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О.О. Редько, асп.
ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ АДЕКВАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ РОБАСТНИХ
АЛГОРИТМІВ
При обробці реальних даних часто зустрічаються випадки, коли переважна бiльшiсть
спостережень вiдповiдає математичній моделі, але декілька похибок є надзвичайно великими. Iнодi
це може бути результатом забруднення вибiрки, коли серед аналізованих статистиком даних
зустрічаються числа, що не мають відношення до досліджуваного явища. Вважається, що хорошi
методи статистичного аналiзу повиннi бути стiйкими по вiдношенню до забруднень. На прикладі
оцінок параметрів регресійної залежності, якщо вибрати будь-який з елементiв вибiрки i замiнити
його, то стiйкi оцiнки не повиннi змiнитись дуже сильно, якими б великими не були змiни
вибраного елемента. Чим бiльше елементiв у вибiрцi можна змiнювати без великого погiршення
оцiнки, тим стiйкiшою є ця оцiнка. Оцiнки, стiйкi по відношенню до забруднень, називають
робастними. [1]
В сфері метрології є актуальним питання підвищення точності визначення оцінок
параметрів градуювальних залежностей між вхідними та вихідними величинами. Особливо це
стосується вимірювальних задач за умов малого обсягу даних. Адже при малих вибірках виміряних
значень не завжди є можливим вилучення результату з надмірною похибкою, так як можна
допустити грубу помилку, вилучивши не аномальне виміряне значення, а дійсне. Також, навіть за
достатньої кількості даних, внаслідок різноманітності природи виникнення систематичних та
випадкових похибок, не у всіх випадках можливо виконати роботи з їх виявлення та усунення.
В роботі [2] шляхом статистичного моделювання було досліджено можливість
застосування для опрацювання малих вибірок даних, робастних алгоритмів оцінки середніх
значень результатів вимірювання та їх відхилень, описаних у ДСТУ ГОСТ 8.532-2003 та
ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-5:2005. Сферами застосування цих нормативних документів є
метрологічна атестація стандартних зразків та визначення метрологічних характеристик
експериментальних моделей.
Особливість алгоритму описаного в ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-5:2005 полягає у тому, що у
якості робастної оцінки середньоквадратичного відхилення використовується медіана ненульових
відхилень, як і у ДСТУ ГОСТ 8.532-2003, але відмінний підхід до розрахунку вагових коефіцієнтів.
При чому в другому нормативному документі робастна процедура застосовується лише після
попереднього аналізування даних на наявність результатів з надмірною похибкою при критичному
відхиленні рівному потрійній медіані ненульових відхилень.
В даній роботі було досліджено можливість застосування даних робастних алгоритмів для
розрахунку оцінок параметрів рівнянь регресії із наявними результатами з надмірною похибкою в
умовах як оптимальної так і малої кількості вимірювальної інформації. Також було досліджено
можливість застосування даних підходів при побудові нелінійних регресійних залежностей.
Вирішення цих задач можливе шляхом проведення імітаційного експерименту із застосуванням
обчислювальних засобів (ПЕОМ з відповідним програмним забезпеченням).
Проведення імітаційного експерименту складається з наступних етапів: опис явищ чи
процесів, що підлягають моделюванню; визначення кількісних характеристик, що можуть бути
виміряними; вибір типу математичної моделі; вибір мови програмування (або програмного
продукту) та створення програми; аналіз результатів розрахунку. Моделі, вивчення яких
проводиться за допомогою імітаційного експерименту, відмінні від інших моделей можливістю
більш повного обліку всіх факторів, пов’язаних з досліджуваним явищем чи процесом. [3]
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