СИСТЕМИ ВIДНОСНИХ ОДИНИЦЬ
В КРИТЕРIАЛЬНОМУ МОДЕЛЮВАННI.
Петро Лежнюк, Світлана Бевз
(286021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,
ВДТУ, кафедра електричних станцій)
Для спрощення розрахунку багатьох оптимiзацiйних задач
використовують критерiальне моделювання, яке передбачає перетворення
вихiдної моделi до безрозмiрної (критерiальної) форми запису, де всi
величини, якi беруть участь у процесi, мають змiст критерiїв подiбностi. На
основi критерiальних моделей встановлюються аналiтичнi зв'язки мiж
параметрами процесу та параметрами елементiв системи, в якiй цей процес
протiкає, дослiджуються не лише окремi характеристики i властивостi
системи, а й здійснюється синтез її варiантiв.
Побудова таких критерiальних моделей стала можливою завдяки
створенню систем вiдносних одиниць (СВО). Проте в загальному випадку (за
винятком канонiчних функцiй) у вищезгаданих моделях критерiї подiбностi
iдентифiкуються за умови повноти iнформацiї про об'єкт дослiдження i
можуть бути визначенi методом iнтегральних аналогiв лише при вiдомих
коефiцiєнтах вихiдної моделi. Тому пропонується застосувати такi СВО, при
яких критерiї подiбностi можна було б знайти без знання цих констант.
Вибір найбільш доцільної СВО залежить від задачі, яку ставить перед
собою дослідник. Зокрема в електроенергетиці реалізація таких систем
дозволяє розв’язати низку важливих задач, таких як визначення оптимальних
параметрів режимів електричних систем, проведення аналізу оптимального
розв’язку на чутливість, співрозмірність.
Евристична СВО дозволяє привести рiвняння до безрозмiрного вигляду
дiленням всiх його членiв на один з них. В ролi дiльника рекомендується
вибирати показник ефективностi вихiдної функцiї. Отримується
критерiальне рiвняння, яке пов'язує мiж собою ваговi (дольовi) коефiцiєнти
π i , що називаються критерiями подiбностi:
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де m1 - кiлькiсть членiв цiльової функцiї.
Цю СВО доцiльно використовувати, якщо заданий iнтервал x j мiстить
екстремум цiльової функцiї, значення якого приймають за базову величину
y б , x j б , для виявлення впливу кожного доданку цiльової функцiї на

величину y , а також для визначення змiни y по вiдношенню до y б при
змiнi x j вiд x j б .
При створеннi критерiальної СВО з множини базових одиниць
видiляють незалежнi та залежнi змiннi, вводять систему iндикаторiв
подiбностi. У данiй системi не виконується умова нормування:
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Застосування критерiальної СВО суттєво зменшує складнiсть
математичного апарату дослiдження, а також зменшує кiлькiсть змiнних, в
яких розглядається задача.
Експліцитною ознакою диференцiйної СВО може слугувати операцiя
диференцiювання, оскiльки пошук екстремуму позiнома можна
сформулювати, спираючись саме на цю операцiю. Система ортонормованих
рiвнянь в данiй СВО має вигляд:
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де n = m1 − 1 - кiлькiсть невiдомих параметрiв вихiдної моделi;

α i j - матриця показникiв степеня цiльової функцiї.
Диференцiйна СВО дає можливiсть знайти вiдносну змiну y при
вiдхиленнi x вiд характерної точки, в якiй k - довiльне число.
Важливо відмітити парадигму екстрактивних особливостей в теорії
відносних одиниць з позиції критеріального методу, а саме:
- формулювання правил відбору з множини можливих поєднань
незалежних параметрів таких підмножин, які містять характерні величини;
- пошук операцій, котрі однозначно визначають базисне значення.
Система відносних одиниць мiстить набiр безрозмiрних коефiцiєнтiв,
якi характеризують об'єкт i спрощують порiвняння. У всiх випадках
величини для порiвняння повиннi мати однаковi базиснi значення, тобто
бути вираженi в однiй СВО. Певна рiч, просте зiставлення безрозмiрних
величин є бiльш iнформативним щодо сутi явищ, анiж аналiз розмiрних.
Крім того, безрозмірні параметри допомагають уникнути помилок в процесі
перерахунку з одної системи одиниць в іншу.
Працездатність та ефективність запропонованих СВО підтверджу-ється
при розв’язанні конкретних електроенергетичних задач.

