეგმვა არა მარტო
აუცილებელი ეკონომიის საშუალებას იძლევა,
არამედ უზრუნველყოფს კვლევის საფუძვლების
სტრუქტურას, რომელიც მოდელირების შედეგე-ბის
ანალიზის ჩატარების სიმარტივის და
ორგანიზაციულობის საშუალებას იძლევა[1].

ამრიგად, იმიტაციური მოდელის დაგეგმვა
წარმოადგენს აუცილებელი ინფორმაციის მიღების
მეთოდებისა და მიდგომების ერთობლიობას,
დასამუშავებელი მოდელის გამოყენებით.

ა. სტრატეგიული დაგეგმარება
სტრატეგიული დაგეგმარება ექსპერიმენტთა

ერთობლიობის დაგეგმარებაა, რომლებიც
განსხვავდებიან საწყისი მონაცემებით და მათი
მსვლელობისას მიღებული უნდა იყოს ყველა
საჭირო ინფორმცია სისტემის შესახებ. ეს თვისებები
აღიწერება ),( wvSKU  ვექტორის
კომპონენტებით, რომელიც აფასებს სისტემის
ეფექტურობას მოცემული გარე პირობებისას.

შესაბამისად, ექსპერიმენტთა გეგმა საშუალებას
იძლევა დავამუშაოთ მოცემული საწყისი
მონაცემების ეკონომიური სტრატეგია: სისტემის
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 aNaa WWW ,,1  სტრუქტურის ვარიანტების
საბოლოო რიცხვი;  aNaa VVV ,,1  - პარამეტ-
რების მნიშვნელობების ქვესიმრავლე სტრუქ-
ტურების ვარიანტებიდან თითოეულისათვის;
 aLa  ,,1  - გარემოს ხასიათის განმსაზ-

ღვრელი ელემენტების საბოლოო სიმრავლე.
სტრატეგიული დაგეგმარების შემთხვევაში ხდება

ორი ტიპის ამოცანის გადაწყვეტა: საკონტროლო -
შემავალ პარამეტრებსა და გამო-მავალ
მაჩვენებლებს შორის დამოკიდებულების
გათვალისწინება; პარამეტრების შესაბამისობის
განსაზღვრა, რომლებიც გარკვეული აზრით
ასრულებენ გამომავალი მაჩვენებლების
ოპტიმიზებას.

ბ. ტაქტიკური დაგეგმარება
ტაქტიკური დაგეგმარება უზრუნველყოფს

სტატიკური გამოცდის ოპტიმიზაციას მათი
მოცულობის მინიმიზაციის აზრით მოცემული
მოთხოვნის - სიზუსტის და სინამდვილის
შესრულებისას ფიქსირებული საწყისი მონაცემე-
ბისათვის. როგორც ვთქვით, ფიქსირებული საწყისი
მონაცემებით მოდელური ექსპერიმენტი შედგება
სისტემის ფუნქციონირების პროცესის იმიტაციის
განმეორებითი სერიისაგან, რაც საშუალებას
იძლევა მივიღოთ გასაშუალებული სურათი მისი
ეფექტურობის შესახებ, მიმდინარე პროცესების და
მოვლენების შემთხვევითი ხასიათის
გათვალისწინებით. ბუნებრივია, სურველი იმის,
რომ მივიღოთ ეფექტურობის გამოსაკვლევი
მაჩვენებლების უფრო ზუსტი შეფასება გამოცდის
მინიმალური მოცულობისას, განისაზღვრება ერთი
ტიპის იმიტაციის აქტების რაოდენობით.

ექსპერიმენტის დაგეგმვისას განსაზღვრული
უნდა იყოს:
 ფაქტორთა აუცილებელი ნაკრები, რომლებიც

გავლენას ახდენენ გამოსაკვლელი სისტემის
მახასიათებლებზე და რეაქციის ფაქტორებზე
დამოკიდებულების აღწერაზე;
 ფაქტორთა დონეების რაოდენობის და მათი

მნიშვნელობების დადგენა ექსპერიმენტის
ჩატარების მსვლელობაში;
 ექსპერიმენტის საჭირო რაოდენობისა და

ჩატარების რიგითობის განსაზღვრა.
ამრიგად, სტრატეგიული დაგეგმვის ჩარჩოებში
გამოცდის პირობის შერჩევისათვის პირველ რიგში
აუცილებელია, დადგინდეს არსებითი ფაქტო-რების
ჩამონათვალი. შემდეგ აპრიორული ვარაუდით
შეირჩევა მაპროქსიმირებელი პოლინო-მის სახე,

რისთვისაც განისაზღვრება დაგეგმვის მატრიცა.
ურთიერთქმედების ანალიზის გათვა-ლისწინებით
ტარდება მატრიცის რაციონალური კვეთა,
ექსპერიმენტის მოცულობის შემცირების მიზნით.
ფაქტორთა დონეების ერთობლიობის მიღება
იძლევა სრულ წარმოდგენას იმაზე, თუ როგორი
უნდა იყოს ექსპერიმენტის სტრატე-გიული გეგმა.

ტაქტიკური დაგეგმარება დაკავშირებულია
თითოეული კონკრეტული ექსპერიმენტის
ეფექტურობისა და რესურსტევადურობის განსაზ-
ღვრასთან, რომელიც წარმოადგენს იმიტაციური
მოდელის განმეორებითი და ერთტიპიური
გამოცდის სერიას. ტაქტიკური დაგეგმარება
დაიყვანება ორი ტიპის ამოხსნის გადაწყვეტასთან
[2-4]:

1. საწყისი პირობების განსაზღვრასთან;
2. ცდომილების შემცირებასთან, რომელიც

მიიღება სისტემის რეაქციის შეფასების
მოდელირებისას.

პირველი ამოცანა წარმოიშვება იმიტაციური მო-
დელის ფუნქციონირების ხელოვნური ხასიათის
გამო. რეალური ობიექტისაგან განსხვავებით,
მოდელთან ყოველთვის არსებობს გარდამავალი
პერიოდი და თხოულობს განსაზღვრულ დროს
დამყარებულ რეჟიმში შესვლისათვის. წარმოიშ-
ვება საწყისი პერიოდის გავლენის შემცირების ან
გამორიცხვის ამოცანა, მოდელის თითოეული
გაშვების ჩატარებისას. ამ დროს იყენებენ ძირითად
მიდგომებს:

1. მოდელის თითოეული გაშვების ხანგრძლი-
ვობის გაზრდა, ისე რომ გარდამავალი
პერიოდის გავლენა იყოს უმნიშვნელო;

2. საწყისი პერიოდის განხილვიდან გამორიც-
ხვა.

უნდა აღვნიშნოთ, რომ დაგეგმვის პირველი
ამოცანის გადაწყვეტისას, განხილული მიდგომე-ბის
ჩარჩოებში, იყენებენ ძირითად ევრისტიკულ
მეთოდებს [3].

პირველისაგან განსხვავებით, ტაქტიკური
დაგეგმვის მეორე ამოცანა შეიძლება გადაწყვე-
ტილი იქნას მკაცრად მათემატიკურად. მოცემული
ამოცანა ფაქტიურად დაიყვანება გამოცდის
გარანტირებული მოცულობის განსაზღვრაზე.

ამრიგად, იმიტაციის პროცესის ოპტიმიზაციას-
თან ზოგადი მიდგომა ტაქტიკური დაგეგემვის
მსვლელობისას მდგომარეობს ნდობით ინტერ-
ვალთან დაკავშირებული განტოლებების პოვნაში,
ე.ი. იმიტაციური მოდელირების მსვლელობაში
სიდიდეების შეფასების სიზუსტის მოთხოვნა.
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II. m-ფაილის ფორმირების სცენარი სტრატეგიული
და ტაქტიკური დაგეგმვის

ტექნოლოგიის დამუშავებით

ნაშრომში განხილული პროგრამირების საკითხი
უზრუნველყოფს Matlab სისტემის შესაძლებლობის
ფართო სპექტრის გამოყენებას, მოდელური
ექსპერიმენტის დაგეგმვის ტექნო-ლოგიის
რეალიზაციისათვის.

სამუშაოს შესრულების დაწყების წინ, Matlab
სისტემის გაშვების შემდეგ ყენდება მუშა საქაღალდე
„Current Directory“ ფანჯარაში, ფაილური სისტემის
მუშა საქაღალდის სიიდან.

ეფექტური შეფასების ტექნოლოგიის დამუშა-
ვებისათვის იქმნება m-ფუნქცია, რომელიც
ასრულებს გამოსაკვლევი სისტემის რეაქციის
იმიტაციას, მისი ფუნქციონირების სტატიკური
პროცესის მსვლელობისას. სისტემის ფუნქცი-
ონალური ექვივალენტის სახით შეიძლება
გამოვიყენოთ შემთხვევითი სიდიდეების ნების-
მიერი გენერატორი განაწილების მოცემული
კანონით. ამ განაწილების პარამეტრები გვევ-
ლინება ფაქტორების როლში, ხოლო შემთხვე-
ვითი სიდიდეების რეალიზაციის ფუნქციასთან
მიმართვისას - სისტემის რეაქციის როლში [5].

მაგალითის სახით განვიხილოთ m-ფუნქცია,
რომელიც ახორციელებს ლოგნორმალური შემ-
თხვევითი სიდიდის გენერაციას, მასშტაბის a და b
ფორმის პარამეტრებით, რომლებსაც აქვთ შემდეგი
განაწილების სიმკვრივე [1,3]:
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აღნიშნულ შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკურ
ლოდინს და დისპერსიას აქვს სახე:

)5,0exp( 2bam  , ]1))[exp(exp( 222  bbaD .  (2)
განვსაზღვროთ m-ფუნქცია შემთხვევითი სიდი-
დეების გენერაციისათვის შემდეგი სახით:

function u=systemeqv(a,b);
% a,b პარამეტრთა ლოგნორმალური განაწილება
u=a*exp(b*randn);

მუშა საქაღალდეში ვინახავთ რა შესაბამის
ფაილს systemeq.m სახელით, შეიძლება დავიწყოთ
m-ფაილის სცენარის ფორმირება, რომელიც ასრუ-
ლებს სესიას სტრატეგიული და ტაქტიკური
დაგეგმვის ტექნოლოგიის დამუშავების მიზნით,
დასამოდელირებელი სისტემის ეფექტური შეფა-
სებისათვის.

პირველ რიგში გამოვიკვლიოთ სტანდარტული
m-ფუნქციის Design of Experiments ნაწილის
შესაძლებლობები. არსებობს დიდი რაოდენობის
სტანდარტული ფუნქციები, რომლებიც შეიძლება
გამოყენებული იყოს სტატიკური იმიტაციური
ექსპერიმენტის დაგეგმვისას და დასმისას.
განვიხილოთ ამ ფუნქციიდან ერთ-ერთი მარტივი
ფუნქცია, რომელიც უზრუნველყოფს მოდელური
ექსპერიმენტის ჩატარების სხვადასხვა გეგმის
ფორმირებას. პირველი მათგანია fullfact ფუნქცია,
რომელიც არეალიზებს სრულ მრავალდონიან
ფაქტორული გეგმის ფორმირებას. m-ფაილის
შესაბამისი ფრაგმენტი გამოიყურება შემდეგი სახით:

% სტრატეგიული და მოდელური დაგეგმვის
% მოდელური ექსპერიმენტი
clear all

% სტანდარტული ფუნქციების გამოკვლევა
% ფაქტორთა რაოდენობის მნიშვნელობების
% განსაზღვრა
nf=3; minf=[-5 -10 0]; maxf=[5 10 20];

% ექსპერიმენტთა რაოდენობის და თითოეულ
%ფაქტორთა დონის რაოდენობის განსაზღვრა

level=[3 3 2]; N=3*3*2;
% ექსპერიმენტის სრული გეგმის ფორმირება
fullplan=fullfact(level)

Matlab პროგრამის საბრძანებო ფანჯარაში
წარმოდგება სრულფაქტორიანი გეგმის მასივი
fullplan ფუნქციით, სადაც თითოეული სტრიქონი
პასუხობს ერთ ექსპერიმენტს, რომელშიც ფაქტორი
ღებულობს დონეს, აღნიშნავს ნომერს და
განსაზღვრავს მასივის შესაბამის ელემენტებს.

შემდეგ ფორმულირდება საწყისი მონაცემების
მასივი - შერჩეული მნიშვნელობების დიაპაზონში
ფაქტორის დონის მნიშვნელობებით, რომელიც
რეალურად იქმნება გამოყენებული ექსპერიმენ-ტის
მსვლელობისას:

fulleks=zeros(N,nf);
for i=1:nf,
fulleks(:,i)=minf(i)+(fullplan(:,i)-1)*(maxf(i)-
-minf(i))/(level(i)-1);
end
fulleks

საბრძანებო ფანჯარაში შესაბამისად გამოჩნდე-
ბა შედეგი fulleks ფუნქციის სახით.

ექსპერიმენტის ჩატარებისათვის ფაქტორთა
დონეების მნიშვნელობები ლაგდებიან სიმეტრი-
ული მნიშვნელობების დიაპაზონის საშუალო
წერტილის მიმართ.

Design Experiment ნაწილის სტანდარტული
ფუნქცია ff2n არეალიზებს სრული ორდონიანი
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ფაქტორული გეგმის ფორმირებას, რომელშიც
ფაქტორთა დონეები (მოცემული დიაპაზონის
მინიმალური და მაქსიმალური მნიშვნელობა)
აღინიშნებიან როგორც 0 და 1. ვაგრძელებთ რა
სესიას და ვასრულებთ მიმართვას მოცემულ
ფუნქციასთან. nf ფაქტორების მოცემული რაოდე-
ნობისას მივიღებთ ff2nplan გეგმას, ხოლო შემდეგ
განვსაზღვრავთ საწყისი მონაცემების შესაბამის
მასივს ექსპერიმენტის ჩატარებისათვის ფაქტორთა
მნიშვნელობების სახით:

% ექსპერიმენტის სრული ორდონიანი
% გეგმის ფორმირება
N=2^nf;
ff2nplan=ff2n(nf)
fulleks2n=zeros(N,nf);
for i=1:nf,

fulleks2n(:,i)=minf(i)+ff2nplan(:,i)*(maxf(i)-minf(i));
end;
fulleks2n

საბრძანებო ფანჯარაში აისახება გამოთვლების
შედეგი ff2nplan და fulleks2n ფუნქციებით.

ექსპერიმენტის სტანდარტული დაგეგმვის ეტაპის
რეალიზაციის შემდეგი ვარიანტი არის fracfact
ფუნქცია, რომელიც უზრუნველყოფს წილად
ფაქტორიანი ან ურთიერთმოქმედი ფაქტო-რების
შეფასების გეგმის ფორმირებას. მასთან მიმართვა
გამოისახება შემდეგი სახით:

% ექსპერიმენტის წილადური ორდონიანი
% გეგმის ფორმირება
N=2^nf;
fracplan=fracfact('a b c ab bc ac abc')

შედეგი მოიცემა fracplan მასივის სახით -1 და 1
ელემენტების მნიშვნელობებით.

წრფივი რეგრესიის კოეფიციენტების ib შემ-
დგომი გამოთვლისათვის:
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(3)-(4) დამოკიდებულების შესაბამისად ფორმირ-
დება X მატრიცა 10 x ფაქტორის ფიქტიური
მნიშვნელობის სვეტის დამატებით [3].

% გეგმის ტრანსპონირებული მატრიცის ფორმირება
% ფიქტიური ფაქტორის დამატებით
fictfact=ones(N,1);

X=[fictfact fracplan]';

ბოლოს ფორმირდება საწყისი მონაცემები
ექსპერიმენტის ჩატარებისათვის, რომლის დროსაც
მივიღებთ შედეგს fraceks ფუნქციით,

fraceks=zeros(N,nf);
for i=1:nf,

fraceks(:,i)=minf(i)+(fracplan(:,i)+1)*(maxf(i)-minf(i))/2;
end;
fraceks

სადაც თითოეულ j -ურ სტრიქონში წარმოდგე-
ნილია ფაქტორთა დონეების მნიშვნელობები,
რომლებიც აფიქსირებენ j -ურ ექსპერიმენტში
საწყის მონაცემებს.

მოცემული სესიის ჩარჩოებში სრულდება
სტრატეგიული დაგეგმარება რეგრესიის განტოლე-
ბების განსაზღვრისათვის, systemeqv ექვივალენ-
ტური სისტემის ეფექტურობის შეფასებისას, ორი a
და b ვექტორის ურთიერთქმედების გათვალის-
წინებით. ეფექტურობის მაჩვენებლის სახით
განვიხილოთ გადახრის დისპერსია სისტემის
რეაგირების თითოეული რეალიზაციისას, ჭეშმა-
რიტი მნიშვნელობების მიმართ:

% ამოცანის გადაწყვეტა
clear all;
nf=2; minf=[1 0.5]; maxf=[5 1];
% ექსპერიმენტის წილად ორდონიანი
% გეგმის ფორმირება
% ურთიერთქმედების აღრიცხვისათვის
N=2^nf; fracplan=fracfact('a b ab')
fictfact=ones(N,1);
X=[fictfact fracplan]'
fraceks=zeros(N,nf);
for i=1:nf,

fraceks(:,i)=minf(i)+(fracplan(:,i)+1)*(maxf(i)-minf(i))/2;
end;
fraceks

სისტემის ეფექტურობის გამოსაკვლევად მივი-ღებთ
გეგმას შერჩეული მაჩვენებლების მიხედვით,
რომლის შემდეგ შეიძლება შესრულდეს ექსპერი-
მენტის ტაქტიკური დაგეგმარება, 01,00 d ეფექ-
ტურობის მაჩვენებლის შეფასების მოცემული დონის
ფარდობითი შეცდომისას და 05,0
მნიშვნელობების დონისას. )(krt მნიშვნელობის
განსაზღვრისათვის ვისარგებლოთ norminv სტან-
დარტული ფუნქციით, რომელიც ასრულებს

)2/1()( 1   
krt , dtex t
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სიდიდეების გამოთვლას, რის შედეგადაც მივიღებთ
მნიშვნელობას NE = 76830. m-ფაილის
გაგრძელების შესაბამის ფრაგმენტს აქვს შემდეგი
სახე:

% ექსპერიმენტის ტაქტიკური დაგეგმარება
% ნდობითი ინტერვალისა და მნიშვნელობითი
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% დონის დავალება
d_sigma=0.01; alpha=0.05;
t -კრიტიკულის განსაზრვრა
tkr_alpha=norminv(1-alpha/2);
% ცდის მოთხოვნილი რიცხვის განსაზღვრა
NE=round(1+2*tkr_alpha^2/d_sigma^2)

შემდეგ ვატარებთ ექსპერიმენტთა სრულ ნაკრებს
გეგმის შესაბამისად, სისტემის ფუნქციონალური
ექვივალენტის გამოყენებით - m-ფუნქციის
systemeqv ფაილით:

% ციკლი, სტრატეგიული გეგმის
% ექსპერიმენტთა ერთობლიობით
for j=1:N,

a=fraceks(j,1);
b=fraceks(j,2);

% სტატიკური ცდების ციკლი
for k=1:NE,

% სისტემის ფუნქციონირების იმიტაცია
% სტატიკური ექვივალენტის გამოყენებით

u(k)=systemeqv(a,b);
% u(k)=systemeqv(a,b); ნორმალური შემთხვევითი
% სიდიდის გენერატორი

end;
mx=mean(u); DX=std(u)^2;
Y(j)=DX;

% ჰისტოგრამის ფორმირება
figure;
hist(u,12);

end;

შემთხვევითი სიდიდეების განაწილების ხასიათის
ვიზუალური ანალიზისათვის დამატე-ბით ავაგოთ
სივრცითი ფაქტორების სხვადასხვა წერტილებში
ჰისტოგრამები, რომლის გრაფიკები შეიძლება
განხილული იყოს მოდელირების დამთავრების
შემდეგ. ამის შემდეგ კი განვსაზ-ღვრავთ რეგრესიის
კოეფიციენტების ვექტორს.

% რეგრესიის კოეფიციენტის განსაზღვრა
C=X*X';
b_=inv(C)*X*Y'

კონკრეტული განხილული შემთხვევისათვის
b_ =

33.5629
31.0576
28.7487
26.6102

C =
4     0     0     0

0     4     0     0
0     0     4     0
0     0     0     4

ამის შემდეგ ვახორციელებთ ექსპერიმენტის
მაჩვენებლებსა და შერჩეულ ფაქტორებს შორის
დამოკიდებულების ასახვას, Matlab-ის სამგან-
ზომილებიანი გრაფიკის გამოყენებით. ამისათვის
ფორმირდება cy რეაქციის ზედაპირის მნიშვნე-
ლობების მასივი 11 დიაპაზონში მდებარე
ფაქტორების საწყისი მნიშვნელობების მასშტაბის
გარდაქმნის გამოყენებით. ამავე დროს, ინტერესს
წარმოადგენს თეორიული რეაქციის ზედაპირის
აგება (2) დამოკიდებულებით D სიდიდისათვის 0Y

მნიშვნელობების მასივის სახით. ოპერატო-რების
შესაბამის მიმდევრობას აქვს შემდეგი სახე:

% რეგრესიის კოეფიციენტის განსაზღვრა
C=X*X';  b_=inv(C)*X*Y'

% სისტემის რეაქციის დამოკიდებულბა ფორმირება %
სიმრავლეზე ფაქტორთა
% რეალური მნიშვნელობებისათვის
A=minf(1):0.1:maxf(1); B=minf(2):0.1:maxf(2);
[k N1]=size(A); [k N2]=size(B);
an(1:N1)=2*(A(1:N1)-minf(1))/(maxf(1)-minf(1))-1;
bn(1:N2)=2*(B(1:N2)-minf(2))/(maxf(2)-minf(2))-1;
for i=1:N1,

for j=1:N2,
% ექსპერიმენტული რეაქციის ზედაპირი
c(j,i)=b_(1)+an(i)*b_(2)+bn(j)*b_(3)+an(i)*bn(j)*b_(4);
% თეორიული რეაქციის ზედაპირი
Yo(j,i)=(A(i)^2)*exp(B(j)^2)*(exp(B(j)^2)-1);

% ლოგონორმული განაწილებისათვის
end;

end;
% სამგანზომილებიან გრაფიკზე ასახვა
[x,y]=meshgrid(A,B);
figure;
subplot(1,2,1), plot3(x,y,Yc), xlabel('fact a'),
ylabel('fact b'), zlabel('Yc'), title('System output'), grid on,
subplot(1,2,2), plot3(x,y,Yo), xlabel('fact a'),
ylabel('fact b'), zlabel('Yo'), title('System output'), grid on;

საბოლოოდ მივიღებთ მოდელირების შედე-გების
ანარეკლს, რომელიც წარმოდგენილია ნახ. 1-ზე,
სადაც მარცხნივ განთავსებულია ექსპერიმენ-ტული,
ხოლო მარჯვნივ თეორიულად გაანგარიშე-ბული
დისპერსიის რეაქციასა და გამოსაკვლევ
ფაქტორებს შორის დამოკიდებულება.
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ნახ. 1. რეაქციის ექსპერიმენტული და თეორიული დამოკიდებულება.
მოცემული ნახაზიდან ჩანს, რომ წრფივი

რეგრესიის საფუძველზე მიღებული დამოკი-
დებულება ფაქტორების ურთიერთქმედების
გათვალისწინებით, მიახლოებით ასახავს რეალურ
დამოკიდებულებას. კვლევის შესრულება მოცემუ-
ლი სამუშაოს ჩარჩოებში შეიძლება განხორცი-
ელდეს სხვადასხვა შემთხვევითი სიდიდეების
განაწილების გამოყენებითაც.

დასკვნა
კვლევის შედეგები წარმოდგენილია MatLab-ის

სამგანზომილებიანი გრაფიკით, რომელზეც ასახუ-
ლია ექსპერიმენტის მაჩვენებლებსა და შერჩეულ
ფაქტორებს შორის დამოკიდებულება. წრფივი
რეგრესიის საფუძველზე და ექსპერიმენტის
კვლევის ახალი მიდგომის შედეგად მიღებული
გრაფიკები საკმაო სიზუსტით (5%-იანი ცდო-
მილებით) ასახავს რეალურ დამოკიდებულებას.
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