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ANOTĀCIJA 

Promocijas darbs veltīts metamodelēšanas metožu izstrādei un pielietošanai mehānisku 

sistēmu analīzei un optimizācijai. Mūsdienu mašīnbūves projektēšana ir balstīta uz sarežģītu 

un darbietilpīgu skaitlisko metožu pielietošanu. Lai atvieglotu projektēšanu un samazinātu 

sistēmu analīzei un optimizācijai nepieciešamo skaitļošanas laiku, tiek veidoti matemātiskā 

modeļa modeļi jeb metamodeļi. Sekmīgai un efektīvai metamodelēšanas metožu pielietošanai 

ir nepieciešamas efektīvas eksperimentu plānošanas un aproksimācijas metodes. 

Pirmajā nodaļā ir veikts literatūras apskats par skaitlisko eksperimentu plānošanas 

stratēģijām un dažādiem telpas aizpildes kritērijiem. Ir apskatītas populārākās 

datoreksperimentu aproksimācijas un optimizācijas metodes un to pielietojums 

metamodelēšanā. 

Otrajā nodaļā ir piedāvāts Latīņu hiperkubu eksperimentu plānu optimizācijas algoritms. 

Šis algoritms ir pielietots eksperimentu plānu optimizācijai pēc MSE un MaxiMin telpas 

aizpildes kritērijiem. Ir salīdzināti dažādi telpas aizpildes kritēriji. Izveidota Interneta 

datubāze, kur publicēti iegūtie eksperimentu plāni. 

Trešajā nodaļā ir apskatītas problēmas un to risinājumi, ar ko nākas saskarties praktiskai 

kriginga metodes pielietošanai datoreksperimentu aproksimēšanai, ir piedāvāta shēma 

kriginga modeļa izveidošanas ātrdarbības uzlabošanai vairāku atbilžu gadījumā. Ir apskatīti 

jautājumi, kas saistīti ar kovariances funkcijas izvēli un optimālu kovariances hiperparametru 

izvēli. Trešās nodaļas otrajā apakšnodaļā ir piedāvāta inversās metamodelēšanas metode 

inverso uzdevumu risināšanai. 

Ceturtajā nodaļā ir pārbaudītas un salīdzinātas piedāvātās eksperimentu plānošanas un 

aproksimācijas metodes uz vairākiem testa piemēriem. 

Piektajā nodaļā izstrādātās eksperimentu plānošanas un aproksimācijas metodes ir 

pielietotas metāla sendviča paneļu aproksimācijai un optimizācijai un ribotas oglekļa-

epoksīda plāksnes elastības īpašību identifikācijai.  

Izdarīti secinājumi par izstrādāto metožu augstu efektivitāti. 
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ABSTRACT 
 

This thesis is focused on development and application of metamodeling techniques for 

analysis and optimization of mechanical systems. Contemporary design of mechanical 

systems is based on application of complex and time-consuming numerical methods. The 

approximation of mathematical models or metamodels is often used to decrease 

computational costs and support the design process. For successful and effective application 

of metamodeling it is necessary to use appropriate design of numerical experiments and 

effective approximation methods. 

Chapter 1 gives a literature review that focuses on design of numerical experiments and 

various space-filling criteria. A review is given of the most popular approximation methods 

for numerical experiments. The summary and review of optimization methods is given in the 

context of metamodeling and engineering design. 

The algorithm for optimization of Latin Hypercube experimental designs is given in 

Chapter 2. This algorithm is adapted for optimization of Latin hypercube designs according to 

MSE and MaxiMin criteria. The various space-filling criteria are compared. The Internet 

database has been created and optimized, experimental designs have been made available. 

Chapter 3 is devoted to problems and development of the kriging method for 

approximation of computer experiments. The algorithm for decreasing computational costs of 

creation of kriging model is given in case of several responses. The questions concerning 

choice of covariance function and optimal hyperparametrs are addressed. In the second part of 

this chapter, the method of inverse metamodeling is proposed for solving identification tasks. 

In Chapter 4 the developed methods of design of experiments and approximation are 

examined and compared on several test problems.  

In Chapter 5 the developed methods of metamodeling are applied for approximation and 

optimization of different stiffener type metal sandwich plates and identification of elastic 

properties of carbon-epoxy plate.   

Conclusions have been made regarding the high effectiveness of the developed methods. 
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GALVENO APZĪMĒJUMU SARAKSTS 

 

n – eksperimenta punktu skaits  

m – eksperimenta faktoru skaits 

x – eksperimenta punkts m – dimensionālā faktoru telpā 

y, f, g – funkcija vai atbilde 

f̂  – funkcijas f aproksimācija 

f  – funkcijas f vidējā vērtība 

μ  – vidējā vērtība 

θ – kriginga kovariances funkcijas attāluma nobīdes hiperparametrs 

σ  – standart novirze 
2σ  – dispersija 

i ,j ,l – indeksi 

N  – atbalsta punktu skaits 

R – reālo skaitļu kopa 

P – eksperimentu plāns 

MSE – vidējās kvadrātiskās kļūdas kritērijs (Mean Square Error) 

CV  – krosvalidācija (Cross Validation) 

MLL – maksimālā paticamība (Maximum Likelihood) 

LH – Latīņu hiperkubs  

FE – Galīgie elementi (Finite Element) 

⋅  – Eiklīda norma 
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IEVADS 

Straujā datortehnikas attīstība ir sekmējusi visdažādāko nozaru attīstību, tai skaitā 

skaitlisko metožu attīstību un pielietošanu sarežģītu matemātisko modeļu risināšanai 

mehānikā un mašīnbūvē. Tā rezultātā mūsdienās ir iespējams risināt matemātiskus 

uzdevumus, kas agrāk nebija iespējami un piedāvāt arvien jaunus inženieru risinājums. 

Datortehnika, tika plaši pielietota aviācijas un automobiļu inženieru aprēķinos kopš 

divdesmitā gadsimta 60. gadiem. Attīstoties datortehnikai, ļoti strauji attīstījās arī datoru 

pielietojumi inženieru projektēšanā un parādījās dažādas CAD (Computer Aided Design) un 

CAE (Computer Aided Engineering) sistēmas, kas atvieglo dažādus inženieru uzdevumus 

(analizēt, simulēt, projektēt, plānot, diagnosticēt utt.). Daudzās CAD programmatūrās izmanto 

datorsimulācijas programmas, kas ļauj simulēt noteiktas fiziskas sistēmas matemātisko 

modeli. Piemēram, ļoti plaši inženieru aprēķinos tiek izmantotas galīgo elementu programmas 

(FE) konstrukciju stiprību aprēķiniem un skaitliskās fluīdu dinamikas problēmas (CFD) gāzu 

un šķidrumu plūsmu aprēķinu analīzei un risināšanai.  

Skaitlisko modeļu ieviešana tomēr pilnībā nav aizstājusi naturālos jeb fiziskos 

eksperimentus. Daudzu uzdevumu risināšanai bieži tiek izmantota jaukta pieeja, lietojot 

fiziskos eksperimentus, lai pārbaudītu un validētu skaitlisko aprēķinu rezultātus. 

Lai atvieglotu uzdevumu risināšanu, kas satur darbietilpīgus aprēķinus, mūsdienās nereti 

izmanto metamodelēšanas metodes, kas ir kļuvušas par efektīvu rīku inženierprojektēšanas 

procesā, it sevišķi projekta optimizācijā. Metamodelis, dažreiz saukts arī par surogātmodeli, ir 

matemātiskā modeļa vienkāršots modelis, jeb sarežģīta modeļa aproksimācija ar vienkāršāku 

modeli. Metamodelēšana sastāv no eksperimentu plāna izstrādes, korektas eksperimentu datu 

aproksimācijas un aproksimācijas metožu izmantošanas optimizācijai, kas ļauj atrast 

perspektīvākos pētāmās sistēmas variantus. Metamodelēšana ir vairāku zinātnes nozaru 

saskares joma. Metamodelēšanas metodes ir balstītas uz fizikas, statistikas un lietišķās 

matemātikas nozarēm, programmatūra un algoritmi, kas realizē šīs metodes, balstās uz 

datorzinātnēm, bet vairums galveno metožu un rezultātu ir radīti, risinot mehānikas, 

mašīnbūves problēmas [Eglājs un Audze (1977)], [Sacks u.c. (1989)], [Sobieszczanski-

Sobieski un Haftka (1996)] un [Simpsons (1998)]. Pēdējos gados ir noformējusies jauna 

zinātnes nozare – Skaitliskā mehānika (Computational mechanics), kuras ietvaros tiek izdoti 

daudzi zinātniskie žurnāli un notiek Eiropas un Pasaules mēroga zinātniskās konferences un 

kongresi. 
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Promocijas darba mērķis ir izstrādāt un pilnveidot metamodelēšanas metodes un rīkus 

mašīnbūves elementu projektēšanai, analīzei un optimizācijai. 

Darba pirmajā nodaļā ir veikts literatūras apskats par metamodelēšanas lomu mehānisku 

sistēmu projektēšanā, skaitlisko eksperimentu plānošanu, aproksimāciju un optimizāciju, kā 

arī inverso uzdevumu problēmām un risināšanu, lietojot fiziskos un skaitliskos eksperimentus. 

Otrajā nodaļā ir piedāvāts latīņu hiperkubu eksperimentu plānu optimizācijas algoritms, 

aprakstīta tā pielietošana latīņu hiperkubu eksperimentu optimizācijai pēc MSE un MaxiMin 

kritērijiem, salīdzināti dažādi telpas aizpildes kritēriji un iegūtie eksperimentu plāni publicēti 

Internetā. 

Trešajā nodaļā ir apskatītas problēmas un to risinājumi, ar ko nākas saskarties praktiskai 

kriginga metodes pielietošanai datoreksperimentu aproksimēšanai, ir piedāvāta shēma 

kriginga modeļa izveidošanas ātrdarbības uzlabošanai vairāku atbilžu gadījumā. Ir apskatīti 

jautājumi, kas saistīti ar kovariances funkcijas izvēli un optimālu kovariances hiperparametru 

izvēli. Trešās nodaļas otrajā apakšnodaļā ir piedāvāta inversās metamodelēšanas metode 

inverso uzdevumu risināšanai. 

Ceturtajā nodaļā ir pārbaudītas piedāvātās eksperimentu plānošanas un aproksimācijas 

metodes vairākiem teorētiskajiem testa piemēriem.  

Piektajā nodaļā ir pielietotas izstrādātās eksperimentu plānošanas un aproksimācijas 

metodes metāla sendviča paneļu aproksimācijai un optimizācijai un ribotas oglekļa-epoksīda 

plāksnes elastības īpašību identifikācijai.  
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1. LITERATŪRAS APSKATS 

Mūsdienīgu inženierrisinājumu izstrādē tiek plaši izmantota datorsimulācijas 

programmatūra. Kompleksu sistēmu, piemēram, automašīnas vai lidmašīnās projektēšana ir 

ļoti darbietilpīgs optimizācijas uzdevums, kas nereti ietver dažādas inženierijas disciplīnas, 

vairākus kritērijus un skaitliski sarežģītas simulācijas programmas. Piemēram, viena 

automašīnas negadījuma simulācija aizņem no 36-160 stundām [Gu (2001)]. Divu mainīgo 

optimizācijai ir nepieciešamas apmēram 50 iterācijas un pieņemot, ka katrai iterācijai 

vajadzīga sava simulācija, kopējais skaitļošanas laiks aizņemtu no 75 dienām līdz 11 

mēnešiem. Attēlā 1.1 ir parādīts visas automašīnas un attēlā 1.2 galveno 13 detaļu galīgo 

elementu modelis 1996. gada Dodge Neon automašīnai pirms un pēc sadursmes, 

pārvietojoties ar 56 km/h lielu ātrumu. Attēlā 1.1 parādītā galīgo elementu modeļa simulācijai 

(tika izmantoti 273108 galīgie elementi un 286011 mezgli) programmā LS-Dyna bija 

nepieciešamas 10 stundas, lietojot paralēli 36 procesorus ar takts frekvenci 1.266 GHz [Fang 

u.c. (2005)].  

 

Attēls 1.1 Galīgo elementu modelis automašīnai Dodge Neon 1996 . (a) pirms sadursmes un (b) 100ms pēc 
frontālās sadursmes (aizgūts no [Fang (u.c. 2005)])  

 
Attēls 1.2 13 detaļu galīgo elementu modelis. (a) pirms sadursmes un (b) 100ms pēc frontālās sadursmes 

(aizgūts no [Fang u.c. (2005)]) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Neskatoties uz datoru skaitļošanas jaudas palielināšanos, arī simulācijas programmu, 

piemēram, galīgo elementu un skaitlisko fluīdu dinamikas programmu sarežģītība pieaug 

[Koch u.c. (1999)]. Lai vienkāršotu sarežģītos skaitliskos modeļus, pēdējo pāris desmitgažu 

laikā tiek izmantotas aproksimācijas metodes jeb metamodeļi. 

Šajā nodaļā ir veikts literatūras apskats par tēmām, kas saistītas ar metamodelēšanas 

metodēm. Nodaļā 1.1 ir dots apskats par metamodelēšanu un metamodelēšanas metožu 

pielietojumu mehānisku sistēmu projektēšanā. Nodaļā 1.2 ir tuvāk apskatītas 

datoreksperimentu plānošanas metodes, datoreksperimentu telpas aizpildes kritēriji un īss 

apskats par literatūrā aprakstītiem algoritmiem, kas pielietoti latīņu hiperkubu eksperimentu 

plānu optimizācijai. 

Nodaļā 1.3 ir apskatītas populārākās datoreksperimentu aproksimācijas metodes, īpašu 

uzmanību veltot kriginga metodei un problēmām, kas saistītas ar šīs metodes praktisku 

pielietošanu metamodeļu veidošanā.  

Nodaļā 1.4 ir dots ieskats metodēs, ko pielieto identifikācijas uzdevumu risināšanai, kas 

balstās uz jauktiem skaitliskajiem un fiziskajiem eksperimentiem. Šajā nodaļā īsumā ir 

apskatīta inverso problēmu teorija, metamodelēšanas loma inverso uzdevumu risināšanā, kā 

arī galvenās problēmas, kas rodas praktisku identifikācijas uzdevumu risināšanā. 

Ļoti svarīga inženierprojektēšanas sastāvdaļa ir projektētās sistēmas optimizācija. Nodaļā 

1.5 ir aplūkotas populārākās optimizācijas metodes, īsumā apskatītas lokālās un globālās 

optimizācijas metodes, atbildes virsmas metode un secīgā kvadrātiskās programmēšanas 

metode. Apakšnodaļā 1.5.3 ir veltīta multidisciplinārās optimizācijas problēmām, kurās 

sastopas dažādas inženierijas disciplīnas un kuru risināšanā mūsdienās efektīvi pielieto 

metamodelēšanas metodes.  

Balstoties uz apkopoto literatūras apskatu, šīs nodaļas pēdējā apakšnodaļā ir rezumēti 

galvenie secinājumi un formulēti promocijas darba uzdevumi. 

1.1 Metamodelēšana un datoreksperimenti mehānisku sistēmu 
projektēšanā 

Inženieru projekti bieži ir balstīti uz datorsimulācijas programmām, ar kurām tiek veidots 

un rēķināts fiziskās sistēmas matemātiskais modelis. Šādām datorprogrammām bieži tiek 

uzdotas ieejas parametru x vērtības un iegūtas viena vai vairākas atbildes y vērtības. Šādi 

aprēķini bieži ir ļoti darbietilpīgi, piemēram, aerodinamikas vai galīgo elementu aprēķini bieži 

aizņem vairākas stundas un pat dienas [Srivastava u.c. (2004)], un projektēšanas gaitā bieži ir 

nepieciešams aplūkot lielu dažādu projekta variantu skaitu, lai atrastu piemērotāko jeb 
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optimālu sistēmas variantu. Šādu problēmu risināšanai, inženieru praksē izmanto plānotus 

fiziskos (naturālos) un datoreksperimentus un to apstrādes statistikas metodes. Popularitāti un 

plašu pielietojumu praksē ir ieguvušas Taguči metode (skat. zemāk) un atbildes virsmas 

metode (skat. nodaļu 1.3) [Ramberg un Pignatiello (1991)]. Šīs divas metodes ir kļuvušas par 

pamatu vairākām modernām projektēšanas metodēm, tādām kā Robust Concept Exploration 

Method [Simpson (1998)], [Chen u.c. (1996)], Variable Complexity Response Surface 

Modeling [Giunta u.c. (1994)], [Giunta u.c. (1996)], Concurrent Sub Space Optimization 

[Renaud un Gabriele (1993)], [Renaud un Gabriele (1994)], Robust Design Simulation 

[Mavris u.c. (1995)] , NORMAN/ DEBORA [Cartuyvels un Dupas 1993], Probabilistic 

Design System [Fox, E.P. (1996)], u.c. 

Lai atrastu labāku vai labu inženiera risinājumu, ir nepieciešama projekta optimizācija, 

kuras gaitā no dažādiem alternatīviem risinājumiem tiek izvēlēts labākais attiecībā pret kādu 

kritēriju. Inženieru problēmu optimizācijas uzdevumi bieži ir sarežģīti, jo nākas saskarties ar 

nelineārām problēmām, kas pakļautas virknei ierobežojumu. Šādiem globālās optimizācijas 

uzdevumiem ir nepieciešama daudzkārtēja kritēriju vai ierobežojumu skaitļošana, kas bieži ir 

ļoti sarežģīts un skaitļošanas ziņā darbietilpīgs process. 

Gandrīz visiem reālajiem inženieru projektiem ir jābūt optimāliem nevis pēc viena noteikta 

kritērija, bet pēc vairākiem, bieži savstarpēji konkurējošiem, kritērijiem. Šādos gadījumos ir 

jārisina daudzkriteriālās optimizācijas uzdevums (Multi Objective Optimizationa, MOO). 

Modernos inženieru projektos parādās problēmas no dažādām sfērām, un MOO uzdevuma 

kritēriji var būt no dažādām inženierijas nozarēm, piemēram, projektējot lidmašīnas spārnu, 

optimizācijas uzdevumā ir jāveic gan spārna struktūras, gan arī aerodinamikas aprēķini. Šādus 

analīzes un optimizācijas uzdevumus sauc par Multidisciplinārās optimizācijas uzdevumiem 

(Multidisciplinary Optimization MDO) un katras disciplīnas uzdevums var saturēt sarežģītus 

un darbietilpīgus aprēķinus (skat. apakšnodaļu 1.5).  

Praktiskiem inženierrisinājumiem jābūt ne tikai optimāliem, bet arī robustiem 

(mazjutīgiem) pret mazām izmaiņām projektētās sistēmas parametros vai apkārtējās vides 

īpašībās. Projektētās sistēmas robustuma novērtēšanai, izmanto robustu projekta optimizāciju 

(Probailistic Design Optimizaition) un analīzi [Wang un Shan (2007)]. 

Metamodelēšanas metodes bieži tiek lietotas, lai efektīvi risinātu augstāk minētos 

uzdevumus [Wang un Shan (2007)]. Metamodelēšanas loma inženierprojektu optimizācijā ir 

parādīta attēlā 1.3. 
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Metamodelešana

Multidisciplinara
 optimizacija

Daudzkriteriala
optimizacija

Robusta
 optimizacijaGlobala

optimizacija

Modela
aproksimacija

Problemas
 formulešana

Projekta parametru
telpas izpetišana

 

Attēls 1.3 Metamodelēšana un tās loma inženierprojektu optimizācijā (aizgūts no [Wang un Shan (2007)]) 

 

Robust Concept Exploration Method (RCEM) ir viena no metodēm, kas ir izstrādātas ātrai 

dažādu projektu novērtēšanai un projekta specifikāciju veidošanai [Chen u.c. (1996)]. Tā ir 

paredzēta kompleksu sistēmu projektēšanai un atvieglo skaitliski sarežģītu projektu analīzi. 

RCEM metodē ir iekļautas vairākas metodes: robusta projekta metodes, atbildes virsmas 

metodes un kompromisa lēmumu atbalsta problēma (Decision support Problem DSP) 

[Mistree u.c. (1993)]. Dažādo RCEM metodes pielietojumu apskats ir dots [Simpson u.c. 

(1997b)]. 

RCEM sastāv no četriem pamatsoļiem, kas parādīti attēlā 1.4. 

RCEM soli:
Kopejas projekta prasibas

Izmantotas metodes un r iki

1. solis
Nosaka projekta parametrus

2. solis
Veic atsijašanas eksperimentus

3. solis
Izstrada atbildes virsmas modelus

4. solis
Genere robustas projekta specifikacijas

Robusta projekta principi un metodes

Atbildes virsmas metodes /
Eksperimentu planošanas un disperisjas

analizes  statistikas metodes

Kompromisa lemumu atbalsta prbolema
(DSP)  

Attēls 1.4 RCEM metodes soļi (aizgūts no [Chen (1996)]) 
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Procesa sākumā tiek definēts projekta mērķis un kopējās prasības. Metodes pirmajā solī 

tiek noteikti dažādie projekta parametri, to robežas un atbildes, sk. Process A attēlā 1.5. Otrajā 

solī tiek plānoti eksperimenti (process B attēlā 1.5), izmantojot simulācijas datorprogrammu, 

tiek rēķināti atbilstošie datoreksperimenti (process C), aproksimēti un analizēti rezultāti 

(process D). Šajā solī tiek veikti t.s. atsijāšanas (screening) eksperimenti, kurus izmanto, lai 

noteiktu svarīgākos ieejas faktorus un samazinātu mainīgo apgabalus. 

Trešais solis ir līdzīgs otrajam solim. Tajā tiek veikts otrs eksperimentēšanas etaps - plānoti 

jauni eksperimenti, veikti datoraprēķini. Atšķirībā no otrā soļa, tiek izmantotas otrās kārtas 

polinomu aproksimācijas, lai iegūtu precīzākas datoreksperimentu aproksimācijas. Šajā etapā 

iespējams noteikt projekta faktoru un to mijiedarbību nozīmību un ātri salīdzināt dažādus 

projekta alternatīvas. 

Ceturtajā solī, (process F attēlā 1.5), izmantojot atbildes virsmas aproksimācijas, tiek 

risināts daudzkriteriālās optimizācijas uzdevums un iegūtas vairākas projekta variantu 

kompromisa specifikācijas. RCEM metodē šo uzdevumu bieži risina ar tā saukto kompromisa 

DSP metodi, ar kuru formulē optimizācijas uzdevumu, kuru savukārt risina, lietojot adaptīvo 

lineāro programmēšanu [Mistree u.c. (1993)]. Ar DSP metodi iegūst vairāku risinājumu kopu, 

kas pieļauj lielāku detalizētā projekta elastību (skatīt [Simpson (1998)]). Kompromisa DSP 

metode ir sekmīgi pielietota gan lidmašīnu [Lewis u.c. (1994)], [Simpson u.c. (1996)], gan 

kuģu ražošanā [Smith un Mistree (1994)]. 
 

Kopejas projekta
prasibas

F: Kompromisa DSP

Mekle
         Kontroles faktorus
Apmierina

Ierobežojumus
Kriterijus
Videjo merka vertibu
Minimize izkliedi
Maksimize rezultata neatkaribu
Ierobežojumus

Minimize
        Novirzes funkciju

B: Punktu generators

Eksperimentu planošana

Plaket-Burman
Pilni faktoriala plani

Daleji faktorilala plani
Taguci ortogonalie masivi
Centralie kompozit plani

u.t.t.

D: Eksperimentu analizators

Atsija nesavrigos faktorus
Samazina projekta faktoru telpu
Plano papildus eksperimentus

C: Simulacijas programmas
 (precizas analizes riki)

Robustas, augšeja
limena projekta
specifikaijcas

E: Atbildes virsmas modeli

A: Faktori un robežas

Produkts /
Process

Signalu
faktori

Kontroles
faktori

Trokšna
faktori

Atbilde
M

x

z

y

µz, s z

µy, s y

 
Attēls 1.5 RCEM infrastruktūra (aizgūts no [Chen (1996)]) 
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Metamodeļu (atbildes virsmas metodes skat. nodaļu 1.3) izmantošanas galvenās 

priekšrocības ir [Jin u.c. (2000)] iespējas:  

1.  Modelēt un saprast ieejas un izejas parametru savstarpējo saistību. 

2.  Izpētīt projekta mainīgo telpu, nojaust projekta kompromisus, modificēt 

ierobežojumus un nepieciešamības gadījumā pārformulēt optimizācijas uzdevumu, vizualizēt 

atbildes virsmas. 

3. Izmantot ātras optimizācijas procedūras, veikt globālo, daudzkriteriālo, 

multidisciplināro optimizāciju. 

4.  Vieglāk integrēt dažādu disciplīnu un, iespējams, izkliedētus vai paralēlus aprēķinus, 

kuri bieži balstīti uz patentētiem standartiem. 

Metamodeļu pielietošana projektu optimizācijā parasti sastāv no četriem etapiem:  

1. Efektīvas eksperimentu plāna izvēle. 

Eksperimentu plānošana ir process, kura rezultātā izvēlas optimālu eksperimentu plānu. 

Katrs eksperiments (skaitlisks vai fizisks) ir saistīts ar noteiktām izmaksām, tādēļ ir 

nepieciešams izvēlēties efektīvu eksperimentēšanas stratēģiju, kura ar pēc iespējas mazākām 

izmaksām ļauj iegūt pēc iespējas vairāk informācijas par pētāmo procesu. Efektīvā 

eksperimentēšanas stratēģijā nepieciešamo eksperimentālo punktu skaits ir pēc iespējas 

mazāks un to izvietojums ir tāds, ka no eksperimentiem iegūtā informācija ir pēc iespējas 

pilnīgāka. Eksperimentu plānošanas problēmas sīkāk apskatītas nodaļā 1.2. 

2. Korekta matemātiskā modeļa izvēle, lai spētu aproksimēt eksperimentu datus un 

aprakstīt procesa ieeju un izeju sakarību.  

Aproksimācijas metodes lieto, lai sarežģītu modeli aizstātu ar vienkāršāku, kas labi 

apraksta sarežģītā modeļa īpašības. Eksperimentu apstrādē aproksimācijas izmanto, lai spētu 

prognozēt procesa ieeju un izeju sakarības ieejas datu vērtībām, pie kurām eksperimenti nav 

veikti. Ja procesa izejas ir diskrēti mainīgie tad aproksimāciju izveidošana ir klasifikācijas 

uzdevums, ja procesa izejas ir nepārtraukti mainīgie, tad to sauc par regresiju [Rassmussen un 

Williams (2006)]. Aproksimācijas metodes metamodelēšanā sīkāk apskatītas nodaļā 1.3. 

3. Aproksimāciju (metamodeļu) pielāgošana (model-fitting). 

Šajā etapā pielāgo izvēlēto modeli eksperimentālajiem datiem, tā, lai tas pēc iespējas labāk 

atspoguļotu pētāmā procesa īpašības (ieeju un izeju sakarību). Šajā etapā ietilpst arī 

metamodeļa validācija, kurā pārliecinās, ka aproksimācijas ir korektas attiecībā pret kādu 

aproksimācijas kvalitātes mēru. Aproksimāciju pielāgošana un validācija katrai 

aproksimācijas metodei sīkāk apskatītas nodaļā 1.3 un apakšnodaļā 1.3.5. 

4. Aproksimāciju izmantošana ātrai optimizācijas procedūrai. 
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Pastāv ļoti dažādas pieejas aproksimāciju izmantošanai optimizācijā. Optimizācijas 

metodes ir apskatītas nodaļā 1.5 un apakšnodaļā 1.5.6 ir pievērsta īpaša uzmanība 

metamodeļu izmantošanai optimizācijā. 

Praktiskos projektēšanas uzdevumos bieži metamodelēšanas procesu iteratīvi atkārto. 

Piemēram, attēlā 1.6 ir parādīta [Koch u.c. (1997)] vispārēja pieeja atbildes virsmas metožu 

pielietošanai (skat. 1.3) projekta optimizācijai. 

 

Atsijašana

Liels faktoru
skaits ?

Atsijašanas
eksperimenti

Samazina faktoru skaituSimulacijas
eksperimenti

Veido aproksim acijas
modeli

Trokšna faktori? Robustuma anal ize

Optimize projektu

 Risinajumi
(uzlaboti vai robusti)

Ja

Ne

Ja

Ne

Dots:
Ieejas faktori,
atbildes

Metamodela
 veidošana

Metamodela
izmantošana

 
Attēls 1.6 Metamodelēšanas struktūrshēma (aizgūts no [Koch u.c. (1997)]) 

 

Inženierus bieži interesē ne tikai projekts, kurš ir kaut kādā ziņā optimāls, bet ir 

nepieciešams, lai projekts būtu robusts, t.i. sistēmas darbība būtu ar pēc iespējas mazāku 

novirzi no plānotā.  

Dažādi ieejas parametru tipi, kurus lieto, apskatot robustuma problēmu, ir parādīti P-

diagrammā attēlā 1.7, kur P attiecina uz procesu vai produktu [Phadke (1989)]. 
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Attēls 1.7 P-diagrammas robustā projektēšanā (aizgūts no [Phadke 1989]) 

 

P-diagrammā ir aplūkoti 3 dažādi faktoru tipi. 

1. Kontroles faktori – parametri, kuru vērtības iespējams uzdot. Šie faktori tiek lietoti, lai 

samazinātu trokšņa faktoru ietekmi uz atbildi. 

2. Trokšņa faktori – parametri, kurus ir grūti vai nav iespējams kontrolēt. Trokšņa faktoru 

ietekmē atbildē parādās novirze, šādi faktori ir, piemēram, darba vides parametri. 

3. Signālu faktori – parametri, kuru vērtības iespējams uzdot. Šie faktori tiek lietoti, lai 

koriģētu atbildes vidējo vērtību, un tie neietekmē atbildes izkliedi. 

Darbā [Chen u.c. (1996)] robustai projektēšanai apskata divus atbildes novirzes cēloņus: 

1. Robusts projekts tiek panākts, minimizējot sistēmas darbības novirzi, ko rada izkliede 

trokšņa faktoros (nekontrolējamie parametri). 

2. Robusts projekts tiek panākts, minimizējot novirzi sistēmas darbībā, kas rodas kontroles 

faktoru izkliedes dēļ. 

Divi robustu projektu tipi ir parādīti attēlā 1.8. Tradicionālā Taguči robusta projekta 

metode risina pirmā tipa problēmas un ir parādīta attēla augšējā zīmējumā. Šajā zīmējumā 

divas līnijas atbilst atbildes novirzei pie divām ieejas faktora x vērtībām x = a un x = b. Ja 

projekta mērķis ir iegūt atbildi pēc iespējas tuvu M, tad abas x vērtības ir pieņemamas. 

Turpretim, ja vajadzīgs ir robusts risinājums, tad tikai x  =  b ir vēlamais risinājums, jo pie šīs 

x vērtības atbildes funkcijai ir daudz mazāka izkliede. 

Otrā tipa projekti atšķiras ar to, ka ievada faktoros nav trokšņa. Sistēmas darbībā novirze 

parādās, novirzoties ieejas parametra vērtībām. Attēla 1.8 apakšēja zīmējumā ir parādīts otrā 

tipa gadījums, kad atbildes funkcija ir atkarīga tikai no viena ieejas mainīgā x. Abiem 

risinājumiem x = a un x = b ir vienāda atbildes vidēja vērtība. Robusta risinājuma gadījumā 

tiek izvēlēts risinājums x = b, jo šajā gadījumā ieejas faktoram x, variējot dotajās novirzes 

robežās, atbildes vērtība mainās daudz mazāk. 
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Attēls 1.8 Divi robusta projekta tipi (aizgūts no [Chen 1996]) 

 

Ja projektētāju interesē sistēmas robustums, tad, lai to spētu novērtēt, ir jānosaka katras 

atbildes vidējā vērtība un novirze. Darbā [Koch u.c. (1998)] ir apskatīti trīs paņēmieni 

metamodeļu pielietošanai robustiem projektiem: 

1. Statistiskās vidējās vērtības un Teilora rindas aproksimācijas metode, kurā kopējs 

eksperimentu plāns tiek lietots gan kontroles, gan trokšņa parametriem, un uz tā tiek balstīts 

atbildes virsmas modelis. Atbildes vidējā vērtība tiek noteikta, izmantojot trokšņaino faktoru 

vidējo vērtību. Atbildes novirze tiek noteikta, izmantojot Teilora rindas aproksimāciju. 

Atbildes vidējo vērtību iegūst pēc formulas 

 ),(ˆ zy xf μμ =   (1.1) 
 

un atbildes dispersiju iegūst pēc formulas 
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kur x ir kontroles faktori, z ir trokšņa faktori, µ ir vidējās vērtības, m ir trokšņa faktoru skaits 

un σ  ir katra trokšņa faktora standartnovirze.  

2. Uz eksperimentu plāna ir balstīta Montekarlo simulācijas metode, lai novērtētu atbildes 

vidējo vērtību un novirzi. Sākotnējie eksperimenti tiek lietoti, lai veidotu atbildes virsmas 

modeli, līdzīgi kā pirmajā pieejā. Otrajā eksperimentu etapā variē tikai kontroles faktorus, 

izmantojot Montekarlo simulāciju katram eksperimentam, lai mainītu trokšņa faktorus. 

Vidējās vērtības un izkliedes aproksimācijas tiek iegūtas no otrā eksperimentēšanas etapa. 

3. Praksē populāras ir tā sauktās Taguči metodes [Byrne un Taguchi (1987)], [Phadke 

(1989)], [Nair (1992)]. Vairākas Taguči metodes modifikācijas ir atrodamas [Otto un 

Antonsson (1993)], [Simpson u.c. (1997a)], [Simpson u.c. (1997b)], [Su un Renaud (1996)], 

[Yu un Ishii (1998)]. Šīs metodes ir balstītas uz reizinājuma masīva (Product array) pieeju, 

kurā izmanto iekšējo un ārējo eksperimentu masīvus, lai atsevišķi novērtētu vidējas vērtības 

un izkliedes lielumu katrai atbildei. Iekšējais masīvs nosaka kontroles faktoru un ārējais 

masīvs nosaka trokšņa faktoru eksperimenta punktus. Šī eksperimentēšanas stratēģija ļauj 

noteikt vairākas atbildes vērtības dažādām kontroles faktoru vērtībām un iegūt atbildes vidējo 

vērtību un novirzi.  

1.2 Datoreksperimentu plānošana 

Apgabals, kas atbilst tām ievaddatu vērtībām, pie kurām mēs vēlamies analizēt vai modelēt 

atbildi, tiek saukts par eksperimentālo apgabalu. Katrs punkts šajā apgabalā atbilst noteiktai 

ievaddatu mainīgo kopai. Tādējādi, eksperimentu plāns ir to punktu specifikācija (uzdošana), 

uz kuru bāzes mēs vēlamies rēķināt atbildi. 

Klasiskā eksperimentu plānošanas teorija tika balstīta uz fizisko eksperimentu apstrādi. Šīs 

metodes tika orientētas uz eksperimentu plānošanu tādā veidā, lai fizisko eksperimentu 

gadījuma kļūdas ietekme uz kādas konkrētas hipotēzes pieņemšanu vai noraidīšanu būtu pēc 

iespējas mazāka [Wang un Shan (2006)]. 

Datoreksperimentu un fizisko eksperimentu plānošanas un apstrādes metodes atšķiras. 

Fiziskajā eksperimentā visbiežāk nav iespējams pilnībā kontrolēt papildus faktoru iespaidu, 

tas nozīmē, ka atkārtoti novērojumi pie tiem pašiem ievaddatiem dod atšķirīgus rezultātus 

atkarībā no šo papildus faktoru izmaiņām. Papildus faktoru iespaids var būt nesistemātisks 

(gadījuma) vai sistemātisks. Nesistemātisks iespaids parasti tiek saukts par gadījuma kļūdu, 
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mērījuma kļūdu vai troksni. Sistemātisks iespaids tiek bieži saukts par sistemātisko kļūdu 

(bias). Fiziskajiem eksperimentiem pastāv stratēģijas, kā mazināt gan trokšņu, gan 

sistemātiskās kļūdas iespaidu. Populārākās ir replikācija (atkārtošana), bloķēšana, 

randomizācija un ortogonalitāte [Montgomery (2005)]. Bez šiem vispārējiem principiem 

pastāv arī formālas pieejas eksperimentu plāna izvēlei. Eksperimentu plānošanas 

pamatprincips ir apsvērt eksperimenta mērķi un attiecīgi izvēlēties piemērotu plānu. 

Piemēram, ja datus cenšas aproksimēt ar lineāru modeli – taisnu līniju, tad vajadzētu 

izvēlēties tādu plānu, kas dotu visprecīzāko (ar vismazāko izkliedi) līnijas slīpuma leņķa 

novērtējumu, t.i. eksperimenta punkti būtu jāizvieto pētāmā parametra izmaiņas intervāla 

galapunktos un nav mērķtiecīgi veikt eksperimentus apgabala vidū. 

Datoreksperimentiem, atšķirībā no tradicionālajiem fiziskajiem eksperimentiem, nepiemīt 

gadījuma kļūdas, jo atkārtoti novērojumi ar nemainītu ievaddatu kopu dod identiskas atbildes. 

Tādējādi replikācijas, bloķēšanas un randomizācijas principi netiek izmantoti 

datoreksperimentu plānošanā [Santner u.c. (2003)]. Nenoteiktība datoreksperimentos rodas, jo 

nav zināma precīzā funkcionālā sakarība starp ievaddatiem un atbildi, lai gan atbilde var tikt 

izskaitļota jebkurā brīdī.  

Balstoties uz šiem novērojumiem, datoreksperimentu plānošana balstās uz diviem 

pamatprincipiem: 

1. Plāniem nav nepieciešams vairāk kā vienu novērojumu pie jebkuras noteiktas ievaddatu 

kopas. (Jāņem vērā, ka šis princips pieņem, ka programmatūra laika gaitā nemainās.) 

2. Tā kā patiesās sakarības starp atbildi un ievaddatiem veids nav zināms, eksperimentu 

plāniem būtu jāpieļauj liela daudzuma dažādu modeļu pielietošana, un tiem būtu jāsniedz 

informācija par visām eksperimentālā apgabala daļām. 

Šos divus principus pirmais formulēja Vilnis Eglājs (1938-1993) pagājušā gadsimta 

septiņdesmito gadu sākumā, strādājot Rīgas Tehniskajā universitātē [Audze un Eglājs (1977)]. 

Klasiskie eksperimentu plāni un citi plāni, kas nav telpas aizpildes plāni, koncentrē 

punktus plāna telpas stūros un malās. Izmantojot šādus plānus, var iegūt sliktas 

aproksimācijas tajos eksperimentālā reģiona apakšapgabalos, kuru tuvumā ir maz (vai vispār 

nav) eksperimentu plāna punktu. 

Otro principu izmanto, ja ir pamats uzskatīt, ka īstā modeļa interesantās īpašības var tikpat 

labi parādīties kā vienā, tā jebkurā citā eksperimenta apgabalā, t.i. melnās kastes situācijās, 

kad nav zināma funkcionālās sakarības forma starp ieejas datiem un atbildi. Šajā situācijā 

izmanto plānus, kas izvieto mēģinājumu punktus vienmērīgi visā apgabalā. Šādus plānus sauc 

par telpas aizpildes (space filling) plāniem [Koehler un Owen (1996), Sacks u.c. (1989)]. 
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Darbā [Simpson (1998)] ir secināts, ka zinātniskajā literatūrā pastāv kopīgs viedoklis, ka 

determinētu datoreksperimentu analīzei jāizmanto telpas aizpildes plāni. 

Gadījumā, ja tomēr ir pamats pieņemt, ka eksperimentu aproksimācijai ir piemērojami 

noteikta veida modeļi (piemēram, kvadrātisks vai kubisks polinoms), ir iespējams formulēt 

specifiskus kritērijus plāna izvēlei un izmantot optimālā plāna pieeju. Tādi ir, piemēram, t.s. 

alfabētiskie telpas aizpildes plāni [Santner u.c. (2003)]. 

Literatūrā ir aprakstīti vairāki veidi, kā definēt un mērīt eksperimentālās telpas noklājumu 

vienmērīgumu, un tie ved pie dažādiem telpas aizpildes plānu tipiem. Populārākie telpas 

aizpildes plāni ir ortogonālie masīvi [Owen (1992)] un dažādi LH varianti [Audze un Eglājs 

(1977)], [McKey u.c. (1979)], [Iman un Shortencarier (1980)], [Tang (1993)] , [Park (1994)], 

[Ye u.c. (2000)], [Auzins (2004)], [Santner u.c. (2003)]. 

1.2.1 Telpas aizpildes plāni 

Ļoti vienkārša metode telpas aizpildīšanai ir regulāra režģa izvietošana eksperimentālajā 

apgabalā. Režģu metodei ir divi būtiski trūkumi. Pirmkārt, punktu skaits režģī aug 

eksponenciāli attiecībā pret ievada parametru skaitu. Piemēram, 10 faktoru gadījumā, 

izvēloties tikai trīs līmeņu plānu, punktu skaits būtu 310 = 59049, kas ir pārāk liels 

darbietilpīgu datoreksperimentu problēmām. Otrs būtisks trūkums ir tas, ka eksperimentālo 

punktu projekcijas uz apgabala zemāka dimensiju skaita projekcijām veido atkārtotus 

punktus. Tas ir sevišķi svarīgi situācijās, kad starp ievada parametriem atrodas tādi, no kuriem 

atbilde ir relatīvi maz atkarīga, vai nav atkarīga vispār. Piemēram, ja divu ievada dimensiju 

gadījumā izrādās, ka atbilde vispār nav atkarīga no pirmā faktora, tad 25 regulāra režģa veidā 

izplānoti eksperimenti būs devuši tikai piecus atšķirīgus punktus. 

Eksistē vairākas metodes, kuras var lietot, lai vienmērīgi pārklātu noteiktu eksperimentālo 

apgabalu. Viena iespēja ir izvēlēties vienkāršu gadījuma iztvērumu (izlasi) no eksperimentālā 

apgabala punktiem. Šādu iztvērumu veidošana datoreksperimentu plānošanai var būt 

lietderīga, ja tiek veidots ievaddatu iztvērumus, sekojot zināmam varbūtības blīvuma 

sadalījumam. Šādā gadījumā iespējams noskaidrot, kā ir sadalīti attiecīgie izvaddati, un tas 

var kalpot par pamatu slēdzieniem par atbildes sadalījumu. Daudzdimensionālos 

eksperimentālajos apgabalos (ar lielu ievada faktoru skaitu) gadījuma iztvērums parasti 

izrādās tāds, ka eksperimentālajā apgabalā veidojas ļoti lieli „tukšumi”, kuros nav 

eksperimentālo punktu, savukārt daži punkti grupējas un ir ļoti tuvu viens otram [Santner u.c. 

(2003)]. Tādēļ gadījuma veida datoreksperimentu plāni praktiski netiek pielietoti 

inženieraprēķinu praksē. 
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1.2.2 Latīņu hiperkubu plāni 

Datoreksperimentu plānošanā mūsdienās ļoti plaši izmanto Latīņu hiperkuba (LH) 

eksperimentu plānus skat., piemēram, [Welch 1992] un [Bernardo 1992]. Starp pielietojumu 

neseniem piemēriem var pieminēt [Kennedy 2001] un [Butler 2001]. LH eksperimentu plānos 

katra faktora atbilstošo apgabalu sadala līmeņos un līmeņu skaits tiek ņemts vienāds ar 

eksperimentālo punktu skaitu. Latīņu hiperkuba eksperimentu plānā katra faktora katrs 

līmenis tiek lietots tikai vienu reizi. Šo principu pirmais piedāvāja Vilnis Eglājs darbā [Audze 

un Eglājs (1977)] un attēlā 1.9 ir parādīts pirmais LH plāns, kas tika publicēts šajā darbā. 

 

 

Attēls 1.9 Pirmie Latīņu hiperkuba tipa plāni no [Audze un Eglājs (1977)] 

 

Nosaukums Latīņu hiperkubs pirmo reizi parādījās [McKay u.c. (1979)]. LH Eksperimentu 

plāni nodrošina vienmērīgu viendimensionālo plāna projekciju aizpildi ar eksperimentālajiem 

punktiem (punktu projekcijas uz asīm ir izvietotas vienmērīgi). Šī īpašība sniedz labus 

rezultātus gadījumā, kad atbilde nav atkarīga no viena vai vairākiem eksperimentu plānā 

iekļautiem ieejas parametriem. Pēc nebūtisku faktoru atmešanas LH plānam paliks 

vienmērīgas viendimensionālās projekcijas, kā arī diezgan labas telpas aizpildes īpašības 

apakšdimensijās [Koehler un Owen (1996)]. 

1.2.3 LH plānu paplašinājumi 

Balansētie LH plāni [Fang un Wang (1994)] paplašina LH principu, piedāvājot plānus, 

kuriem līmeņu skaits katram faktoram var būt atšķirīgs un eksperimentālajā plānā visi līmeņi 

tiek lietoti pēc iespējas vienādu reižu skaitu. Gadījumā, ja punktu skaits dalās bez atlikuma ar 

līmeņu skaitu, visi līmeņi tiek ņemti vienādu reižu skaitu. Šādi plāni ir noderīgi gadījumos, 

kad kāds no faktoriem var pieņemt tikai noteiktu skaitu diskrētu vērtību. 
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Gadījuma veida ortogonālie masīvi ir vēl viens no LH paplašinājumiem. Šiem plāniem ir 

vēlamās projekcijas īpašības augstākās apakštelpu dimensijās, kuras LH plāniem piemīt tikai 

katrā viendimensionālajā projekcijā. Galvenais šo plānu trūkums ir tāds, ka šie plāni eksistē 

tikai noteiktiem eksperimentu punktu skaitiem. Detalizēta diskusija par ortogonālajiem 

masīviem ir pieejama [Raghavarao (1988)] vai [Wu un Hamada (2000)]. Darbos [Tang 

(1993)] un [Tang (1994)] atrodama papildus informācija par gadījuma veida ortogonālo 

masīvu pielietojumu datoreksperimentos. 

Vēl viens LH plānu variants ir kaskadēti LH plāni. Tos ieviesa [Handcock (1991)]. Šajos 

plānos tiek ģenerēts LH plāns, kurā ap katru punktu tiek novērots neliels apgabals, kurā tiek 

izveidots otrs LH plāns. Rezultātā rodas mazu LH plānu klasteris. Šādi plāni ļauj izpētīt gan 

lokālo (mazajos apakšapgabalos), gan globālo (visā eksperimentālajā apgabalā) sakarību starp 

modeļa ieejas faktoriem un atbildi. 

1.2.4 Vidējās projekcijas LH plāni 

Gadījumos, kad apakštelpas aizpildes vienmērīgums ir svarīgāks par vienmērīgu visas 

eksperimentālās telpas aizpildi, efektīvi ir izmantot vidējās projekcijas plānus. Šādas 

situācijas var rasties gadījumos, kad, piemēram, tikai 3 no 5 faktoriem patiešām ietekmē 

atbildi. Šajā gadījumā vēlama īpašība optimālam plānam ir eksperimenta punktu 

trīsdimensionālo projekciju nepārklāšanās. Šādi plāni var tikt ģenerēti, rēķinot telpas aizpildes 

kritērija vērtības (skat. apakšnodaļu 1.2.5) katrai būtiskajai pilnā plāna projekcijai, un 

viduvējot tās, lai izveidotu jaunu kritērija funkciju, kura tiek minimizēta. Šāda pieeja ir 

pielietota eksperimentu plānu konstruēšanas programmās ACED [Welch (1984)], [Welch 

(1985)].  

Šādi LH eksperimentu plāni ir telpas aizpildes plāni ar diezgan vienmērīgi izkliedētām 

projekcijām mazāku dimensiju apakštelpās. Atšķirībā no gadījuma veida ortogonālajiem 

masīviem, kuri eksistē tikai noteiktiem punktu skaitiem, vidējās projekcijas plāni var tikt 

ģenerēti jebkura lieluma iztvērumiem. Šāda veida plāni ir kompromisa plāni, jo prasība pēc 

plāna projekciju vienmērīguma samazina vienmērīguma iespēju pilnajā eksperimentu telpā. 

Galvenais šo plānu trūkums, ir tāds, ka eksperimentu plāni tiek konstruēti pirms eksperimenta 

veikšanas, kad parasti vēl nav nekādas informācijas par to, kuri faktori un kādas to 

kombinācijas izrādīsies nenozīmīgas. Vēl viens šo plānu trūkums ir optimizācijas 

darbietilpība lielākam punktu un dimensiju skaitam. 

Augstāk aprakstītais vidējās projekcijas plāna kritērijs nav vienīgais veids, kā iegūt plānus, 

kuros punkti ir vienmērīgi izvietoti gan visā plāna telpā, gan arī tā dažāda dimensiju skaita 
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projekciju apakštelpās. Darbā [Auzins (2005)] piedāvāts un realizēts programmatūrā EDAOpt 

kritērijs, kurā iespējams koriģēt dažādu projekciju vienmērīgumu. 

Šajā kritērijā tiek lietoti koeficienti, ar kuriem ir iespējams regulēt atsevišķu projekciju 

vienmērīguma svarīgumu. Atšķirībā no vidējās projekcijas plāniem, šie plāni netiek ierobežoti 

ar LH ierobežojumu. Lietojot relatīvi lielas koeficienta vērtības, kas raksturo 

viendimensionālo projekciju vienmērīgumu, praktiski tiek iegūti plāni, kas ir "gandrīz" Latīņu 

hiperkubi. 

Attēlā 1.10 parādīts divu faktoru 41 mēģinājuma plāns, optimizēts pēc šāda kritērija. Kā 

redzams, plāna projekcija uz asi x1 nav ideāli vienmērīga, bet praktiskos uzdevumos tas arī 

nav obligāts nosacījums. Toties šī metode ļauj pakāpeniski pievienot plānam jaunus punktus, 

vienlaicīgi saglabājot vienmērīgumu gan visā plāna telpā, gan tā projekcijās. Tas nav 

iespējams, lietojot LH plānus. Ja iepriekš nav zināms, cik īsti mēģinājumu būs vajadzīgs 

nepieciešamā rezultāta sasniegšanai, tad iespēja pievienot plānam jaunus punktus, būtiski 

nepasliktinot tā vienmērības kritērijus, ir ļoti būtiska.  
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Attēls 1.10 Divu faktoru plāns, optimizēts, lietojot koeficientus, kas nosaka projekciju vienmērīgumu. Pa 
kreisi plakne x1-x2, pa labi – plakne x1-x1 (aizgūts no [Auzins (2005)]) 

 

1.2.5 Telpas aizpildes kritēriji 

No datoreksperimentu plānošanas otrā pamatprincipa seko (skat. 28. lpp), ka eksperimentu 

plānā punktiem jābūt izvietotiem pēc iespējas vienmērīgi. Literatūrā ir piedāvāti daudzi 

kritēriji, kurus var izmantot, lai mērītu eksperimentālās telpas aizpildes vienmērīgumu. 

Patlaban nav iegūti rezultāti, kuri pārliecinoši pierādītu kāda kritērija un atbilstoši tam veidotā 

plāna pārākumu par citiem, tomēr daudzi autori uzskata, ka maksimālās entropijas un uz 

attālumu bāzētie kritēriji sniedz labākos rezultātus [Jin u.c. (2001)], [Santner u.c. (2003)], 

[Bursztyn un Steinberg (2006)]. 

Vienā no populārākajām pieejām plāna izvēlei izmanto kādu zināmu statistikas kritēriju, 

piemēram, modeļa parametru novērtējuma noviržu minimizēšanu. Šo pieeju iespējams 
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izmantot, ja ir pamats izdarīt pieņēmumu par atbildes funkcionālo formu. Piemēram, ja ir 

pamats uzskatīt, ka otrās kārtas polinoms labi aproksimē datorprogrammas atbildi, ir 

iespējams izvēlēties eksperimentu plānu, sekojot vienam no daudzajiem alfabētiskajiem 

kritērijiem, kuri ir tikuši piedāvāti otrās kārtas polinomiālajām aproksimācijām (skat. [Wang 

un Sham (1996)]. D-optimāls plāns minimizē ar mazāko kvadrātu metodi iegūto regresijas 

parametru novērtējumu kovariācijas matricas determinantu [Montgomery (2005)], kas ir 

ekvivalenta prasība regresijas parametru novērtējumu dispersiju reizinājuma minimizēšanai. 

G-optimalitātes kritērijs minimizē maksimālo prognozes novirzi. V-optimalitātes kritērijs 

minimizē vidējo prognozes dispersiju. A-optimalitātes kritērijs minimizē vidējo parametru 

novērtējumu novirzi (skat. [Croarkin un Tobias (2005)]). 

Šie, tā sauktie alfabētiskie, optimalitātes kritēriji tiek lietoti gan fizisko [Box un Draper 

(1987)], gan skaitlisko [Sacks u.c. (1989)], [Johnson u.c. (1990)] eksperimentu plānošanai. Šo 

kritēriju pielietošana datoreksperimentos bieži nav efektīva, jo, pirmkārt, visbiežāk pirms 

eksperimentu veikšanas nav zināma ieejas datu un atbildes funkcionālā sakarība un šādu 

plānu izmantošana nav pamatota [Myers un Montgomery (2002)]. Otrkārt, izmantojot 

datorsimulācijas programmas, parasti analizē vairākus atbildes rādītājus, kuriem katram var 

būt dažādas ieeju un izejas funkcionālās sakarības. 

Populāri telpas aizpildes kritēriji, kuri nebalstās uz iepriekšēju pieņēmumu par ieejas-izejas 

funkcionālo formu, ir MaxiMin, MSE, nesakritības, entropijas un Eglāja kritēriji. 

Vispārināta pieeja punktu izkliedēšanas problēmai plāna telpā ir tāda kritēriju noteikšana, 

kurš minimizē vidējo vērtību kādai funkcijai ρp(•,•) no attālumiem starp plāna punktu pāriem:  
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Pie fiksētiem (p, λ), n-punktu plāns avP ir optimāls attiecībā pret kritēriju (1.3), ja 
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 Šis optimalitātes noteikums dod priekšroku plāniem, kuriem nepiemīt pārklājumi 

eksperimentālā apgabala mazāka dimensiju skaita projekcijās [Auziņš un Januševskis (2007)]. 

Piemēram, ja λ = 1, optimalitātes noteikums (1.5) dod priekšroku plāniem, kuri maksimizē 

harmonisko vidējo vērtību, novēršot jebkādu punktu pārklāšanos projekcijās. Ņemot ∞→λ , 

kritērija funkcija (1.3) kļūst par 
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un n-punktu plāns PMm var tikt uzskatīts par MaxiMin attāluma plānu [Auziņš un Januševskis 

(2007)]. 

Tiek uzskatīts, ka darbā [Johnson u.c. (1990)]] ir pirmo reizi definēts MaxiMin attāluma 

plānu kritērijs. Vilnis Eglājs līdzīgu kritēriju piedāvāja jau 1977. gada rakstā [Audze un Eglājs 

(1977)]: 
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kur ar ⋅  ir apzīmēta parastā Eiklīda norma. No šī viedokļa kritērijs (1.3) ir Eglāja kritērija 

(1.7) vispārinājums. Eglāja kritērijs (1.7) tiek bieži pielietots datoreksperimentu LH plānu 

optimizācijā (skat. [Rikards u.c. (1983)], [Rikards u.c. (1992)], [Bates u.c. (2004)], [Auzins 

(2004)]), lai gan ir zināms, ka pēc šī kritērija optimizēta plānos punkti tiek vairāk centrēti uz 

eksperimentu telpas robežām un dažreiz dod singulāras matricas otrās un trešās kārtas 

polinomu aproksimācijām. 

1.2.6 MaxiMin kritērijs 

MaxiMin optimāli LH plāni ir kļuvuši ļoti populāri datoreksperimentu plānošanā, 

galvenokārt to relatīvi vienkāršākas ģenerēšanas iespēju dēļ, (skat., piemēram, [Duckworth 

(2000)], [Husslage u.c. (2006)]). Optimizēti MaxiMin LH plāni ir iegūstami internetā 

http://www.spacefillingdesigns.nl. MaxiMin kritērijs maksimizē minimālo attālumu starp 

eksperimenta plāna punktiem. 

Pieņem, ka P ⊂ D ⊂ Rm ir patvaļīgi izvēlēts n-punktu plāns, kurš sastāv no atsevišķiem 

ievaddatu kopumiem – punktiem faktoru telpā {x1, x2,…, xn}. Pieņemot, ka p ir attāluma mērs 
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faktoru telpā D . Piemēram, svarīgs attāluma mērs ir p- kārtas attālums starp punktiem w, x ⊂ 

D , kurš pie p ≥ 1 tiek definēts kā  
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Taisnstūra un Eiklīda attāluma mēri ir ρ(•,•) , attiecīgi ar p = 1 un p = 2. Par mēru punktu 

savstarpējam tuvumam eksperimentu plānā (kopā P) var kalpot mazākais attālums starp 

jebkuriem diviem punktiem no kopas P, t.i. 
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Plāns, kurš maksimizē šo mēru, tiek saukts par MaxiMin attāluma plānu un tiek apzīmēts 

ar PMm, tādējādi 

 ( ) ( )21,21,
,minmax,min

2121

xxxx
xxxx pDp

Mm

ρρ
PP ∈⊂∈

=
P

. (1.10) 

 
PMm plāni garantē, ka nav tādu divu plāna punktu, kuri būtu “pārāk tuvu” viens otram. No 

tā izriet, ka plāna punkti varētu būt labi izkliedēti apgabalā D.  

Darbā [Ye u.c. (2000)] tiek piedāvāts veidot centrāli simetriskus, pēc MaxiMin kritērija 

optimizētus LH plānus. Dažos testa uzdevumos tie ir devuši labākus aproksimācijas 

rezultātus, lietojot kriginga metodi (skat. apakšnodaļu 1.3), nekā LH plāni bez centrālās 

simetrijas īpašības. 

Cits veids, kā punkti plānā P varētu tikt uzskatīti par labi izkliedētiem apgabalā D, ir 

pārliecināties, ka katrs apgabala D punkts atrodas “tuvu” kādam eksperimentu plāna P 

punktam. Precizējot šo principu, nosaka attālumu starp brīvi izvēlētu ievaddatu kopumu x ∈ D 

un plānu P ⊂ D  
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Noteikts n-punktu plāns PmM tiek definēts kā Minimax attāluma plāns, ja maksimālais 

attālums starp brīvi izvēlētiem punktiem x ∈ D un plānu PmM ir minimāls visā plānu klasē P ⊂ 

D , proti, 
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Minimax plānu iegūšana ir visai komplicēta (skat. [Heo u.c. (2001)]). Tā kā šādu plānu 

efektivitāte salīdzinājumā ar vieglāk iegūstamiem plāniem nav ne teorētiski, ne eksperimentāli 

pierādīta, šie plāni praksē tiek visai reti pielietoti. 
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1.2.7 MSE kritērijs 

Tuvināti vidējo kvadrātiskās kļūdas (MSE) kritērija vērtību var aprēķināt kā liela faktoru 

telpas iztvēruma kopas punktu, t.s. atbalsta punktu, vidējo kvadrātisko attālumu līdz 

tuvākajam eksperimentu plāna punktam: 
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kur jw ir plānu telpas iztvēruma punkti (j = 1,..., N), un N ir šo atbalsta punktu skaits. Šis 

kritērijs tiek plaši izmantots dažādās sfērās un ir daudz pētījumu un rezultātu par 

pielietojumiem un optimizācijas algoritmiem [Auziņš un Januševskis 2007]. 

1.2.8 Entropijas kritērijs 

Entropijas mēru piedāvāja [Lindley (1956)], lai mērītu informācijas daudzumu jeb 

gadījuma lieluma prognozēšanas spēju. Eksperimentu plānošanā šis kritērijs salīdzina 

entropijas izmaiņu pirms un pēc eksperimenta, tādējādi novērtējot informācijas daudzumu, ko 

iespējams iegūt no eksperimenta. [Shewry un Wynn (1987)] definēja maksimālās entropijas 

plānu kā tādu, kam ir maksimālā atbilžu entropija eksperimenta plāna punktos. 

Datoreksperimentu plānošanā entropijas kritēriju lieto formā 

 

 [ ] )]ln[det()( CYE −=ΔΗ , (1.13) 
 

kur H(Y) ir gadījuma lauka entropijas un )(YΔΗ ir entropijas samazināšanās, iegūstot atbildi; 

Ys. C ir atbilžu YS kovariances matrica, kas parasti nav zināma pirms eksperimenta veikšanas. 

Praksē izmanto kovariances matricu formā  

 )exp(
1

∑
=

−Θ−=
m

u

q

juiuij xxc , (1.14) 

kur q  =  2 un Θ =2 . 

Šādi optimizētam eksperimentu plānam vajadzētu būt ar maksimālu sagaidāmo entropijas 

samazināšanos [Shewry un Wynn (1987)], [Currin u.c. (1991)], [Bates u.c. (1996)] un 

[Koehler un Owen (1996)], t.i. – kura eksperimenta punktos ir visvairāk informācijas. Darbā 

[Mitchell un Scott (1987)] pirmo reizi lietoja maksimālo entropiju, lai izvēlētos plānus 

datoreksperimentiem. 
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Jāatzīmē, ka eksperimentu plānu optimizācija atbilstoši šim kritērijam ir ļoti darbietilpīga, 

jo katram entropijas aprēķinam nepieciešams skaitļot determinantu n × n izmēra matricai. 

Četru faktoru 25 punktu LH plāna optimizācija jau aizņem vairākas stundas [Kenney u.c. 

(2000)]. 

1.2.9 Nesakritības kritērijs 

Nesakritības (Discrepancy) eksperimentu plānu kritēriju  

 

( )∑∑∏

∑∏

− − −

− −

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−−+−++

+⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−−+−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=Φ

n

u

n

v

m

i
viuiviui

n

u

m

i
uiui

m

D

xxxx
n

xx
n

1 1 1
2

1 1

2

)(

5.05.0
2
111

5.0
2
15.0

2
112

12
13

2

 

 

piedāvāja ķīniešu zinātnieki Fang un Wang [Fang un Wang (1994)], [Fang u.c. (2000)], [Fang 

u.c. (2002)]. Nesakritības kritērijs novērtē, cik lielā mērā plāna punktu empīriskais sadalījums 

atšķiras no vienmērīga sadalījuma. Citiem vārdiem, kritērijs viduvējo kvadrātisko starpību 

kumulatīvajai blīvuma funkcijai [Hickernell (1998)]. Plānus ar mazāko nesakritības rādītāju 

bieži sauc par vienmērīgiem plāniem (uniform designs). [Fang un Wang (1994)] ir dots 

detalizēts plānu apraksts un apskatīti dažādi nesakritības rādītāji.  

1.2.10 Eksperimentu plānu optimizācija 

Eksistē daudz literatūras par MaxiMin un MSE plānu optimizāciju plāniem bez 

ierobežojuma uz līmeņiem. MaxiMin nepārtrauktu eksperimentu plānu problēma plaši ir 

apskatīta divdimensiju gadījumā [Melissen (1997)], [Kirchner un Wengerodt (1987)], [Peikert 

u.c. (1991)], [Nurmela un Ostergard (1999)] un [Markot un Csendes (2005)], kā arī vairākās 

dimensijās [Trosset (1999)], [Locatelli un Raber (2002)], [Stinstra u.c. (2003)] un [Dimnaku 

u.c. (2005)].  

MSE punktu kopas iegūšanas problēma parādās daudzās sfērās, piemēram, informācijas 

teorijā, klasteru analīzē, kvantēšanas teorijā, standartizācijā un stohastiskās simulācijas teorijā, 

skat. [Cox (1957)], [Bofinger (1970)], [Anderberg (1973)], [Fang un He (1984)]. [Max 

(1960)], [Lloyd (1982)], [Cambanis un Gerr (1983)]. 1982. gada martā tika izdots speciāls 

žurnāla „IEEE Transactions on Information Theory” izdevums, kas veltīts daudzdimensiju 

MSE punktu plāniem. 

Daudzi autori izmanto gadījuma LH plānus, jo šādu plānu veidošana ir ļoti vienkārša un 

tiek saglabāts LH ierobežojums [McKay u.c. (1979)], [Giunta u.c. (2003)]. [Bates u.c. (1996)] 

(1.15) 
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datoreksperimentiem lieto LH plānus, pētot tā sauktos tīkla punktus (Lattice points) un 

lietojot skaitļu teorijas rezultātus. 

Literatūrā daudz mazāk ir apskatīti LH plānu optimizācijas algoritmi. Pirmo koordinātu 

apmaiņas optimizācijas algoritmu piedāvāja Vilnis Eglājs [Audze un Eglājs (1979)]. [Morris 

un Mitchell (1994)] piedāvāja simulētās atlaidināšanas algoritmu LH optimizācijai. [Ye u.c. 

(2000)] lietoja koordinātu apmaiņas (columnwise-pairwise CP) algoritmu, lai iegūtu 

optimālus simetriskus LH plānus. [Fang u.c. (2002)] pielietoja sliekšņa pieņemšanas 

(threshold accepting) algoritmu, kas ir būtībā simulētās atlaidināšanas variants. [Bates u.c. 

(2004)], [Bates u.c. (2003)] piedāvā permutāciju ģenētisko algoritmu (GA) LH eksperimentu 

plānu optimizācijai pēc Eglāja kritērija. [Jin u.c. (2005)] apraksta uzlabotu stohastisku 

evolūcijas algoritmu maksimālās entropijas un nesakritības plānu iegūšanai. [Dam (2005)] 

ieguvis interesantus rezultātus divdimensiju LH plāniem. [Husslage u.c. (2006)] piedāvā uz 

simulēto atlaidināšanu balstītu algoritmu, kas optimizē MaxiMin LH plānus. [Liefvendahl un 

Stock (2005)] ir salīdzināti CP un GA algoritmi LH plānu optimizācijai pēc Eglāja un 

MaxiMin kritērijiem un secināts, ka CP ir efektīvāks algoritms plāniem līdz 150 punktiem un 

GA ir efektīvāks algoritms lielu plānu optimizācijai, kā arī GA ir konverģences ziņā robustāka 

metode. Autori arī atzīmē, ka algoritmu efektivitāti lielā mērā ietekmē algoritmu realizācijas 

detaļas (it īpaši CP algoritmam). 

1.3 Datoreksperimentu aproksimācijas metodes 

Regresijas analīzē tiek lietotas divas atšķirīgas pieejas [Härdle (1990)]: parametriskā 

aproksimācija un neparametriskā aproksimācija. Parametriskajā aproksimācijā funkcionālā 

sakarība starp ieejas un atbildes mainīgajiem ir zināma (vismaz, eksperimentētājs kaut kādu 

iemeslu dēļ to ir izvēlējies), piemēram, kādas analītiskas funkcijas veidā, kura satur 

parametrus, kuri jāpielāgo eksperimentu datiem. Piemēram, rezultātu aproksimācija ar lineāru 

funkciju ir parametriskā regresija un parametru pielāgošanas procesā ir jānosaka polinoma 

koeficienti. Neparametriskās regresijas būtiska atšķirība ir tā, ka nav aprioru zināšanu par 

meklējamās funkcijas formu. Bieži datoreksperimentu gadījumā nav šādu aprioru zināšanu un 

tiek izdarīts pieņēmums, ka atbildes funkcija ir kaut kādā mērā gluda (t. i., tai eksistē 

nepārtraukti pirmās kārtas atvasinājumi, kuru vērtības gan parasti netiek skaitļotas un 

izmantotas). Neparametriskās regresijas piemērs ir neironu tīkli, kuru pieskaņošanas procesā 

ir jānosaka neironu tīkla svaru koeficienti.  

Eksperimentu plānošana ir būtiski saistīta ar rezultātu analīzes metodēm. Faktiski, jau 

plānojot eksperimentu, ir jāzina, ar kādām metodēm tiks analizēti rezultāti. Piemēram, fiziskie 
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eksperimenti, lietojot divu līmeņu plānus, ir paredzēti galvenokārt lineāru regresijas funkciju 

modeļiem un modeļiem ar pirmās kārtas faktoru mijiedarbību, lietojot t.s. lineārās regresijas 

analīzes (ANOVA un MANOVA) metodes. Savukārt, trīs līmeņu faktoriālie plāni, CCD, 

Box-Behnken plāni parasti tiek lietoti atbildes virsmu metodoloģijā, lietojot otrās kārtas 

polinomu regresijas funkcijas (skat. [Myers un Montgomery (2002)], [Anderson un 

Whitcomb (2005)]).  

Datoreksperimentiem, atšķirībā no tradicionālajiem fiziskajiem eksperimentiem, nepiemīt 

gadījuma kļūdas un tādēļ datoreksperimentu aproksimācijai var izmantot metodes, kas 

interpolē eksperimenta datus (aproksimācija iet tieši caur eksperimenta punktiem, skat. Att. 

1.11). Populārākās metodes datoreksperimentu aproksimēšanai ir Gausa procesa regresija jeb 

krigings (skat. [Barton (1998)], [Booker (1998)], [Currin 1991], [Sacks (1989)], [Rassmussen 

un Williams (2006)]), lokāli svērtās polinomu aproksimācijas (Locally Weighted Polynomials 

vai Moving Least Squares) (skat. [Cleveland (1979)], [Levin (1998)], [Fan un Gijbels (1996)] 

u.c.), radiālās bāzes funkcijas [Dyn (1986)], [Powell (1987)], neironu tīkli (skat. [Cheng un 

Titterington (1994]), [Haykin (1994)], [Smith un Mistree (1993)], Support Vector Regression 

[Clarke u.c. (2005)], u.c. 

 

 

Attēls 1.11 Determinētu skaitlisko eksperimentu (kreisajā pusē) un nedeterminētu fizisko eksperimentu 
(labajā pusē) regresija (aizgūts no [Simpsons u.c. (1997b)]) 

Praksē aproksimācijas ne vienmēr iet tieši cauri eksperimentu punktiem un, aproksimējot 

datoreksperimentu rezultātus, bieži tiek pieņemts, ka atbildes funkcija ir gluda. Daudzi autori 

šādu pieeju attaisno ar to, ka datoreksperimenti satur kļūdu, kuras uzvedība ir līdzīga 

gadījuma kļūdai. Šāda veida kļūdas tiek sauktas par skaitlisko troksni (Numerical noise) 

[Giunta u.c. (1994)]. Šīs kļūdas rodas skaitlisko operāciju noapaļošanas un aprēķinos 

izmantoto tuvināto aprēķinu dažādas konverģences dēļ. 
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Neskatoties uz to, ka datoreksperimenti nesatur gadījuma kļūdu, datoreksperimentu 

apstrādē nereti lieto arī atbildes virsmas (RSM) metodes (skat. [Box un Draper (1987)], 

[Draper un Lin (1990)], [Myers un Montgomery (1995)], [Simpson u.c. (1997b)]), kas tika 

radītas fizisko eksperimentu aproksimācijai, un ir balstītas uz zemas kārtas polinomu funkciju 

aproksimācijām ar mazāko kvadrātu metodi. Literatūrā nav vienota viedokļa par šādas pieejas 

korektumu. No statistikas viedokļa šāda pieeja nav īsti korekta, it īpaši atbildes virsmas 

metodes statistisko testu izmantošana [Welch u.c. (1990)], [Simpson u.c. (1997b)]. Tomēr 

praksē RSM bieži sniedz labus rezultātus un ir ērti izmantojama šo metožu vienkāršā 

pielietojuma dēļ, plašā programmatūras klāsta dēļ, kā arī statistiskās analīzes metožu un 

īpašību dēļ, piemēram, lai novērtētu atsevišķo faktoru ietekmi uz atbildi, vai, lai veiktu 

atsijāšanas eksperimentus, kā arī jauktajiem eksperimentiem, kuri satur gan skaitliskos, gan 

naturālos mēģinājumus. 

Dažreiz skaitliskais troksnis speciāli tiek pievienots (uzklāts) determinētai skaitliskai 

atbildes funkcijai (skat. [Giunta u.c. (1996)], [Venter un Haftka (1996)]). Šāda veida troksnis 

tiek saukts arī par surogāta gadījuma kļūdu. Daži autori uzskata, ka RSM izgludināšana ir 

vēlama, jo uzlabo gradienta bāzētu optimizācijas algoritmu darbību [Giunta u.c. (1994)], 

[Simpson (1998)]. Turpretī, piemēram, darbā [Su un Renaud (1996)] ir apskatīts piemērs, kur 

RSM metode ar otrās kārtas aproksimāciju izgludina atbildes funkcijas, kā rezultātā tiek 

zaudēts robusts atbildes funkcijas apgabals.  

1.3.1 Polinomu regresija atbildes virsmas metodē 

Atbildes virsmas metode (Response Surface Method, turpmāk RSM) ir vēsturiski pirmā un 

tika izstrādāta procesu pētīšanai, lietojot fiziskos eksperimentus [Box un Draper (1959)]. Šī 

metode ir balstīta uz pirmās un otrās kārtas polinomu aproksimāciju un, iespējams, ir 

populārākā eksperimentu apstrādes metodika [Simpson (1998)]. Literatūrā nav vienota 

viedokļa vai šīs metodes pielietojums determinētu eksperimentu aproksimācijai ir korekts, 

neskatoties uz to, šī metode tiek plaši izmantota praksē [Simpson (1997b)]. Vairāku 

argumentu gadījumā aproksimācijas funkcija parasti ir zemas kārtas polinoms, visbiežāk tiek 

lietoti pirmās kārtas polinomi (lineāras aproksimācijas) un otrās kārtas polinomi (kvadrātiskās 

aproksimācijas). Lineārās aproksimācijas gadījumā aproksimācijas funkcija ir formā  

 εββ ++= ∑
=

m

i
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1
0ˆ  (1.16) 

un kvadrātiskās aproksimācijas gadījumā formā  
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kur ε  - gadījuma veida mērījumu kļūda, parasti pieņemot, ka tai ir normālais sadalījums, 

nulles vidējā vērtība, un visā apgabalā vienāda dispersija σ 2. 

Dažkārt RSM metodē tiek lietoti arī augstākas kārtas polinomi, piemēram, kubiskie. 

Pielāgošanai nosakāmo koeficientu skaits l ir vienāds ar m + 1 lineārajai aproksimācijai, 

(m+1)(m+2)/2 kvadrātiskajai aproksimācijai un (m+1)(m+2)(m+3)/6 kubiskajai 

aproksimācijai. Prakse rāda, ka aproksimācijai ar otrās kārtas polinomu, mēģinājumu skaitam 

naturālo eksperimentu datu aproksimācijai jābūt 1.5 līdz 2 reizes lielākam par minimālo 

iespējamo mēģinājumu skaitu. Gadījumā, kad atbildes funkcija slikti aproksimējas ar otrās 

kārtas polinomiem, mēģinājumu skaita palielināšana, lietojot to pašu regresijas funkciju, 

nedod būtisku aproksimācijas uzlabošanos (aproksimācijas prognozes kļūdas samazināšanos) 

[Jin u.c. (2001)]. 

Regresijas funkcijas koeficientu vērtības (novērtējumi) parasti tiek iegūti ar mazāko 

kvadrātu metodi. Lietojot mazāko kvadrātu metodi, tiek pieņemts, ka nomērītā atbilde satur 

pēc normālā sadalījuma izkliedētu gadījuma kļūdu ar nulles vidējo vērtību un visā apgabalā 

vienādu dispersiju. 

Mazāko kvadrātu metodē tiek minimizēta kvadrātiskā atšķirība starp aproksimētajām un 

nomērītajām atbildes funkcijas y vērtībām 

  ( )∑
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.  (1.18) 

β̂ - atrasto koeficientu vērtību vektoru, jeb LVS formā  
 

  [ ] yXXXβ T1T −
=ˆ ,  (1.19) 

 

kur X ir matrica, kuras elementi Xij ir attiecīgi j-tā regresijas funkcijas locekļa skaitliskā 

vērtība i-jā eksperimentu plāna punktā. Matrica [ ]XX T  tiek saukta par informācijas matricu, 

tās apgrieztā matrica – par kovariācijas matricu. Šī sistēma ir jāatrisina tikai vienu reizi un 

tādējādi regresijas funkcijas koeficientu novērtējumu atrašana ir relatīvi vienkārša. 

1.3.2 Mākslīgo neironu tīkli 

Mākslīgo neironu tīkli (MNT) ir balstīti uz cilvēka smadzeņu bioloģisko analoģiju, ko 

aprakstīja [McCulloch un Pitts (1943)]. MNT ir nelineāru statistisko datu modelēšanas rīks un 
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tos bieži pielieto, lai modelētu sarežģītas ieeju un izeju attiecības. Mākslīgie neironu tīkli 

sastāv no neironiem jeb perceptroniem, kura izejā ir 1, vai -1 atkarībā no ieeju svērtās 

kombinācijas. Neironu tīkls sastāv no vairāku mākslīgo neironu savstarpēji savienota modeļa, 

kas ir vairāki lineāri regresijas modeļi ar nelineāru ieeju–izeju transformāciju.  

Vispopulārākā neironu tīklu arhitektūra ir daudzslāņu vienvirziena arhitektūra, skat. Att. 

1.12. 

Ieejas slanis

Sleptais slanis

Izejas slanis

 
Attēls 1.12 Vienvirziena trīsslāņu perceptronu tīkla shēma (aizgūts no [Kuss (2006)]) 

 

Neironu tīklu pielietošanā jāsaskaras ar divām pamatproblēmām. Pirmā ir optimālas 

neironu tīkla arhitektūras izvēle. Ja neironu tīkla arhitektūra ir pietiekoši liela, tad neironu 

tīkls var būt universāls aproksimators [Kuss (2006)]. Otra pamatproblēma ir neironu tīkla 

apmācība, jeb svaru koeficientu vērtību noteikšana. Populārākā neironu tīklu apmācības 

metode ir atgriezeniskās izplatīšanās metode (back propogation [Kuss (2006)]. Šajā metodē 

par kritēriju izmanto ieejas datu kopu un minimizē prognozes un funkcijas kvadrātisko kļūdu 

uz ieejas datiem vai maksimālās paticamības funkciju, lietojot gradienta informāciju. Parasti 

šī minimizācijas problēma nav triviāla un nākas saskarties ar vairākām problēmām. Pirmkārt 

globālās optimizācijas uzdevumam ir jātiek galā ar daudz lokāliem minimumiem. Otrkārt 

pastāv pārliekas pielāgotības (overfiting) risks [Bishop (1995)]. Lai izvairītos no šīm 

problēmām, lieto citus globālās meklēšanas algoritmus, piem., modelēto atlaidināšanu, 

ģenētiskos algoritmus vai metodes ar vairākkārtēju startu (skat. nodaļu 1.5), un lieto citas 

kritēriju funkcijas, piemēram, balstītas uz krosvalidāciju (skat. 1.3.5).  

Neironu tīklus iespējams pielietot problēmām ar lielu dimensiju skaitu. Tie ir īpaši labi 

piemēroti determinētu funkciju aproksimācijai regresijas tipa uzdevumos [Pierreval (1996)], 

[Yu un Popplewell (1994)], [Barton RR (1994)], [Cheng un Titterington (1994)]. Darbā 

[Hajela un Berke (1992)] neironu tīkli ir pielietoti strukturālās analīzes problēmām.  
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1.3.3 Krigings 

Krigings jeb Gausa procesa regresija (GPR) [Rasmussen un Williams (2006)] ir populāra 

datoreksperimentu aproksimācijas metode. Pirmo reizi šāda veida metode tika pielietota laika 

rindu analīzei [Wiener (1949)]. Dienvidāfrikas inženieris Daniels Gerhards Krige 1951. gadā 

piedāvāja izmantot empīriski iegūtu metodi, kas principā ir balstīta uz GPR, ģeostatistikā, 

dzelzs rūdu meklējumiem Dienvidāfrikā. Šī metode tika nosaukta par Kriging un ar šādu 

nosaukumu ir pazīstama arī mehānisku sistēmu metamodelēšanas literatūrā. Sacks [Sacks u.c. 

(1989)] pielāgoja šo metodi datoreksperimentu apstrādei un metodiku nosauca par DACE - 

Design and Analysis of Computer Experiments. Šajā darbā termini Gausa procesa regresija un 

krigings tiks lietoti kā sinonīmi. 

Gausa procesa regresija balstās uz Baijesa pieeju statistikā un ir labi piemērota determinētu 

datoreksperimentu apstrādei vidēji lielam ieejas faktoru skaitam (m ≤ 50) [Simpson u.c. 

(1997b)]. 

Baijesa principu var pierakstīt ar Baijesa formulu 
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HPHEPEHP = , (1.20) 

 

kur H0 - hipotēze, E - dati, P(H0) - apriorā varbūtība, P(E|H0) – paticamība (likelihood), P(E) 

- marginālā varbūtība un P(H0|E) - aposteriorā varbūtība. 

Regresijas problēmā, zinot datus D = {X, y}, vēlas prognozēt funkciju f. Izmantojot 

formulu (1.20), to var pierakstīt kā 
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Šajā metodē tiek apriori izdarīts pieņēmums p(D), ka funkcija f ir Gausa procesa 

realizācija. Gausa process ir stohastisks process, kur ieejas vērtībām [x1,..., xn] atbilstošo 

funkciju vērtību f = [f(x1),..., f(xn)] sadalījums ir daudzdimensionāls normāls sadalījums. 

[Rassmussen un Williams (2006)]. Gausa procesu raksturo vidējā funkcija m(x) un 

kovariances funkcija k(x, x’). Šajā metodē vidējas vērtības funkciju var izvēlēties patvaļīgi 

(parasti izvēlas konstanti skat. [Rassmussen un Williams (2006)]). Kovariances funkcija 

nosaka, cik lielā mērā diviem punktiem x  un x′  atbilstošās funkcijas vērtības ir savstarpēji 
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korelētas, šī funkcija jāizvēlas, lai atbilstošā matrica K būtu pozitīvi semidefinita [Rassmussen 

un Williams (2006)]. Kopējais sadalījums testa atbildēm f un f* ir pierakstāms kā 
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kur f – funkcijas vērtības eksperimenta punktos, m – vidējā vērtība eksperimenta punktos, 

*f – prognozes vērtība dotajā punktā x0, *m  – vidējā vērtība punktā x0, K – kovariances 

matrica eksperimenta punktiem, *K  – kovariances vektors starp eksperimenta punktiem un 

punktu x0, **K – kovariance punktā x0. Izteiksmi (1.22) iespējams pārveidot formā: 
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No (1.23) var izteikt prognozēto vidējo vērtību dotajā prognozes punktā kā  

 

 fKKf 1T
**

−=   (1.24) 

 

un prognozes novirzi šajā punkta kā 

 

 *KKKK]V[f 1T
****

−−= .  (1.25) 

 

Gausa procesa regresija nozīmē to, ka tiek ģenerētas visas iespējamās Gausa procesa 

realizācijas ar dotu vidējās vērtības un kovariances funkciju, un tiek atmestas tās realizācijas, 

kas neatbilst eksperimentālajiem datiem [Rassmussen un Williams (2006)]. Grafiski Gausa 

procesa regresijas procedūras piemērs ir parādīts attēlā 1.13.  
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Attēls 1.13 Gausa procesa regresijas piemērs (aizgūts no [Rasmussen un Williams (2006)]) 

 

Attēlā 1.13 (a) ir parādīta hipotēze par funkcijas realizācijām, pirms ir iegūti kādi 

eksperimentālie dati. Tās ir visas funkciju realizācijas, kuras var aprakstīt ar doto kovariances 

funkciju un vidējās vērtības funkciju 

 0)( =xm  (1.26) 

 2/exp(),( 2xxxxk ′−−=′ .  (1.27) 

Attēlā 1.13 (b) ir parādīta hipotēze par funkcijas realizāciju pēc tam, kad zināmas funkcijas 

vērtības 5 eksperimentālajos punktos (ar pārtraukto līniju ir attēlota prognozētā vidējās 

vērtības funkcija jeb regresijas funkcija). 

Gadījumā, ja eksperimentu punktos atbilde ietver troksni, iespējams iegūt līdzīgas formulas 

(1.21) - (1.25) ar papildus mainīgo atbildes trokšņu dispersijai (skat. [Rassmussen un 

Williams (2006)]). 

Šī metode ir ļoti elastīga plašā dažādo kovariances funkciju klāsta dēļ, populārākās 

kovariances funkcijas ir apskatītas [Abrahamsen (1997)], [Rassmussen un Williams (2006)], 

u.c. Literatūrā populārākās kovariances funkcijas ir formā: 
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ar diviem hiperparametriem p un θ. Ja p = 2, kovariances funkcija (1.28) tiek saukta par 

Gausa kovariances funkciju, ja p = 1, tā tiek saukta par eksponenciālo kovariances funkciju. 

Attēlā 1.14 (a) ir parādītas korelācijas funkcijas pie dažādām p vērtībām, attēlā 1.14 (b) ir 

parādīts funkciju realizācijas piemērs atbilstošajai kovariances funkcijai. 

Attāluma nobīdes hiperparametrs θ nosaka attālumu starp ieejas punktiem, pie kura 

funkcijas vērtību savstarpējā korelācija var tikt uzskatīta par nulli. Attēlā 1.15 ir parādītas 

ekspoenenciālās kovariances funkcijas realizācijas dažādām θ vērtībām. 
 

 
Attēls 1.14 Dažādas kovariances funkcijas (1.28) atkarībā no parametra p (attēls a) un to realizācijas 

piemēri (attēls b) (aizgūts no [Rassmussen un Williams (2006)]) 

 
 

 
Attēls 1.15 Dažādas eksponenciālās kovariances funkcijas realizāciju piemēri atkarībā no attālumu 

nobīdes hiperparametra θ  (aizgūts no [Rassmussen un Williams (2006)]) 

 

 θ=1 

 θ=0.3 
 θ=3 
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Lai pielietotu Gausa procesa regresiju, ir jānosaka kovariances funkcijas parametri. 

Literatūrā ir apskatītas divas metodes: krosvalidācijas (Leave One Out Cross Validation, 

turpmāk tekstā CV, skat. apakšnodaļu 1.3.5) un Maksimālās paticamības metode (Maximum 

Likelihood, turpmāk tekstā MLL), kas balstās uz Baijesa pieejas modeļa izvēli. Maksimālās 

paticamības metodē maksimizē aposterioro varbūtību funkcijas vērtībām pie dotiem ieejas 

datiem un hiperparametriem. Gausa procesa regresijai var izvest maksimālās paticamības 

formulu formā 

 π2log
2

||log
2
1

2
1)(log np −−−= − KyKyθX,|y 1T , (1.29) 

 

kā arī iegūt parciālo atvasinājumu izteiksmes [Rassmussen un Williams (2006)]. 

MLL metode ir biežāk izmantotā hiperparametru noteikšanas metode [Martin un Simpson 

(2005)], [Martin un Simpson (2006)], [Simpson (1998)], [Li un Sudjianto (2005)], [Forsberg 

un Nilsson (2005)], [Sasena (1998)], [Sacks (1989)], [Torczon un. Trossety (1998)]. 

Hiperparametru noteikšanā izmantojot MLL funkciju, nākas saskarties ar divām 

pamatproblēmām. Pirmkārt, MLL funkcijai var būt vairāki lokālie minimumi un tādēļ var būt 

grūtības atrast globālo optimumu, lietojot gradientu meklēšanas vai simpleksa metodes. 

Otrkārt, MLL funkcijai var būt platas kores optimuma tuvumā, kā rezultātā nav iespējams 

viennozīmīgi noteikt hiperparametru vērtības [Martin un Simpson (2005)], [Ripley (1988)], 

[Warnes un Ripley (1987)], [Martin un Simpson (2003)]. 

Pirmo problēmu dažkārt risina, lietojot globālās optimizācijas algoritmus, piemēram, 

modelētās atlaidināšanas metodi [Martin un Simpson (2004)]. Darbā [Martin un Simpson 

(2006)] secināts, ka modelētās atlaidināšanas metodei nepieciešams daudz vairāk MLL 

funkcijas izsaukumu, un tā nedod labākus rezultātus salīdzinājuma ar lokālās meklēšanas 

metodēm. [Li un Sudjianto (2005)] darbā ir piedāvāta Penalized Likelihood metode, kura 

samazina hiperparametru dispersiju uz aproksimācijas kļūdas (bias) rēķina. 

Daži autori kovariācijas funkcijas hiperparametru novērtēšanai MLL vietā izmanto CV 

metodi [Currin u.c. (1991)]. Krosvalidācijas priekšrocība ir tā, ka netiek izdarīts pieņēmums 

par atbildes funkcijas veidu un tā var sniegt labākus rezultātus, ja atbildes funkcija nav Gausa 

procesa realizācija [Martin un Simpson (2003)] (CV metode ir aprakstīta 1.5.3, šo metodi 

plaši izmanto arī citās aproksimācijas metodēs). Darbos [Wahba (1985)] un [Stein (1990)] ir 

salīdzinātas CV un MLL metodes funkcijām, kas ir Gausa procesa realizācijas. Wahba ir 

secinājis, ka CV dod labākus rezultātus palielinoties punktu skaitam un tikai dažos piemēros 

CV deva labākus rezultātus par MLL metodi mazam punktu skaitam. Darbā [Stein (1990)] ir 
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secināts, ka asimptotiski CV ir divas reizes lielāka novirze par MLL. [Wahba (1985)] ir 

izteikts pieņēmums, ka CV ir robustāka procedūra par MLL, gadījumos, kad process nav GP 

realizācija. 

Darbā [Martin un Simpson (2005)] ir salīdzinātas MLL un CV metodes Gausa kovariances 

funkcijas hiperparametru (nezināmo skaits vienāds ar ieejas parametru skaitu) noteikšanai, 

vienai vienas dimensijas, četrām divu dimensiju un vienai piecu dimensiju testa problēmām, 

lietojot dažādas vidējās vērtības funkcijas. Autori ir secinājuši, ka MLL ir robustāka un 

kopumā dod labākus rezultātus par CV hiperparametru noteikšanai, it sevišķi, lietojot 

sarežģītākas par konstanti vidējās vērtības funkcijas. Sarežģītākām vidējās vērtības funkcijām, 

dažos gadījumos CV dod labākus rezultātus, bet atsevišķos gadījumos dod sliktākus rezultātus 

par MLL metodi. Lietojot konstantu vidējās vērtības funkciju, CV dod labākus rezultātus. 

Autori secina, ka, iespējams, nepieciešams lietot sarežģītāku vidējās vērtības funkciju par 

konstanti, kas varētu modelēt vispārējo korelāciju un kovariances funkcija modelētu tikai 

lokālo korelāciju, iespējams, ka tas uzlabotu arī MLL funkcijas virsmu efektīvai optimizācijas 

procedūrai. Autori ir secinājuši arī, ka nepieciešams izpētīt labākos algoritmus hiperparametru 

optimizācijai. 

Apskatītajā literatūrā nav skaidras vadlīnijas, kā izvēlēties kovariances funkciju, kā arī tas, 

kā varētu veidot jaunas kompleksas kovariances funkcijas specifisku procesu aprakstīšanai, 

šādas kovariances funkcijas piemērs dots [Rassmussen un Williams (2006)]. 

Literatūrā nav vienota viedokļa par to kā interpretēt hiperparametru vērtības, lai izdarītu 

secinājumus par aproksimēto procesu. Darbā [Sacks u.c. (1989)] piedāvā izmantot noteiktās 

hiperparametru vērtības, lai raksturotu to, cik lielā mērā katrs faktors ietekmē atbildi, līdzīgi 

kā polinoma koeficientus izmanto atbildes virsmas metodē, tomēr šī ideja nav attīstīta un 

plašāk izmantota. 

1.3.3.1 Gausa procesa regresija un MNT.  
Augstāk apskatītais GPR jeb kriginga metodes skaidrojums ir tā sauktā funkciju-telpas 

(funciton space) skatupunkts. GPR var aplūkot arī no svaru telpas (weight space) perspektīvas 

vai arī kā mākslīgo neironu tīkla (MNT) variantu [Kuss (2006)], [Rassmussen un Williams 

(2006)]. [Hornik u.c. (1989)] ir pierādīts, ka vienvirziena (feed forward) MNT ar vienu slēpto 

slāni ir universāli aproksimatori, t.i. tie spēj aproksimēt jebkuru nepārtrauktu funkciju, slēptā 

slāņa perceptronu skaitam tiecoties uz bezgalību. Darbā [Neal (1996)] ir parādīts, ka MNT ar 

vienu slēpto slāni konverģē uz Gausa procesu, slēptā slāņa perceptronu skaitam tiecoties uz 

bezgalību, tādējādi GPR modeļi ir MNT speciāls gadījums. [Williams (1998)] ir izvedis 
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kovariances funkcijas, kas atbilst sigmoidālajai un Gausa pārneses funkcijai. MNT 

pielietošana ir saistīta ar divām praktiskām problēmām [Hastie u.c. (2001)]. Pirmkārt, nav 

skaidrs, kā noteikt optimālu MNT arhitektūru. Otra problēma ir lokālo minimumu problēma 

tradicionālajos MNT apmācības algoritmos [Bishop (1995)]. No statistiķa skatu punktu šīs 

divas problēmas ir regresijas modeļa izvēle aproksimācijai un tā parametru pieskaņošana 

[Cheng un Titterngton (1994)]. Pielietojot GPR – bezgalīga skaita neironu tīklu, bieži 

iespējams izvairīties no šīm problēmām [Kuss (2006)], GPR šīs problēmas reducējas uz 

kovariances funkcijas izvēli un hiperparametru pieskaņošanu. [MacKey (1992)] izstrādāja 

Baijesa pieeju MNT, kurā MNT apmācībai iespējams izmantot marginālās paticamības 

metodi. Pretēji GPR, šī metode MNT gadījumā nav analītiski izvedama un tādēļ tiek lietotas 

aproksimācijas metodes [MacKey (1992)]], [Neal (1996)]. Darbā [Rassmussen un Williams 

(2006)] ir secināts, ka GPR izmantošana ir skaitliski pievilcīga MNT alternatīva. 

1.3.4 Radiālās bāzes funkcijas  

Radiālo bāzes funkciju metode (RBF) tika radīta nevienmērīgi izkliedētu 

daudzdimensionālo datu interpolācijai [Hardy (1971)], [Dyn u. c. (1986)]. Tā ir viena no 

MNT metodes variantiem un, tā precīzi interpolē eksperimenta rezultātus. 

RBF tīkliem ir divi slāņi, pirmajā slānī ieejas tiek attēlotas uz katru radiālo bāzes funkciju 

otrajā, t.s. slēptajā, slānī. Regresijas uzdevumiem RBF tīkla izeja ir slēptā slāņa lineāra 

kombinācija. Tā kā šie izeju koeficienti ir vienīgie parametri, kas ir jāpieskaņo apmācības 

laikā, tad prognozes kļūdas virsma ir kvadrātiska, ar viegli atrodamu lokālo minimumu [Chen 

u.c. 1991]. RBF tīkliem salīdzinājumā ar daudzslāņu perceptronu tīkliem prognozes kļūdas 

funkcijai nepiemīt vairāki lokālie minimumi, kas ievērojami atvieglo apmācības procesu.  

RBF lietošanai atkārtotu eksperimentu gadījumā, atkārtotie punkti jāaizvieto ar vienu 

punktu, kurā atbildes vērtība vienāda ar vidējo vērtību atkārtotajos punktos [Jin u. c. (2000)]. 

Par radiālās bāzes funkcijām visbiežāk izmanto radiāli simetriskas funkcijas, kas bāzētas uz 

Eiklīda attālumu vai citu līdzīgu metriku daudzdimensiju telpā. Eksistē daudz radiālo bāzes 

funkciju veidu [Yee u.c. (2001)]. Viens no vienkāršākajiem ir formā: 
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kur ixx −  ir Eiklīda attālums starp punktu x un i-to eksperimenta punktu xi m-dimensionālā 

normētā faktoru telpā. Koeficienti βi, i = 1,..., n tiek iegūti no nosacījuma, ka eksperimentu 

plāna punktos aproksimācija sakrīt ar atbildes vērtību 

  njy j

n

i
i ,...,1,

1
==−∑

=
ij xxβ  . (1.31) 

Šis nosacījums dod n lineāru vienādojumu sistēmu attiecībā pret koeficientiem βi, i = 1,..., 

n. Literatūrā ir piedāvāti arī RBF varianti, kuros koeficienti β tiek iegūti ar mazāko kvadrātu 

metodi [Chen u.c. (1991)]. Tādā gadījumā RBF metode lietojama arī eksperimentu plāniem ar 

atkārtotiem eksperimentiem. 

RBF bieži tiek izmantotas kā kompromisa variants, izvēloties starp polinomu un kriginga 

metodēm determinētu eksperimentu aproksimācijām [Wang un Shan (2007)]. RBF ir 

pielietotas gan determinētu gan stohastisku atbildes funkciju aproksimācijai [Powell (1987)]. 

Bartons darbā [Barton (1997)] RBF metodi pielietoja elektronisko shēmu simulācijas 

metamodelēšanai un darbā [Meckesheimer u.c. (2000)] pielietoja galda lampu projekta 

metamodelēšanai.  

1.3.5 Lokāli svērtās polinomiālās aproksimācijas 

Lokāli svērtās polinomiālās aproksimācijas (LSPA) pirmais piedāvāja V. Klīvlends 

[Cleveland (1979)], [Cleveland u. c. (1988)], [Cleveland un Grosse (1991)], pēc tam to 

lietošana kļuva populāra [Fan un Gijbels (1996)]. Dažkārt zinātniskajā literatūrā, šī metode 

tiek saukta par slīdošo mazāko kvadrātu metodi (Moving Least Squares Method) [Levin 

(1998)]. Metodes būtība ir aproksimācija ar polinomu, kurā mazāko kvadrātu funkcija satur 

reizinātājus – svara koeficientus K(xi-x0). Tie ir nenegatīvi skaitļi, kuru lielums ir atkarīgs no 

Eiklīda attāluma starp interesējošo punktu x0 normētā parametru telpā un eksperimentu plāna 

punktiem xi, i = 1,..., n.  

Šīs metodes pamatpieņēmums ir, ka interesējošā punkta x = x0 tuvā apkārtnē atbildes 

funkcija ir aproksimējama ar zemas kārtas polinomu funkciju. Šī funkcija tiek pielāgota 

punkta  x0 tuvāko kaimiņu punktos. Par tuvākajiem kaimiņiem tiek uzskatīti daži 

eksperimentu punkti, kuriem normētā m-dimensionālā faktoru telpā ir mazāks Eiklīda 

attālums i0 xx −  no punkta x0, nekā citiem eksperimentu plāna punktiem. Pielāgošana 

notiek, lietojot svērto mazāko kvadrātu metodi. 
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Piemēram, otrās kārtas lokāli svērtajai polinomiālajai aproksimācijai, kura bieži tiek lietota 

kā parastās atbildes virsmas metodes vispārinājums, tāpat kā parametriskās polinomiālās 

aproksimācijas gadījumā (1.17), atbildes funkcija tiek meklēta formā: 
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taču koeficienti β = (β0, β1,...,βm, β11,...,βmm, β12,...βm-1,m)T šajā gadījumā ir atkarīgi no punkta 

x0, kurā tiek veikts atbildes prognozes aprēķins, un tie tiek iegūti, lietojot svērto mazāko 

kvadrātu metodi (Weighted Least Squares) 
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kur iki βββ ,,0  ir lokālās kvadrātiskās aproksimācijas koeficienti (i, k =1,..., m) un Nx ir punkta 

x0 tuvāko kaimiņu numuru kopa.  

Par kaimiņiem tiek uzskatīti daži eksperimentu plāna punkti, kuri atrodas tuvāk punktam x0 

nekā pārējie eksperimentu plāna punkti, t.i. Eiklīda attālums normētā faktoru telpā [-1, 1]m 
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punktiem j ∈ Nx ir mazāks nekā pārējiem eksperimentu plāna punktiem. Kritērijs, pēc kura 

izvēlas kaimiņus, parasti tiek saukts par joslas platumu (bandwidth) un tiek apzīmēts ar h.  

Joslas platuma parametram var būt vairākas nozīmes. Pirmajā metodē joslas platums h tiek 

traktēts kā attālums līdz tālākajam kaimiņu kopas punktam, t.i. kaimiņi ir visi eksperimentālie 

punkti normētā faktoru telpā, piem. kubā [0, 1]m, kuriem Eiklīda attālums līdz aktuālajam 

punktam x0 ir mazāks vai vienāds ar joslas platumu h. Šādas metodes būtisks trūkums ir tas, 

ka lodē ar rādiusu h m-dimensiju faktoru telpā var neatrasties pietiekošs skaits (t.i., m(m+1)/2) 

eksperimenta punktu un kvadrātiska aproksimācija tuvāko kaimiņu telpā var nebūt iespējama. 

Visai bieži tiek lietots parametrs h, kurš nozīmē vienkārši tuvāko kaimiņu skaitu, vai arī ar 

joslas platumu h tiek apzīmēta kaimiņu skaita attiecība pret kopējo punktu skaitu 

eksperimentu plānā [Cleveland (1988)].  

Līdzīgi kā globālās kvadrātiskās aproksimācijas gadījumā, koeficienti β iegūstami kā l = 

m(m+1)/2 lineāru algebrisku vienādojumu sistēmas atrisinājums: 

 

 [ ] WyXWXXβ T1T −
=ˆ , (1.35) 
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kur W ir n × n svara matrica, kuras visi elementi ir nulles, izņemot diagonālos elementus, kuri 

ir vienādi ar attiecīgajiem svara koeficientiem Wii = W(x0-xi). Svara funkcijas parasti ir formā 

 )),(()( 0 ii uWW xxx,x0 = , (1.36) 

kur 

 
t

u
xx
xx

x,x
0

i0
i0 −

−
=)( , (1.37) 

un xt ir tālākais kaimiņš no kaimiņu kopas, tādējādi mainīgais u ir intervālā [0, 1]. 

Parasti par svara funkcijām W(u) tiek lietoti t.s. beta klases funkciju kodoli [Marron un 

Nolan (1988)], [Wand un Jones (1995)], kuri iekļauj vienmērīgo W(u) = 1, Epaņečnikova 

W(u) = 1-u2, dubultsvara (biweight) W(u) = (1-u2)2, trīssvara (triweight) W(u) = (1-u2)3 un 

Gausa W(u) = exp(-0.5(u/α)2), kur α – joslas platuma koeficients. Bieži tiek lietots Klīvlenda 

piedāvātais trīskārtēja kuba (tricube) kodols W(u) = (1-u3)3, kurš ir realizēts arī populārajā 

matemātisko aprēķinu programmā MathLab. Dažu kodola funkciju grafiki parādīti attēlā 1.16. 

 

u
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Gaussian, h=0.067
Gaussian, h=0.45
Epanechnikov

 
Attēls 1.16 Biežāk lietoto svara funkciju grafiki (aizgūts no [Auzins un Januševskis 2007]) 

 

Lai efektīvi pielietotu LSPA, ir jānosaka, cik kaimiņus izmantot polinoma koeficientu 

pielāgošanai, kuru kodola funkciju ir visefektīvāk izmantot, kā arī, lietojot Gausa kodolu, ir 

jānosaka papildus koeficients α. To iespējams noteikt, minimizējot aproksimācijas prognozes 

kļūdu, lietojot, piemēram, krosvalidācijas metodi (skat. 1.3.5). 

1.3.5 Metamodeļu pielāgošana un validācija 

Metamodeļa pielāgošana (Metamodel fitting) ir process, kura gaitā pielāgo izvēlēto 

aproksimācijas modeli eksperimentu datiem. Parametriskos aproksimācijas metožu gadījumā 

modeļa pielāgošanā parametrus nosaka, lietojot, piemēram, mazāko kvadrātu metodi. 
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Neparametriskās aproksimācijas metodēm izmanto kādu kvalitātes kritērija funkciju un to 

optimizē parametru telpā.  

Metamodeļu aproksimāciju kvalitāti iespējams novērtēt ar diviem paņēmieniem: 1. 

novērtējot aproksimācijas precizitāti, lietojot datu kopu, kas lietota aproksimācijas veidošanā 

un 2. novērtējot aproksimācijas precizitāti uz papildus testa datu kopas, kas nav lietota 

aproksimācijā. Pirmā metode tiek plaši izmantota fizisko eksperimentu apstrādē ar RSM 

metodi, kur datiem ir gadījuma kļūda. Šim gadījumam ir izstrādāta virkne statistisko 

paņēmienu un testu, ar kuriem novērtē aproksimācijas modeļa kvalitāti (skat. [Myers un 

Montgomery (2002)]. Darbā [Jin u.c. (2001)] ir salīdzināti dažādi aproksimāciju kvalitātes 

rādītāji. Darbā [Wang u.c. (2001)] ir salīdzināti dažādi kvalitātes rādītāji, lai noteiktu 

aproksimācijai labāko polinoma kārtu. Datoreksperimentu aproksimācijai šīs metodes nav īsti 

teorētiski pamatotas, jo datoreksperimenti nesatur gadījuma kļūdu un bieži datoreksperimentu 

aproksimācijas metodes interpolē datus.  

Aproksimāciju kvalitāti datoreksperimentu gadījumā visbiežāk novērtē izmantojot t.s. 

krosvalidācijas pieeju [Mitchell un Morris (1992)], [Meckesheimer u.c. (2002)]. 

Krosvalidācijas metodē datu kopa tiek sadalīta divās kopās, kur viena tiek lietota 

aproksimāciju veidošanai un otra kvalitātes novērtēšanai. Viena no populārākajām 

krosvalidācijas variantiem ir tā sauktā Leave One Out Cross Validation (CV). Šajā metodē 

aproksimācija tiek veidota, lietojot n - 1 punktu, atstājot vienu punktu aproksimācijas 

pārbaudei. Aproksimācijas tiek veidotas n reizes, katrā reizē izlaižot citu punktu. Izlaistais 

punkts tiek lietots, lai novērtētu aproksimācijas precizitāti. Beigās tiek aprēķināta 

krosvalidācijas kļūda pēc formulas 

 
( )

n

ff
CV

n

i
ii∑

=
− −

= 1

2ˆ

, (1.38) 

kur if −̂ apzīmē aproksimācijas prognozēto vērtību i-tajā eksperimentu punktā, aproksimācijai 

lietojot n-1 punktus (nelietojot i-to eksperimentu punktu). [Meckesheimer u.c. (2002)] 

piedāvāja lietot CV, kurā aproksimācijai izlaiž k punktus, ņemot k = 0.5n kriginga modeļiem, 

kur n ir eksperimenta punktu skaits. CV metode tiek plaši pielietota, tomēr bieži tiek arī 

kritizēta, jo pastāv iespēja akceptēt neprecīzu metamodeli, kas ir nejutīgs pret izlaistiem datu 

punktiem, kā arī noraidīt labu metamodeli, kas ir jutīgs pret informāciju izlaistajos datu 

punktos, skat. [Lin (2004)]. 

Validācija ir process, kura gaitā novērtē, vai pielietotais modelis ir korekts, t.i. apmierina 

kvalitātes kritēriju. Lai veiktu modeļa validāciju, ir nepieciešama papildus datu kopa, kuru 



 54

lieto, lai pārbaudītu modeļa kvalitāti. Populārs aproksimācijas modeļa mērs ir kvadrātsakne no 

vidējās kvadrātiskās kļūdas (Root Mean Square Error, RMSE) 

 

 ( )∑
=

−=
n

i
ii ff

n
RMSE

1

21 )
, (1.39) 

kur if  atbildes vērtība un if
)

 aproksimētā atbildes vērtība i-tajā testa punktā. Plaši tiek 

izmantoti arī citi kvalitātes mēri, piemēram, vidējā kvadrātiskā kļūda (Mean Square Error 

MSE), vidējā un maksimāla absolūtā kļūda, u.c. [Simpson (1998)], [Myers un Montgomery 

(2002)]. Daudzi autori izmanto arī R2
 kā kļūdas mēru [Simpson u.c. (2001)], ko iegūst pēc 

formulas 
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Šajā darbā aproksimācijas kvalitātes noteikšanai tiks lietota relatīvā RMSE kļūda procentos 

Test%, ko iegūst pēc formulas 
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kur if  atbildes vērtība, if
)

 aproksimētā atbildes vērtība i-tajā testa punktā, f ir vidējā atbildes 

vērtība testa punktos un σ  atbildes standartnovirze eksperimentu punktos, un relatīvā CV 

kļūda procentos, ko iegūst pēc formulas: 
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1.3.6 Aproksimācijas metožu salīdzinājums 

Neskatoties uz plašo aproksimācijas metožu klāstu, literatūrā nav vienota viedokļa par to, 

kura no metodēm būtu labākā [Jin u.c. (2001)].  
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Krigings un polinomu regresija ir salīdzināta divām 5 un 10 mainīgo testa problēmām liela 

ātruma civilās transporta lidmašīnas projekta optimizācijai [Giunta u. c. (1998)]. Autori 

secina, ka ar abām metodēm ir iegūti līdzīgi rezultāti atbildes kvadrātiskās formas dēļ. 

Kriginga metode ir salīdzināta ar polinomu regresiju reaktīvā dzinēja sprauslas 

multidisciplinārās optimizācijas problēmai [Simpson (1998b)], šajā pētījumā neviena no 

metodēm nedod ievērojami labākus rezultātus par otru. 

Mākslīgo neironu tīkla un polinomiālās regresijas metodes ir salīdzinātas nelineāras 

termodinamikas uzvedības modelēšanai motora projektēšanas problēmā [Varadarajan u. c. 

(2000)]. Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS), pakāpju regresija (Step wise), 

MNT un lokālās polinomiālās metodes ir salīdzinātas drošības funkciju konstrukcijām auto 

negadījumu analīzē [Yang u.c. (2000)]. Darbā [Jin u.c. (2001)] MARS, polinomu regresijas, 

kriginga, RBF metodes ir salīdzinātas dažādām testa problēmām, dažādiem kritērijiem 

(precizitāte, robustums, interpretējamība, modelēšanas darbietilpīgums). [Jin u.c. (2001)] 

pētījumā precizitātes un robustuma kritērijiem vislabākos rezultātus deva RBF, krigings un 

MARS. 

Darbā [Simpson (2001)] ir salīdzinātas MARS, krigings, Polinomu regresija un RBF 

divām inženierijas problēmām – trīs stieņu kopnes un transportlīdzekļa pārvietošanās īpašību 

optimizācijai attiecīgi 3 dimensiju un 14 dimensiju optimizācijas problēmām, lietojot 

gadījuma latīņu hiperkubu, Hammersleja secīgos plānus un vienmērīgos (pēc nesakritības 

kritērija optimizētos LH) eksperimentu plānus. Autori secina, ka krigings un RBF kopumā 

sniedz augstāko precizitāti dažādiem eksperimentu plāniem. RSM dod labus rezultātus zemas 

pakāpes nelineārām funkcijām. MARS ir nestabilākā no metodēm un dod ļoti dažādus 

rezultātus, mainot eksperimenta plāna tipu un izmēru. 

Apskatītajā literatūrā neviena no metodēm nav pārliecinoši labāka par citām. Ar kriginga 

metodi iespējams iegūt labākus rezultātus par 2 kārtas RSM [Martin un Simpson (2003)], 

[Simpson (1998)]. Daudzi autori uzskata, ka ar krigingu iespējams iegūt augstāko 

datoreksperimentu metamodeļu precizitāti un tā ir piemērotākā metode datoreksperimentu 

apstrādei [Auzins u.c. (2005)], [Wang (2003)], [Lin u.c. (2000)]. 

Dažos pētījumos ir dotas rekomendācijas atkarībā no problēmas izmēriem, atbildes 

nelinearitātes un eksperimentu daudzuma. Piemēram, darbā [Simpson u.c. (2001)] rekomendē 

lietot neironu tīklu aproksimācijas datoraprēķinu aproksimācijai lielam faktoru skaitam. Ja 

atbildes funkcija ir nelineāra un atkarīga no vidēja faktoru skaita (līdz 50), tiek ieteikts lietot 

krigingu. Datoraprēķinu aproksimācijai ar nelielu faktoru skaitu un ne pārāk izteiktu 

nelinearitāti iesaka lietot RSM. 
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Lokāli svērto polinomu aproksimācijas dod salīdzinoši labus aproksimācijas rezultātus un, 

iespējams, ir efektīvākas aproksimējot funkcijas ar troksni [Auzins u.c. (2005)]. 

1.4 Metamodelēšanas pielietojums inversajās problēmās 

Zinātnisko procedūru, ar kuru tiek pētīta fizikāla sistēma var sadalīt trīs soļos [Tarantola 

(2005)]: 

1. Sistēmas parametrizēšana: tiek noteikti modeļa parametru minimālā kopa, ar kuru tiek 

pilnīgi aprakstīta sistēma. 

2. Tiešā modelēšana: tiek atklāti fizikas likumi, ar kuriem no dotajiem sistēmas 

parametriem iespējams paredzēt dažādu novērojamu parametru vērtības. 

3. Inversā modelēšana: tiek izmantoti dažādu mērījumu rezultāti, lai noteiktu sistēmas 

parametrus. 

Inversās inženierijas problēmas tiek risinātas gadījumos, kad, izmantojot eksperimentos 

iegūtos datus, ir jānosaka modeļa parametri. 

Ideālā gadījumā, tiešās problēmas atrisināšana nozīmē, ka dotiem modeļa parametriem x ir 

iespējams visai precīzi paredzēt novērojamos parametrus jeb atbildes y. Matemātiski to 

iespējams pierakstīt kā 

 )(xy f= , (1.43) 

kur f ir saīsināts vienādojumu kopas pieraksts, t.i., yi = fi(x1, x2,...,xm). Parasti nelineārs 

operators f tiek saukts par tiešo operatoru, kas apzīmē fiziskās sistēmas matemātisko modeli. 

Inversajos uzdevumos no nomērītām atbildēm meklē modeļa parametrus 

 

 )( yx z= , (1.44) 

 

kur y ir nomērītas atbildes, piemēram, konstrukcijas pašsvārstību frekvences, x ir 

identificējamie parametri, piemēram, elastības moduļi, un ar z apzīmē inverso sakarību. 

Vispārīgā gadījumā prognozētās vērtības pilnībā nesakrīt ar nomērītajām vērtībām divu 

galveno iemeslu dēļ: mērīšanas procesa kļūdu un modelēšanas neprecizitāšu dēļ. Lai ievērotu 

šīs kļūdas, vienādojumu (1.43) papildina ar varbūtību teorijas metodēm, kas apraksta ieeju un 

izeju savstarpējo korelāciju [Tarantola (2005)]. Piemēram, izmantojot apvienoto varbūtību 

Θ(y, x) blīvumu, lai, ievērojot nenoteiktības, aprakstītu ieeju un izeju savstarpējo korelāciju.  

Piemēram, ja f ir lineārs operators bez kļūdām teorijā (ja šīs kļūdas ir niecīgas, salīdzinot ar 

citiem neprecizitāšu cēloņiem), tad ieeju-izeju korelāciju varbūtību blīvumu var pierakstīt kā 
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 )()( Gxyxy, −=Θ δc  , (1.45) 

kur δ  - Diraka delta funkcija un c - konstante. 

Ja pieņem, ka sakarība f ir tuva lineārai, tad varbūtības blīvumu var aprakstīt ar Gausa 

varbūtības blīvuma funkciju  

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −′−−=Θ − Gx)(yC)Gx(yxy, 1

T2
1exp)( c ,  (1.46) 

 

kur 1
TC − ir kovariances matrica [Tarantola (2005)]. 

Ja saistība starp y un x ir būtiski nelineāra, tad rodas būtiskas komplikācijas, lai pierakstītu 

y un x savstarpējo korelāciju (skat. [Mosgaard un Tarantola (2002)]).  

Pielietojot Baijesa teorēmu (1.20) un izmantojot varbūtības Θ(y, x) blīvuma funkciju un 

aprioro varbūtību blīvumu funkcijas (apraksta aprioro informāciju par novērotajām atbildēm y 

un modeļa parametriem x), iespējams noteikt aposterioro varbūtību ieeju telpā )(xXσ , no 

kuras iespējams iegūt dažāda veida informāciju par inversā uzdevuma atrisinājumiem: vidējo 

vērtību, mediānu, maksimālo paticamību utt. (skat. [Tarantola (2005)])]. Piemēri varbūtību 

blīvumu funkcijām, dažādiem tiešo sakarību veidiem, ir parādīti attēlā 1.17. 
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Attēls 1.17 Izeju un ieeju varbūtību blīvumus dažādiem tiešās sakarības gadījumiem (aizgūts no 
[Tarantola (2005)]) 
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Attēlā 1.17 (a) ir parādīts varbūtības blīvums, kas apraksta informāciju par izejām y un 

aprioro informāciju par modeļa parametriem )(xXρ . Attēlā 1.17 (b) tiešā sakarība ir lineāra. 

Aposteriorās varbūtības blīvums atbilst Gausa blīvuma funkcijai. Trešajā (c) gadījumā tiešā 

sakarība var tikt linearizēta meklējamā atrisinājuma apkārtnē. Šajā gadījumā aposteriorā ieejas 

varbūtības blīvuma funkcija ir tuva Gausa blīvuma funkcijai. Ceturtajā gadījumā (d) tiešā 

sakarība var tikt linearizēta maksimālās paticamības punkta apkārtnē (skat, [Tarantola 

(2005)]). Piektajā gadījuma (e) tiešo sakarību nevar linearizēt, tādēļ ieeju aposteriorās 

varbūtības blīvuma funkcija var ievērojami atšķirties no Gausa blīvuma funkcijas. Sestajā 

gadījumā (f) nelinearitāte starp parametriem ir ļoti izteikta, funkcijas ir daudzvērtīgas un šādu 

inverso uzdevumu risināšana šajā darbā netiks apskatīta. 

Ja sakarība f ir lineāra (attēls 1.17 (b)) vai linearizējama (attēls 1.17 (c)), tad linearizējamās 

problēmas atrisinājums ir ekvivalents lineārās problēmas risinājumam.  

Ja sakarība nav linearizējama (attēls 1.17 (d)) vai (attēls 1.17 (e)), saskaņā ar [Tarantola 

(2005)], pareizā stratēģija ir lietot kādu no iteratīvajām metodēm, lai iegūtu 

)(xXσ maksimālās paticamības punktu un tā apkārtnē lietotu lineāru modeli. Paticamības 

maksimizēšana ir ekvivalenta kvadrātu summas 

 

  XpriorYf
22)( xxyx −+−  (1.47) 

minimizēšanai. Nelineāra tiešā sakarība noved pie tā, ka neeksistē viennozīmīga apgrieztā 

sakarība. Jo izteiktāka ir tiešās sakarības f nelinearitāte, jo vairāk lokālo minimumu būs 

mazāko kvadrātu funkcijai (1.47). 

Literatūrā inverso problēmu kvadrātu summas (1.47) minimizēšanu bieži sauc par 

nesakritības (discrepancy) metodi [Rikards un Auzins (2004)]. Uz šo paņēmienu tiek balstīta 

jauktu skaitlisko un fizisko eksperimentu metode (Mixed Numerical–Experimental 

Techniques MNET) [Lauwagie (2005)], ar kuru minimizē fiziskā eksperimenta un skaitliskā 

eksperimenta atšķirības. Šajā metodē par inversā uzdevuma atrisinājumiem tiek ņemti modeļa 

parametri, pie kuriem ir vismazākā fizikālā un skaitliskā eksperimenta atšķirība, t.i. tiek 

minimizēta ieeju un izeju nesakritības kvadrātu summa  
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22 ˆ)( xx , (1.48) 

kur x – m-dimensionāls ieejas faktoru vektors, iy  – nomērītās atbildes, ( )xiŷ  - atbildes, kas 

iegūtas ar matemātisko modeli, iw  – svaru koeficienti. 
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MNET metode parametru identifikācijas uzdevumiem inženieru praksē plaši ir pielietota 

pēdējo divdesmit gadu laikā dažādās sfērās: inženiermehānikā, lai identificētu siltuma 

vadītspēju [Trujillo u.c. (1997)], akustisko [Panneton u.c. (2003)], dempferēšanas [De 

Visscher (1995)], [Tudor (2003)], plastiskuma [Furukwaw un Yagawa (1998)], [Yoshida 

(2003)] īpašību noteikšanai, civilajā inženierijā, lai identificētu augsnes caurlaidību [Javadi 

u.c. (1999)] un elastības īpašības [Hikawa u.c. (2004)], elektrotehnikā, lai noteiktu 

pjezoelektriskās īpašības [Ferin G. (2004)], biomedicīnā, lai noteiktu ādas [Hendriks u.c. 

(2003)] un aknu [Kauer (2001)] mehāniskās īpašības. Plašākam apskatam par MNET 

pielietošanu materiāla elastības īpašību noteikšanai skat. [Lauwagie (2005)]. Attēlā 1.18 ir 

parādīta MNET metodes shēma.  
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Attēls 1.18 MNET metodes shēma (aizgūts no [Lauwagie (2005)]  

 

Lai MNET metodē skaitliski atvieglotu nesakritības minimizācijas uzdevumu, tiek veidoti 

matemātiskā modeļa metamodeļi, t.i. tiek aproksimēta tiešā uzdevuma izeju-ieeju atkarība. 

Attēlā 1.19 ir parādīta šādas nesakritības metodes shēma, kur tiek lietota metamodelēšana, lai 

aproksimētu galīgo elementu modeli.  
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Attēls 1.19 Nesakritības metodes shēma, lietojot metamodelēšanu, lai aproksimētu FE modeli (aizgūts no 

[Rikards un Auzins (2004)]  

Šāda pieeja tiek pielietota, piemēram, lai identificētu materiāla īpašības vibrāciju 

eksperimentos [Rikards un Auzins (2004)] vai materiāla bojājumus pēc slodzes deformāciju 

līknes [Kalnins u.c. (2006)]. Elastības īpašību identifikācijas gadījumā x ir konstrukcijas 

elastības moduļi un y ir nomērītās pašsvārstību frekvences. Minimizācijas procesā tiek 

izmantota metamodelēšana, lai aproksimētu FE aprēķinu modeli, tādējādi ievērojami paātrinot 

šo procesu.  

Lietojot nesakritības metodi, svarīgi ir noteikt rezultātu kvalitāti – precizitāti un jutību. Ja 

pieņem, ka tiešā sakarība ir lineāra, tad iespējams izmantot atvasinājumu matricu 
y
x

∂
∂ . 

Lietojot metamodeli, tiek iegūta matrica 
x
yC

∂
∂

=  un lineārais tiešās sakarības modelis 

DCxy +=ˆ . Ievietojot lineāro modeli nesakritības funkcionālī (1.46), iespējams atrast inverso 

modeli  

 ( ) ( )DyWCWCWCx TT1TT −=
−  (1.49) 

un jutības matricu 

 ( ) TT1TT WCWCWC
y
x −

=
∂
∂ . (1.50) 
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Formulās (1.49) un (1.50) CT apzīmē matricas C transponēto un W ir kvadrātiska matrica 

ar svaru koeficientiem wi uz diagonāles un pārējiem elementiem, vienādiem ar 0 [Rikards un 

Auzins (2004)]. 

Matricu ( ) TT1TT WCWCWC −  sauc par WC matricas pseidoinverso [Ben-Israel un Greville 

(1977)]. Ja matrica ( ) 1−WCWC TT  ir singulāra, tad pseidoinverso matricu iespējams atrast, 

lietojot Singulāro Vērtību Dekompozīcijas metodi [Nash (1990)] vai iteratīvas metodes [Pan 

un Schreiber (1991)]. 

Pamatproblēmas, ar ko nākas saskarties, pielietojot MNET shēmu ir: 

  1. Matemātiskā modeļa neprecizitātes. Lietojot FE modeļus, identifikācijas 

neprecizitātes bieži rodas parauga struktūras un ģeometrijas kļūdainas vai neprecīzas 

modelēšanas rezultātā, izmantoto galīgo elementu tipa neatbilstības materiālam vai citu 

pieņēmumu dēļ. Šo problēmu risina, rūpīgi pieskaņojot FE modeli eksperimentam, lai iegūtu 

pēc iespējas augstāku skaitlisko un fizisko eksperimentu sakritību. 

 2. Vairāku alternatīvu risinājumu eksistence (neviennozīmības problēma). Inversā 

uzdevuma risināšanai lietojot nesakritības metodi, iespējams iegūt vairākus risinājumus, šādos 

gadījumos darbā [Lauwagie (2005)] tiek rekomendēts identifikācijas uzdevumu pārformulēt, 

lai būtu iespējams iegūt tikai vienu risinājumu. 

1.5 Optimizācijas metodes 

Optimizācija ir svarīga projektēšanas sastāvdaļa. Optimizācijas procesā iespējams atrast 

labāku vai labāko pētāmās sistēmas projekta variantu. Pirmais optimizācijas solis ir 

optimizācijas uzdevuma formulēšana, kurā, pirmkārt, ir jāidentificē kritērija jeb mērķa 

funkcija, kas sniedz kvantitatīvu pētāmās sistēmas darbības novērtējumu. Otrkārt, ir jānosaka 

mainīgo jeb faktoru kopa, kas ietekmē sistēmas darbību, turklāt bieži šie mainīgie ir pakļauti 

kādiem ierobežojumiem, kas jāņem vērā, meklējot optimālu sistēmas variantu. 

Optimizācija jeb matemātiskā programmēšana pēta problēmas, kuru mērķis ir atrast 

kritērija funkcijas (mērķa funkcijas) minimumu vai maksimumu, sistemātiski izvēloties 

vērtības no noteiktas reālo vai veselo skaitļu kopas [Weise (2007)]. Optimizācijas uzdevumu 

formulē kā 
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⎧
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, (1.51) 
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kur A ir Eiklīda telpas Rm apakškopa, kas tiek ierobežota ar vienādību vai nevienādību 

ierobežojumiem E un I. 

Ja kritērija funkcija ir lineāra un ierobežojumi ir lineāras vienādības un nevienādības 

attiecībā pret nezināmajiem, tad to sauc par lineārās programmēšanas uzdevumu. Lineārās 

programmēšanas uzdevumam ir viens minimums, kurš ir arī globālais minimums. Ja kritērija 

funkcija ir kvadrātiska funkcija un ierobežojumi ir lineāras funkcijas, tad ir kvadrātiskās 

programmēšanas uzdevums. Ja šīs funkcijas ir nelineāras (kritērija funkcija sarežģītāka par 

kvadrātisko vai ierobežojumu izteiksmes nelineāras), tad ir nelineārā optimizācija jeb 

nelineārās programmēšanas uzdevums. 

Ja kritērija funkcija ir izliekta (convex), tad optimizācijas uzdevums bez ierobežojumiem ir 

unimodāls. Unimodālai problēmai ir viens lokāls minimums, kas tai pat laikā ir arī globālais 

minimums. Optimizācijas uzdevums ir multimodāls, ja tā kritērija funkcijai ir vairāk nekā 

viens lokāls minimums. Vispārīgā gadījumā nelineārās funkcijas ir multimodālas un tām var 

būt daudzi lokālie minimumi, kuri vienlaicīgi nav globālie minimumi. Globālās optimizācijas 

metodes dod iespēju atrast globālo optimumu, t.i. šīm metodēm ir mehānisms, kas ļauj izkļūt 

no lokāliem minimumiem. 

Gadījumā, ja ir vairāk kā viena kritērija funkcija, tad optimizācijas uzdevumu sauc par 

daudzkriteriālās optimizācijas (Multi Objective Optimization jeb MOO) uzdevumu. Eksistē 

dažādas metodes, ar kurām risina MOO uzdevumus un tās ir plaši apskatītas literatūrā (skat. 

[Marler un Arora (2004)]).  

Vairums optimizācijas metožu atšķiras savā starpā ar to, kā notiek pārvietošanās no 

patreizējā punkta xk uz nākamo punktu xk+1. Eksistē divas pamatpieejas: līnijas meklēšanas 

(line search) metodes un ticamības apgabala (trust region search) metodes, kas savā starpā 

atšķiras ar to, kādā secībā izvēlas virzienu un attālumu, lai pārvietotos uz nākamo iterācijas 

punktu. Līnijas meklēšanas metodēs vispirms nosaka virzienu pk, tad meklē pārvietojumu a 

šajā virzienā, lai nokļūtu uz jaunu punktu xk+1 ar mazāku funkcijas vērtību. 

 

 )(min
0 kka

apxf +
>

. (1.52) 

 

Ticamības apgabala metodēs tiek konstruēta funkcijas f aproksimācija kf̂ , kuras uzvedība 

xk apkārtnē ir līdzīga funkcijai f. Punktiem x, kas atrodas tālu no xk, aproksimācija var nebūt 

precīza, tādēļ minimuma kf̂  meklēšanu ierobežo noteiktā ticamības intervālā (xk+p) xk 

apkārtnē 
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 )(ˆmin pxf kkp

+ . (1.53) 

 
Ja kandidātrisinājums neuzlabo minimumu, tad secina, ka ticamības apgabals ir pārāk plašs un 

to sašaurina. Aproksimācija kf̂  parasti ir kvadrātiska skat. [Nocedal un Wright (2000)]. 

Inženiertehnisko problēmu risināšanai bieži nākas sastapties ar jauktajiem nelineārās 

programmēšanas uzdevumiem ar ierobežojumiem, kad kā optimizācijas parametri vienlaicīgi 

figurē gan diskrētie gan nepārtrauktie mainīgie. Diskrētos mainīgos dažos gadījumos 

iespējams interpretēt kā nepārtrauktos. Ierobežojumus visbiežāk ievēro, transformējot 

sākotnējo uzdevumu uz uzdevumu bez ierobežojumiem ar soda funkciju, barjeru vai arī 

Lagranža reizinātāju palīdzību.  

1.5.1 Lokālās optimizācijas metodes 

Lokālās optimizācijas metodes izmanto lokālo informāciju (piemēram, gradientu vai Hesa 

matricu, kas satur funkcijas otrās kārtas parciālos atvasinājumus), lai veiktu nolaišanos un 

konverģētu uz lokālo minimumu. Vislabāk tās strādā unimodālu problēmu risināšanā. Lokālās 

metodes tiek klasificētas nulltās, pirmās un otrās kārtas metodēs atkarībā no tā, kuras kārtas 

atvasinājumu informāciju metode izmanto. Vispārējā gadījumā augstākas kārtas metodēm 

vajadzētu ātrāk konverģēt uz minimumu.  

Nulltās kārtas metodes neizmanto kritērija funkcijas atvasinājumus optimizācijas gaitā. 

Plaši pazīstamas ir tādas kā simpleksa, Hūka, Rozenbroka un saistīto virzienu metodes. 

Pirmās kārtas metodes meklēšanas procesā izmanto kritērija funkcijas pirmās kārtas 

atvasinājumus, pazīstamākās ir gradienta nolaišanās, diskrētā Ņūtona metode, kvazi-Ņūtona, 

saistīto gradientu metodes. Gradienta nolaišanās metode veic lineāru meklēšanu 

minimizējamās funkcijas negatīvā gradienta virzienā. Diskrētā Ņūtona metode aproksimē 

Hesa matricu ar gradienta galīgajām starpībām. Kvazi-Ņūtona metodes nelineārās funkcijas 

liekumu aproksimē, lietojot tikai funkciju un tās gradientu un izvairoties no tiešas Hesa 

matricas skaitļošanas. Saistīto gradientu metodes kombinē gradientu pašreizējā aprēķina 

punktā ar tā vērtībām iepriekšējās iterācijās, lai formētu jauno meklēšanas virzienu. 

Pie otrās kārtas metodēm pieskaitāmas Ņūtona, Levenberga un ticamības apgabalu 

metodes. Ņūtona metodē apgrieztā Hesa matrica tiek reizināta ar gradientu un atbilstošo 

meklēšanas virzienu iegūst, balstoties uz kvadrātisko funkcijas aproksimāciju. Ņūtona metode 

konverģē kvadrātiski, ja sākuma punkts ir tuvu lokālajam minimumam. Levenberga un 

ticamības apgabalu metodes ir Ņūtona metodes modifikācijas. Šīs metodes pie neliela 
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mainīgo skaita labāk konverģē uz minimumu pat no tāla sākuma punkta. Sīkāk par lokālās 

optimizācijas metodēm skat. [Nocedal un Wright (2000)], [Vanderplaats (2001)]. 

Multimodālu funkciju gadījumā atrastais minimums ir ļoti atkarīgs no starta punkta. Ja 

funkcijai ir izteikti nelineāra virsma, tad lokālas meklēšanas metodes dod daudz sliktākus 

rezultātus par globālo minimumu, pat startējot no gadījuma sākuma punktiem. 

1.5.2 Globālās optimizācijas metodes 

Globālās optimizācijas metodes [Weise 2007], [Horst un Pardalos (1995)] var iedalīt 

determinētajās un stohastiskajās metodēs.  

Determinētajās metodēs tiek izmantota tāda determinētā heiristika kā meklēšanas 

trajektoriju modificēšana trajektoriju metodēs, kā arī sodu ievešana, lai izvairītos no 

apgabaliem, kur nav optimālā atrisinājuma. Determinētās metodes var tikt iedalītas: 1) uz 

punktu bāzētās metodēs, kuras skaitļo funkciju diskrētos punktos, kā, piemēram, vispārinātās 

nolaišanās metodēs un 2) uz apgabalu bāzētās metodēs, kas aprēķina funkcijas robežas 

kompaktos apgabalos, kā, piemēram, pārklāšanas metodes. Uz punktu bāzētās metodes ir 

nedrošas, bet prasa mazāk aprēķinu un otrādi. 

Vispārinātās nolaišanās metodes [Vincent u. c. (1992)] turpina meklēšanas trajektoriju 

katru reizi, kad atrasts lokālais minimums. Pirmajā pieejā trajektoriju metodes modificē 

diferenciālvienādojumu, kas apraksta lokālās nolaišanās trajektoriju tā, ka tās var evakuēties 

no lokālā minimuma. To trūkums ir liels funkcijas aprēķinu skaits, ko jāveic neperspektīvajos 

apgabalos. Otrajā pieejā kritērija funkcija tiek modificēta, uzliekot sodu, lai algoritms 

atkārtoti neatgrieztos jau atrastajā lokālajā minimumā. Šo metožu trūkums ir tāds, ka jo vairāk 

lokālo minimumu ir atrasts, jo grūtāk minimizēt modificēto kritērija funkciju.  

Pārklāšanas metodes [Hurst un Tuy 1993] izdala apgabalu, kas nesatur globālo optimumu 

un atmet to, tālāk tur nemeklējot. Tās garantē atrisinājuma kvalitāti, iteratīvi sašaurinot 

meklēšanas robežas. Atrisinājuma iegūšanai nepieciešama ļoti pamatīga telpas pārmeklēšana, 

respektīvi, tās ir skaitļošanas ziņā dārgas metodes un optimizācijai nepieciešamais laiks var 

būt ļoti liels, ja problēmas izmēri ir lieli. 

Atzarojumu un robežu (branch and bound) metodes [Land un Doig (1960)] un intervālu 

metodes [Clausen un Perregaard (1996)] meklēšanas apgabalu rekursīvi sadala mazākās 

apakštelpās un atdala apgabalus, kas nesatur optimālo atrisinājumu. Tās ir pārklāšanas 

metodes, kas novērtē kritērija funkcijas apakšējās robežas meklēšanas apakštelpās, atļaujot 

novērtēt iegūstamā lokālā minimuma kvalitāti. Kombinējot to ar skaitliski pārbaudāmiem 

optimalitātes pietiekamības noteikumiem, tās atļauj pamatot vislabākā iegūtā atrisinājuma 
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globālo optimalitāti. Tomēr, lai tiktu garantēta atrisinājuma kvalitāte, uzdevumam jāapmierina 

Lipšica noteikumi [Vanderplaats (2001)]. Sliktākajā gadījumā tās prasa eksponenciāli 

pieaugošu darba patēriņu. Sazarošanas un ierobežošanas princips var tikt veiksmīgi izmantots 

citās heiristiku izmantojošās metodēs. Tomēr, ja meklēšanas telpa ir relatīvi liela, tad šīs 

metodes strādā slikti. Bet tās ir praktiski vienīgās daudzmaz efektīvās pilnās pārlūkošanas 

metodes diskrētu optimizācijas uzdevumu risināšanai ar garantētu optimuma atrašanu. 

Ja kritērija funkcija ir ļoti nelineāra vai, ja meklēšanas telpa ir ar lielu dimensiju skaitu, tad 

determinēto metožu pielietošana ir pārāk laikietilpīga [Weise (2007)]. 

Stohastiskās globālās optimizācijas metodes, lai pieņemtu lēmumus ekstrēmumu 

meklēšanai, balstās uz varbūtībām un balansē nepieciešamību atrast globālo optimumu ar 

optimizācijas procesam nepieciešamo laiku [Weise (2007)]. Stohastiskās meklēšanas 

metodēm pieskaita tīro gadījuma meklēšanu ar vienreizēju vai daudzkārtēju startu, gadījuma 

meklēšanu pa taisni, adaptīvo gadījuma meklēšanu, sadalīšanu pa apakškopām, aizstāšanu ar 

vissliktāko punktu, evolucionēšanas algoritmus, modelēto atlaidināšanu u.c. Evolucionēšanas 

algoritmu klasei pieskaita ģenētiskos algoritmus (ĢA), ģenētisko programmēšanu, 

evolucionēšanas programmēšanu, apmācošās klasifikācijas sistēmas. Evolucionēšanas 

algoritmu galvenā priekšrocība ir, ka tie izdara maz pieņēmumu un strādā labi plašai 

problēmu kategoriju kopai. Daudzkriteriālie evolucionēšanas algoritmi spēj optimizēt 

daudzkritēriju problēmas, balstoties uz mākslīgo evolūciju [Mostaghim (2004)].  

Multistarta metodēs meklēšana evakuējas no lokālā minimuma, pārejot uz jaunu gadījuma 

veidā ģenerētu starta punktu. Katrā startēšanās etapā tiek risināts lokālās optimizācijas 

uzdevums. Risināšanas gaitā tiek iegaumēts vislabākais atrisinājums un izdots, kad meklēšana 

izbeidzas. 

Klasteru jeb grupēšanas metodēs [Torn (1977)], [Torn un Viitanen (1992)], lai izvairītos no 

jau zināmiem lokālajiem minimumiem, tiek lietota stratēģija, lai grupētu punktus ap 

lokālajiem minimumiem. Pastāv divu veidu stratēģijas : 1) saglabā tikai punktus ar relatīvi 

mazām funkcijas vērtībām, 2) pārvieto katru punktu uz lokālo minimumu, veicot dažus 

lokālās meklēšanas soļus. Tās strādā slikti, ja funkcijas virsma ir ļoti nelīdzena vai arī 

meklēšana iesprūdusi dziļā lokālā optimuma gravā.  

Gadījuma meklēšanas [Mathias (1965)] katrā solī labākajam iegūtajam atrisinājumam x*, 

tiek pieskatīts gadījuma vektors, iegūts pēc normālā sadalījuma likuma ar vidējām vērtībām µ 

un standartnovirzēm σ. Lietojot mazas µ un σ vērtības, tiek meklēts lokālais minimums, 

savukārt lielām µ un σ vērtībām, algoritms meklēs plašākā telpā. Izmantojot adaptīvu µ un σ 

vērtību pielāgošanu, iespējams daudzkārt palielināt konverģences ātrumu. Heiristiskā 
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gadījuma optimizācija [Li un Rhinehart (1996)] un metodes, kas no tās atvasinātas, izmanto, 

piemēram, gradienta informāciju. Gadījuma meklēšanai ir pierādīts, ka pietiekoši ilgi darbinot 

algoritmu, globālais minimums tiks atrasts ar varbūtību viens. Praktiskiem metodes 

pielietojumiem, gan tas nav īpaši noderīgi, jo iepriekš nav zināms, cik ilgi optimums būs 

jāmeklē, kā arī visbiežāk nav iespējams pierādīt, ka globālais optimums tiešām ir atrasts. 

Modelētās atlaidināšanas (Simulated Annealing) metodes [Aarts un Korst 1989] ideja ir 

balstīta uz metālu atdzišanas vai ūdens kristalizēšanās procesa analoģiju un pirmo reizi tika 

piedāvāta [Metropolis u. c. 1953]. Karsējot un lēni atdzesējot metāla izstrādājumus, iegūst 

viendabīgāku tā kristālisko stāvokli, kurā pamatvielas brīvajai enerģijai ir globālais 

minimums. Temperatūras režīmam ir būtiska nozīme, jo tas atļauj sistēmai sasniegt zemākos 

enerģijas stāvokļus. Sākotnējā sistēmas temperatūra nedrīkst būt pārāk zema un atdzišana 

nedrīkst notikt pārāk strauji, lai sistēma nepaliktu meta-stabilā stāvoklī, kas atbilst lokālajam 

minimumam. Modelētās atlaidināšanas fizikālajā analoģijā atomu stāvoklis tiek svērts ar 

Bolcmaņa varbūtības faktoru, kas ļauj pārkāpt enerģijas subbarjerām, kas savādāk būtu 

spiedušas sistēmu palikt lokālajā minimumā. Katrā iterācijas solī tiek sarēķināta sistēmas 

enerģija un stāvoklis tiek akceptēts, ja sistēmai šajā stāvoklī ir mazāka enerģija. Gadījumā, ja 

sistēmas kopējā enerģija nesamazinās, tiek izmantots Bolcmaņa varbūtības faktors, lai 

noteiktu vai akceptēt jauno sistēmas stāvokli. Augstai sistēmas temperatūrai būs lielāka 

varbūtība pāriet uz sistēmas stāvokli ar lielāku enerģiju, pazeminoties temperatūrai, šī 

varbūtība samazinās un process lēnām konverģē uz globālo minimumu. Modelētās 

atlaidināšanas metodei, līdzīgi kā gadījuma meklēšanai, ir pierādīta asimptotiskā 

konverģence, kas nozīmē, ka pietiekoši ilgi darbinot, metode atradīs globālo optimumu ar 

varbūtību viens. Līdzīgi kā fizikālā atlaidināšana, modelētās atlaidināšanas konverģēšana var 

būt lēna, tādēļ tiek lietoti dažādi uzlabojumi, lai procesu paātrinātu. 

Ģenētiskie algoritmi (ĢA) [Goldberg (1989)], [Koza (1993)], [Renders un Flasse (1996)], 

[Andre u.c. 2001] lieto bioloģiskas evolūcijas analoģijas, atļaujot mutācijas un krustošanos 

starp labu lokālo optimumu kandidātiem cerībā, ka tiks iegūti arvien labāki optimumi. Katrā 

meklēšanas stadijā tiek glabāta visu populāciju konfigurācija. Ar mutāciju palīdzību tiek 

veikta lokālā meklēšana, kamēr krustošanās operatori nodrošina iespēju pamest lokālo 

minimumu pievilkšanas apgabalus. Krustošanas likumi ar lielu varbūtību veido pēcnācējus ar 

tādu pašu vai labāku adekvātumu. ĢA efektivitāte atkarīga no pareiziem selekcijas un 

krustošanas noteikumiem. ĢA veiksmīga pieskaņošana prasa lielu iedziļināšanos konkrētajā 

problēmā. 
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Tabu meklēšanā [Battiti (1993)], [Cvijovic un Klinowski (1995)] balstās uz kādu no 

lokālās optimizācijas metodēm un papildus tiek ievests tabu saraksts, kas satur informāciju 

par meklēšanas vēsturi. Katrā iterācijā tiek veikts lokāls uzlabojums. Taču kustība uz jau 

atrastiem atrisinājumiem, pateicoties tabu sarakstam, ir aizliegta. Tabu saraksts aizsargā no 

atgriešanās lokālajā optimumā, no kurienes meklēšana nesen evakuējusies. Tabu meklēšana 

dod labus rezultātus, risinot lielus diskrētās optimizācijas uzdevumus. 

Skudru kolonijas (Ant Colonies) optimizācija [Dorigo (1996)], [Gambardella L.M., Dorigo 

(1996)] ir bāzēta uz metaforu tam, kā skudras meklē barību. Skudra, pametot pūzni, gadījuma 

veidā klejo apkārt. Ja skudrai izdodas atrast barību, tā atgriežas pūznī, atgriešanās ceļu 

iezīmējot ar speciāliem fermoniem. Sekojot fermoniem, skudra varēs atgriezties pa to pašu 

ceļu pie barības avota, kā arī citas skudras rīkosies līdzīgi. Arī pārējās skudras, atgriežoties no 

barības ieguves vietas, atstāj fermonus un tādējādi fermonu intensitāte pieaug. Skudru kustība 

vienmēr ir gadījuma veida, tomēr fermonu klātesamība palielina varbūtību sekot ar 

fermoniem iezīmētajam ceļam. Ja barība noteiktajā punktā ir beigusies, tad, atgriežoties, 

skudras vairs neatstās fermonus un to intensitāte ar laiku izbeigsies. Globālās optimizācijas 

problēmas var tikt aplūkotas kā grafu teorijas problēmas [Korošec un Šilc (2006)] un risinātas 

ar šo metodi, tomēr visbiežāk šī metode tiek pielietota kombinatorikas uzdevumiem. 

Particle Swarm Optimization (PSO) izstrādāja Kennedy un Eberhart 1995 [Eberhart un 

Kennedy (1995)], [Kennedy un Eberhart (1995)], balstoties uz pūļa analoģiju bioloģiskās 

sistēmās. Piemēram, simulējot putnu vai zivju baru, kas meklē barību. Ja baram, meklējot 

barību, kāds no tā indivīdiem to atrod, pārējie sekos šim indivīdam. Savukārt katram 

indivīdam ir brīvības pakāpe, vai gadījuma uzvedība, kas ļauj tam atrast jaunus barības avotus 

jeb izkļūt no lokālā optimuma. Daudzdimensiju telpā pūlis tiek simulēts, katru indivīdu 

aprakstot ar tā atrašanās vietu x un ātrumu v. Indivīda pozīcija apraksta iespējamo problēmas 

risinājumu, bet tā ātrums nosaka vai meklēšana būs lokāla (mazs ātrums) vai globāla (liels 

ātrums). Uzsākot optimizāciju, ātrums un pozīcija tiek ģenerēta kā gadījuma lielums. Katrā 

iterācijas solī tiek koriģēts katra indivīda ātrums un pozīcija, kā arī katrs indivīds atceras savu 

labāko pozīciju un pārzina kaimiņindivīdu atrašanās vietu, kā arī dažos metodes variantos ir 

zināma kopējā labākā atrašanās vieta. Lai koriģētu indivīda ātrumu, PSO algoritms izmanto 

kaimiņu labāko (globāla meklēšana) vai visa pūļa labāko atrašanās vietu (vairāk lokāla 

meklēšana).  

Stohastiskās metodes tiek pieskaitītas nedrošajām, tomēr šīs metodes bieži ir vienīgās, kas 

ar pieņemamu darbietilpību ļauj risināt liela izmēra uzdevumus. Patlaban inženierpraksē 
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visplašāk izmantotās ir tieši stohastiskās globālās meklēšanas metodes, kas realizētas arī RTU 

izstrādātajā programmatūrā EDAOpt [Auzins u.c. (2003)] un SUPEX [Eglājs (1980)]. 

1.5.3 Multidisciplinārās optimizācijas problēmas 

Multidisciplinārās optimizācijas (MDO) problēmas parādās sistēmu projektos, kuri aptver 

dažādas inženierijas disciplīnas un kopējais projektēšanas uzdevums ietver atsevišķu dažādu 

disciplīnu apakšproblēmu analīzi [Giunta (1997)]. 

Multidisciplinārās analīzes problēmās katras apakšdiciplīnas ieejas ir saistītas ar citas 

apakšdisciplīnas izejām un, optimizējot sistēmu vienas apakšdisciplīnas robežās, tiek 

ietekmēti citu apakšdisciplīnu rezultāti. 

Šādos uzdevumos katras apakšdisciplīnas aprēķins ir atkarīgs no dažādām, taču ne 

savstarpēji izslēdzošām projekta mainīgo kopām. Bieži šāda veida problēmu kopējo analīzi ir 

iespējams sadalīt vairākos katras disciplīnas specifiskos aprēķinos, kuru rezultāti ir savstarpēji 

saistīti. 

Piemēram, projektējot lidmašīnas spārnu, skaitliskās fluīdu dinamikas aprēķinus var 

izmantot, lai novērtētu spēkus, kas darbojas uz spārnu. Lietojot šos rezultātus, ir iespējams 

veikt galīgo elementu (FE) aprēķinus, lai noteiktu spriegumus, kas darbojas spārna 

konstrukcijās. Optimizācijā izmanto skaitliskās fluīdu dinamikas (CFD) aprēķinus, lai atrastu 

aerodinamisku spārna formu ar mazāko pretestību, savukārt FE aprēķinus izmanto, lai 

noteiktu un optimizētu spārna konstrukcijas svaru. Spārna svars ietekmē nepieciešamo 

cēlējspēku, kas savukārt ietekmē pretestības spēku, jāņem vērā arī, ka konstrukcijas 

deformācijas izmaina spārna aerodinamisko formu un kompromiss starp aerodinamisko un 

strukturālo efektivitāti vienmēr ir bijis pamatjautājums lidmašīnu projektēšanā 

[Sobieszczanski-Sobieski un Haftka (1996)]. 

Attēlā 1.20 ir parādīts shematisks zīmējums MDO ciklam, kur D1 ir aerodinamikas un D2 ir 

strukturālās analīzes disciplīnas. Katrai disciplīnai atbilstošas problēmas tiek risinātas ar 

atbilstošiem aprēķiniem, piemēram, A1 CFD aprēķins un A2 FE aprēķins. Pieņemam, ka FE 

struktūras aprēķina ieejas specificē spārna struktūru un abiem aprēķiniem kā ieejas ir 

neizliekta spārna forma. CFD aprēķinam papildus ieeja ir M12 - spārna izliece, un izejas ir 

spiedieni un ātrumu U1. FE aprēķinam papildus ieeja ir M21 – spārna slodze, un izejas U2 – 

spriegumi un spārna izlieces.  

Datu apstrādes modeļi F21 , E21 un F12 un E12 pārveido datus no vienas aprēķina disciplīnas 

uz otru.  
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Aerodinamika Struktura

 
Attēls 1.20 Procesa shēma MDO problēmām (aizgūts no [Cramer u.c. (1994)]) 

 

Galvenais MDO uzdevums ir atrast veidus, kā iespējams garantēt sistēmas līmeņa 

konverģenci un kā atrisināt konfliktējošas izmaiņas no dažādām apakštelpām [Sasena (2002)]. 

MDO ir augstas sarežģītības problēmas un MDO uzdevumu formulējumi atšķiras ar 

līmeni, kurā iespējamas atdalīt dažādo apakšdisciplīnu aprēķinus kopējā optimizācijas 

uzdevumā [Cramer u.c. (1994)]. Literatūrā tiek piedāvātas hierarhiskas un nehierarhiskas 

dekompozīcijas metodes, lai risinātu organizatoriskus jautājumus. Lai atvieglotu optimizācijas 

aprēķinu sarežģītību, tiek lietotas atbildes virsmas (metamodelēšanas) aproksimācijas metodes 

[Sobieszczanski-Sobieski J. un Haftka (1996)]. 

Praksē MDO uzdevumu risinājumos bieži tiek apskatīti dažādi sākotnējie projekta varianti, 

kuriem tiek izdarīta pilna visas sistēmas analīze. Iegūtie rezultāti tiek saglabāti datubāzē un 

tiek izmantoti, lai izveidotu atbildes aproksimāciju. Nākamajos soļos tiek optimizēta katra 

apakšdisciplīna. Optimizācijas procesā katrai apakšdisciplīnai variē tās ieejas mainīgo 

vērtības, mēģinot uzlabot sistēmas līmeņa rezultātu, vai arī mēģinot atrast projektu, kas 

tuvojas vajadzīgajam projektam. Bieži, izmainot vienas apakšdisciplīnas mainīgos, tiek 

ietekmēts tas, kā strādās cita. Tādēļ tā vietā, lai katra apakšdisciplīna izpildītu citas specifisko 

aprēķinu, ar kuru iespējams noteikt ietekmi šajā apakštelpā, tiek izmantoti aproksimācijas 

modeļi. Šādā veidā inženieri iegūst informāciju, lai noteiktu savu lēmumu ietekmi uz 

nelokālajām atbildēm. Bieži apakšsistēmas līmeņa optimizācijas mērķis nav atrast labāko 

apakštelpas projekta variantu, bet piedāvāt kandidātrisinājumu sarakstu. Šie risinājumi var tikt 
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apstrādāti ar sistēmas līmeņa analīzi un pievienoti datubāzei, lai nepieciešamības gadījumā 

būtu iespējams veikt nākošo MDO iterāciju [Sasena (2002)]. Detalizēta MDO uzdevumu 

formulēšanas un problēmu risināšanas pieejas ir aprakstītas [Cramer u.c. (1994)] un 

[Sobieszczanski-Sobieski J. un Haftka (1996)]. 

1.5.4 Atbildes virsmas metode 

Atbildes virsmas metode (Response Surface Method) (RSM) nav vienkārši algoritms, bet 

gan paņēmienu un rīku kopums, ar kuru iespējams analizēt un optimizēt procesu 

[Montgomery (2005)]. RSM ir daudz pētīta un ir pieejamas daudzas grāmatas par šo tēmu 

[Box un Draper (1987)], [Box u.c. (1978)], [Kleijnen (1987)], [Montgomery (2005)], [Myers 

un Montgomery (2002)]. 

Tradicionālajā eksperimentu apstrādes metodikā RSM ir apskatīta kā secīgs process. 

Pirmajā solī tiek plānoti un veikti eksperimenti, lietojot tradicionālo eksperimentu plānošanas 

teoriju, dati tiek aproksimēti ar lineāru polinomu, lietojot mazāko kvadrātu metodi, un modeļa 

korektums tiek novērtēts ar dispersijas analīzes (ANOVA) metodi. Pirmo fāzi sauc arī par 

atsijāšanas (screening) analīzi, kurā cenšas samazināt ieejas faktoru skaitu. Nākamajās 

iterācijās, lietojot kādu lokālās optimizācijas metodi, tiek atrasts jauns projekta apgabals un 

process tiek atkārtos. Beigu iterācijās, lai iegūtu precīzāku aproksimāciju, tiek lietots 

kvadrātisks polinoms. 

Datoreksperimentu apstrādē aproksimācijas ar otrās kārtas polinomu bieži nedod pietiekoši 

precīzu atbildes funkcijas aproksimāciju. Dažkārt var lietot arī augstākas kārtas polinomus, 

bet šādā pieejā parādās nestabilitātes [Barton (1992)] vai arī ir nepieciešami pārāk daudzi 

eksperimentu punkti, lai noteiktu polinomu koeficientus, it īpaši, pieaugot dimensiju skaitam 

[Simpson (1998)]. Lai risinātu šo problēmu, ir piedāvātas RSM metodes modifikācijas 

[Toropov u.c. (1996)], ticamības apgabala pieeja [Rodriguez u.c. (2001)] un citas [Renaud un 

Gabriel (1994)], [Wujek (1995)]. Hierarchial and Interactive Decision Refinement metodika 

izmanto statistisko regresiju un citus metamodelēšanas paņēmienus, lai rekursīvi sadalītu visu 

apgabalu mazākos apgabalos un aproksimētu katru apakšapgabalu ar atsevišķu modeli [Reddy 

(1996)]. Model Management Framework [Booker u.c. (1995)], [Denis un Torczon (1997)] 

metode ir izstrādāta, lai lietotu aproksimācijas metodes globālajā optimizācijā. 

Vairums šo paņēmienu, kas ir balstīti uz aproksimāciju secīgu izmantošanu, ir paredzēti 

vienas kritēriju funkcijas optimizācijas uzdevumiem. Tā kā vairums praktisko uzdevumu ir 

daudzkriteriālās optimizācijas uzdevumi, tad bieži ir grūti nošķirt atsevišķus apgabalus, kuros 

var iegūt labus rezultātus ar zemas kārtas polinomu RSM [Simpson (1998)]. Darbā [Koch u.c. 
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(1997)] ir apskatītas problēmas, ar ko nākas saskarties, lietojot RSM metodi, veicot 

atsijāšanas eksperimentus lielam mainīgo skaitam daudzkriteriālās optimizācijas gadījumā. 

1.5.5 Secīgā kvadrātiskā programmēšana 

Secīgā kvadrātiskā programmēšanas (Sequential Quadratic Programming SQP) metodes 

pirmo reizi pielietoja darbā [Wilson (1963)] un popularitāti ieguva 20. g.s. septiņdesmitajos 

gados, kad tika paplašinātas optimizācijas metodes problēmām ar ierobežojumiem. Darbā 

[Han (1976)] ir iegūti teorētiski rezultāti par konverģenci un konverģences ātrumu. Kopš tā 

laika, SQP ir pielietota plašam problēmu klāstam un, iespējams, ir visbiežāk lietotā nelineāru 

uzdevumu optimizācijas metode [Sasena (2002)], [Boggs un Tolle (2002)].  

Pēc būtības SQP strādā līdzīgi kā RSM metode, lietojot kvadrātisku aproksimāciju katrā 

iterācijas solī, tā spēj tikt galā ar ierobežojumiem un ir pielietojama automatizēti [Sasena 

(2002)]. 

SQP nav noteikts algoritms, bet gan konceptuāla metode, no kuras ir veidojušies dažādi 

algoritmi. Iespējams, galvenais šīs metodes popularitātes iemesls ir spēja tikt galā ar 

nelineāriem ierobežojumiem [Boggs un Tolle (2002)]. Tradicionālajiem SQP algoritmiem nav 

nepieciešams, lai sākuma punkts apmierinātu ierobežojumus, kas ir svarīgi optimizācijas 

problēmām ar lielu skaitu nelineāru ierobežojumu. 

SQP algoritms sākuma punkta apkārtnē aproksimē funkciju ar kvadrātisku polinomu un 

ierobežojumus ar lineāru polinomu. Visbiežāk tas tiek paveikts, lietojot galīgās starpības, lai 

aproksimētu gradientus un kvazi-Ņūtona aproksimācijas, lai aproksimētu Hesa un Lagranža 

matricas. SQP izmanto izveidotās aproksimācijas, lai noteiktu korektu nolaišanās virzienu. 

Sākuma punkts tiek pārbīdīts par noteiktu soli izvēlētajā virzienā un aproksimāciju process 

tiek atkārtots, kamēr process konverģē. 

SQP var apskatīt arī kā Ņūtona un kvazi-Ņūtona metožu paplašinājumu optimizācijas 

problēmām ar ierobežojumiem. SQP ātrdarbība ir atkarīga no kvadrātisko problēmu 

risināšanas. Optimizācijas uzdevumiem ar vienādību ierobežojumiem kvadrātiskā problēma 

reducējas uz lineāru vienādojumu sistēmas (LVS) risināšanu, gadījumā, ja eksistē nevienādību 

ierobežojumi, jārisina vairāku LVS virkne [Boggs un Tolle (2002)]. 

Lai garantētu globālu metodes konverģenci uz lokālo minimumu, tiek lietota mēra 

funkcija, ar kuras palīdzību mēra progresu pretim atrisinājumam. Optimizācijā bez 

ierobežojumiem pati kritērija funkcija kalpo par mēra funkciju. Optimizācijā ar 

ierobežojumiem mēra funkciju lieto, lai balansētu vēlmi minimizēt kritērija funkciju (vai 

Lagranža funkciju) ar nepieciešamību apmierināt ierobežojumus.  
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Vēsturiski SQP metodes tika izstrādātas līnijas meklēšanas metodikai, astoņdesmito gadu 

vidū SQP metodes sāka pielāgot ticamības apgabala pieejai [Vardi (1985)]. Dažkārt šo 

metodiku sauc arī par Trust Region Framework for Using Surrogates [Sasena (2002)]. Darbā 

[El-Alem (1991)] ir piedāvāta šai pieejai globālās konverģences teorija.  

Sīkāku SQP problēmu un praktisko algoritmu aprakstu skat. [Nocedal un Wright (2000)]. 

Disertācijā [Sasena (2002)] ir piedāvāta ticamības apgabala metodes modifikācija, kur 

kvadrātiskās aproksimācijas vietā iespējams izmantot vispārīgākas aproksimācijas metodes, 

piemēram, kriginga vai MNT aproksimācijas, nezaudējot globālās un lokālās konverģences 

īpašības. Vienīgie papildus nosacījums šīm aproksimācijām ir, ka tām jāsakrīt ar mērķa 

funkcijas vērtību un gradientu dotajā punktā. Galvenais šīs piedāvātās metodes trūkums ir tas, 

ka tā nespēj risināt optimizācijas uzdevumus ar ierobežojumiem. 

1.5.6 Metamodelēšana optimizācijā 

Pēdējo divdesmit gadu laikā, lai risinātu globālās optimizācijas, daudzkriteriālās, 

multidisciplinārās robustas optimizācijas uzdevumus, tiek izmantotas metamodelēšanas 

metodes [Wang un Shan (2006)]. Galvenās priekšrocības, ko iegūst, pielietojot 

metamodelēšanu optimizācijā, ir: 1) optimizācijas procedūras nepieciešamā skaitļošanas laika 

samazināšana, izmantojot gan kritēriju, gan ierobežojumu aproksimācijas, 2) iespējama 

paralēla eksperimentu datu iegūšana, 3) aproksimācijas procesā var iegūt zināšanas par 

projekta faktoru nozīmīgumu un ietekmi uz optimālo risinājumu, 4) metamodelēšanas 

izmantošana ļauj strādāt gan ar nepārtrauktiem, gan diskrētiem mainīgajiem. 

Metodes, ar kurām risina globālās optimizācijas problēmas, izmantojot metamodelēšanu, 

var iedalīt viena etapa un divu etapu metodēs [Jones (2001)]. Viena etapa jeb adaptīvās 

metodes reizēm sauc par globālās metamodelēšanas optimizāciju un divu etapu metodes par 

metamodeļa bāzētu optimizāciju. 

Vairums metamodelēšanas optimizācijas metožu ir divu etapu optimizācijas metodes 

[Jones (2001)]. Pirmajā pakāpē tiek izveidota aproksimācija, pieskaņojot nepieciešamos 

parametrus. Otrajā solī šīs aproksimācijas tiek uzskatītas par korektām un tiek precizēts 

meklēšanas apgabals un, ja nepieciešams precizēt rezultātus, tiek izdarīti papildus 

eksperimenti. Galvenais šādas pieejas trūkums ir tāds, ka pirmajā solī iegūtās aproksimācijas 

var nebūt pietiekami precīzas, tādējādi īstais optimums var neparādīties aproksimācijā un 

otrajā solī iegūtais optimums var nebūt globālais optimums [Jones (2001)]. Šajās metodēs 

parasti jau pirmajā solī tiek pielietots diezgan liels eksperimentu plāns, lai iegūtu pēc iespējas 

precīzāku atbilžu aproksimāciju [Kohler un Owen (1996)], [Mayers un Montgomery (2005)], 
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[Wang un Shan (2006)]. Šī pieeja vēsturiski ir radusies kā RSM metodikas sastāvdaļa agrāk 

par viena etapa metodēm. Divu etapu metodes, kas izmanto kriginga aproksimācijas, ir 

aprakstītas [Jones u.c. (1998)], [Sasena (2002)],   [Booker u.c. (1999)], [Cox u.c. (1997)], 

u.c. Divu etapu metodēs parasti tiek pielietotas pēc iespējas vienkāršas globālās meklēšanas 

metodes, jo metamodeļa funkcijas vērtības var atrast salīdzinoši ļoti ātri un tādēļ nav jārūpējas 

par iterāciju skaita samazināšanu. Piemēram, RTU MMD laboratorijā izstrādātajā 

metamodelēšanas programmatūrā EDAOpt tiek izmantota gadījuma daudzkārtējo startu 

optimizācijas metode [Janushevskis u.c. (2004)].  

Viena etapa jeb adaptīvajās metodēs tiek izlaists divu etapu metožu pirmais solis. Tā vietā 

tiek izteikta hipotēze par globālā optimuma atrašanās vietu un papildus eksperimenti tiek 

veikti, lai pārbaudītu šo hipotēzi, balansējot papildus eksperimentu veikšanu metamodeļa 

uzlabošanai ar neizpētītu reģionu pārbaudi [Jones (2001)]. Pie šīm metodēm var pieskaitīt arī 

SQP metodi, kas balstās uz kvadrātisku polinomu aproksimāciju. Šīs metodes plašāk ir pētītas 

un pielietotas kriginga modeļiem, jo optimizācijas procesā ir ērti lietot aproksimācijas kļūdas 

novērtējumu, ko sniedz krigings [Sacks u.c. (1989)], [Jones (2001)]. Galvenais viena etapa 

metožu trūkums ir tāds, ka metode ir piemērota tikai procesa optimizācijai un nav garantijas, 

ka atrodot optimumu, iegūtais metamodelis dos precīzu aproksimāciju visā eksperimentu 

telpā, lai varētu tikt izmantots citiem mērķiem. Otrs šo metožu trūkums ir tāds, ka tas ir 

sarežģītāks - optimizācijas procesā tiek izmantoti aproksimācijas kvalitātes rādītāji, kā arī 

eksperimentālie punkti tiek iegūti secīgi.  

Trešais optimizācijas veids balstās uz metamodeļiem, lai novērtētu nākamo eksperimentu 

punktu vietu, un tādējādi tuvotos globālajam optimumam, skat. [Wang (2003)]. Atšķirībā no 

iepriekšējiem diviem optimizācijas veidiem, metamodelis netiek lietots kā surogāts tipiskā 

optimizācijas procedūrā. Optimizācija tiek panākta, lietojot adaptīvo eksperimentu plānošanu 

un netiek izmantota formāla optimizācijas metode. Šī pieeja nav pietiekoši testēta 

daudzdimensiju problēmām [Wang un Shan (2006)]. 

Trīs dažādo metamodeļu bāzēto optimizācijas procedūru shēma parādīta attēlā 1.21. 
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Attēls 1.21 Uz metamodeļiem balstītas optimizācijas veidi. Divu soļu metodes (a), viena soļa jeb adaptīvās 
metodes (b) un adaptīvā eksperimentu plānošanas metode (c) 

 

1.6 Secinājumi un promocijas darba uzdevuma nostādne 

No apskatītās literatūras var secināt:  

Metamodelēšana ir efektīva un svarīga inženieru projektēšanas metodikas sastāvdaļa, it 

īpaši ar mehāniku saistītos multidisciplinarās analīzes un optimizācijas uzdevumos.  

Datoreksperimentu apstrādei izmanto gan parametriskās, gan neparametriskās regresijas 

metodes. Datoreksperimentu aproksimācijai arvien populārākas kļūst neparametrisko metožu 

pielietošana. Parametrisko metožu pielietošana datoraprēķinu aproksimācijai bieži nav 

statistiski pamatota, kā arī neparametriskās metodes ļauj precīzāk aproksimēt nelineāras 

atbildes virsmas.  

Krigings strauji kļūst par arvien biežāk lietoto metodi datoreksperimentu rezultātu 

aproksimācijai. Metodes praktiskajā pielietošanā nākas saskarties ar vairākām problēmām. 

Pirmkārt laikietilpīga modeļa izveidošana, otrkārt nav skaidras metodikas efektīva modeļa 

izvēlei un pieskaņošanai. 

Aproksimāciju, īpaši neparametrisko, kvalitāte ir atkarīga no eksperimentu plāna. Efektīvai 

metamodelēšanas pielietošanai mehānisku sistēmu datoraprēķinu aproksimācijā ir 

nepieciešami optimizēti telpas aizpildes eksperimentu plāni. Literatūrā nav vienota viedokļa 

par labāko telpas aizpildes kritēriju. LH eksperimentu plānu optimizācija ir sarežģīts un 

darbietilpīgs uzdevums un eksistē dažādi LH optimizācijas algoritmi. Vienreiz atrasti 

eksperimentu plāni var tikt publicēti un izmantoti atkārtoti, daži autori savus rezultātus ir 

publicējuši interneta datu bāzēs. 
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Identifikācijas problēmu risināšanai aktuāla ir jaukta skaitlisko un naturālo eksperimentu 

metode, kas balstās uz skaitlisko un fizisko eksperimentu nesakritības minimizēšanu. Lietojot 

šo metodi, ir problemātiska iegūtā risinājuma adekvātuma novērtēšana. 

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt un pilnveidot metamodelēšanas metodes un rīkus 

mašīnbūves elementu projektēšanai, analīzei un optimizācijai. 

Šī mērķa sasniegšanai nepieciešams veikt sekojošus uzdevumus: 

• Izstrādāt LH tipa plānu optimizācijas metodes un pielietot tās mašīnbūves 

eksperimentu plānu veidošanā.  

• Izveidot mehānikas un mašīnbūves eksperimentu plānu datu bāzi un iegūtos 

optimālos eksperimentu plānus publicēt Internetā. 

• Izstrādāt metodes un algoritmus praktiskajai kriginga metodes pielietošanai 

metamodelēšanā. 

• Izstrādāt metodes neparametrisko aproksimāciju pielietošanai inversajā 

metamodelēšanā. 

• Pārbaudīt radītās metodes un programmatūru praktiskos tiešās un inversās 

metamodelēšanas un optimizācijas uzdevumos. 
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2. LATĪŅU HIPERKUBU TIPA EKSPERIMENTU PLĀNU 
OPTIMIZĀCIJA 

Eksperimentu plānošana ir process, kura rezultātā izvēlas optimālu eksperimentu plānu. 

Katrs eksperiments (skaitlisks vai fizisks) ir saistīts ar noteiktām izmaksām, tādēļ ir 

nepieciešams izvēlēties efektīvu eksperimentēšanas stratēģiju, kura, ar pēc iespējas mazākām 

izmaksām, ļauj iegūt pēc iespējas vairāk informācijas par pētāmo procesu. Ja ir dots 

eksperimentālo punktu skaits, tad efektīvā eksperimentēšanas stratēģijā tie tiks izvietoti tā, ka 

no eksperimentiem iegūtā informācija būs pēc iespējas pilnīgāka. Daudzi autori ir vienisprātis, 

ka skaitlisko eksperimentu metamodelēšanai vislabāk ir izmantot eksperimentu plānus, kuros 

neatkārtojas eksperimentu punkti un kuros eksperimentu punkti aizpilda eksperimentu telpu 

pēc iespējas vienmērīgi (skat. 1.2). 

Pastāv dažādas metodes, kā iegūt šādus eksperimentu plānus. Viena no plašāk 

izmantotajām metodēm ir Latīņu hiperkubu (LH) metode [Audze un Eglājs (1977)], [Park 

(1994)]. Otra populāra metode ir izvēlēties eksperimentu punktus plānā tā, lai tas būtu 

optimāls pēc kāda no telpas aizpildes kritērijiem (skat. nodaļu 1.2). Daudzi autori apvieno 

abas metodes un izmanto LH eksperimentu plānus, kurus papildus optimizē pēc kāda no 

telpas aizpildes kritērijiem (skat. nodaļu 1.2). LH optimizācijas uzdevums ir diskrēts 

nelineārās optimizācijas uzdevums, kura darbietilpība ir atkarīga no eksperimentu plāna 

izmēriem. LH eksperimentu plānu optimizācija ir ļoti darbietilpīgs process, bet parasti atrastie 

optimālie (vai optimizētie) plāni tiek publiskoti un ir brīvi pieejami ikvienam lietotājam. 

Nodaļā 2.1 ir piedāvāts koordinātu apmaiņas algoritms apvienojumā ar regulējamu 

permutāciju un daudzkārtēju startu globālās optimizācijas metodi. Izmantojot šo algoritmu, 

iespējams optimizēt LH eksperimentu plānus pēc kāda no telpas aizpildes kritērijiem. 

Nodaļā 2.2 ir aprakstīts nodaļā 2.1 piedāvātā algoritma modificēts variants, ar kuru 

iespējams efektīvi optimizēt LH plānus, lietojot MSE kritēriju. 

Viens no populārākajiem kritērijiem LH eksperimentu plānu optimizācijai ir MaxiMin 

kritērijs (skat. nodaļu 1.2.6). Nodaļā 2.3 ir piedāvāts jauns kritērijs apvienojumā ar nodaļā 2.1 

piedāvāto algoritmu LH eksperimentu plānu optimizācijai pēc MaxiMin kritērija.  

Nodaļā 2.4 ir salīdzināti dažādi telpas aizpildes kritēriji, to savstarpējā korelācija un 

korelācija ar kriginga metodes aproksimācijas kļūdu LH eksperimentu plāniem. 

Nodaļā 2.5 ir aprakstīta šajā darbā optimizēto LH eksperimentu plānu iegūšana no 

Internetā izveidotas datu bāzes. 
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2.1 Koordinātu apmaiņas algoritms LH eksperimentu plānu optimizācijai  

Datoreksperimentiem izmanto eksperimentu plānus, kas aizpilda eksperimentu telpu pēc 

iespējas vienmērīgi (skat. nodaļu 1.2). Viena no populārākajām metodēm, ko izmanto, lai 

iegūtu šādas eksperimentu telpas aizpildes īpašības, ir izmantot LH ierobežojumu. LH 

ierobežojums nozīmē, ka eksperimentu plāna katra faktora atbilstošo apgabalu sadala līmeņos, 

kuru skaits ir vienāds ar eksperimentālo punktu (eksperimenta mēģinājumu) skaitu n. LH 

eksperimentu plānā katra mainīgā katrs līmenis tiek lietots tieši vienu reizi. Tādējādi punktu 

skaits plānā ir vienāds ar līmeņu skaitu. LH principa ievērošana nodrošina, ka, ja 

eksperimenta plāna līmeņi ir vienmērīgi sadalīti eksperimenta faktoru apgabalos, tad arī 

eksperimentu plāna punkti būs vienmērīgi izkliedēti eksperimentālā apgabala 

viendimensionālajās projekcijās. Attēlā 2.1 ir parādīts divu faktoru 10 punktu LH 

eksperimentu plāns (kreisajā pusē) un tā viendimensionālā projekcija (labajā pusē). 

 

 x1

x2     

x1

x1  

Attēls 2.1 Divu faktora eksperimentu plāns un tā viendimensionālā projekcija  

 

Lai pierakstītu LH tipa eksperimentu plānus, bieži izmanto veselo skaitļu pierakstu, kur 

katram punktam katram faktoram norāda atbilstošā līmeņa numuru. Tā piemēram attēlā 2.1 

parādītā eksperimentu plāna pieraksts veselo skaitļu formā ir dots tabulas 2.1 pirmajā un 

otrajā kolonnā. Tādējādi LH pieraksts sastāv no m kolonnu tabulas, kuras katrā kolonnā ir 

kāda no n! iespējamajām n skaitļu 1, 2,..., n permutācijām. 

Lai varētu salīdzināt dažādus eksperimentu plānus, attālumus starp eksperimenta punktiem 

un kritēriju vērtības, šī darba ietvaros eksperimentu plāni ir normēti m-dimensionālā kubā [-1, 

1]m. Tabulas 2.1 3. un 4. kolonnā ir šī paša LH eksperimentu plāna punktu koordinātu x1, x2 

pieraksts normētā telpā.  
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Tabula 2.1 Divu faktoru LH eksperimentu plāna pieraksts 

1 4 -1.0000000 -0.3333333
2 8 -0.7777778 0.5555556
3 1 -0.5555556 -1.0000000
4 5 -0.3333333 -0.1111111
5 9 -0.1111111 0.7777778
6 2 0.1111111 -0.7777778
7 6 0.3333333 0.1111111
8 10 0.5555556 1.0000000
9 3 0.7777778 -0.5555556

10 7 1.0000000 0.3333333
 

LH principa ievērošana nodrošina vienmērīgu eksperimentu punktu viendimensionālo 

projekciju izkliedi, bet nenodrošina punktu vienmērīgu izkliedi augstāku dimensiju 

projekcijās. Šī iemesla dēļ datoreksperimentiem izmanto LH plānus, kas ir optimizēti pēc 

kāda no telpas aizpildes kritērijiem. Šādi plāni nodrošina vienmērīgu punktu izkliedi 

viendimensionālajās projekcijās un arī vienmērīgu punktu izvietojumu visā eksperimentu 

telpā. 

LH eksperimentu plānu optimizācijas uzdevums ir diskrēts optimizācijas uzdevums. 

Optimizācijas procesā tiek pārbaudītas dažādu plāna koordinātu permutācijas, iespējamo 

plānu skaits ir vienāds ar plāna punktu koordinātu permutāciju skaitu, t.i. n!m, kur n – 

eksperimentu plāna punktu skaits, m – eksperimentu plāna faktoru skaits. Divus LH plānus 

uzskata par vienādiem, ja, mainot vietām pirmā plāna rindas un kolonnas, var iegūt otro 

plānu. Tādējādi iespējamo dažādo plānu skaits samazinās līdz 
!

! )1(

m
n m−

. Parasti plāna kritērija 

vērtību nemaina arī atspoguļošana – kāda mainīgā visu līmeņu ai aizvietošana ar n + 1 - ai. 

Tad iespējamo plānu skaits samazinās līdz 
!2

!
1

)1(

m
n

m

m

−

−

. Bet arī tas ir ārkārtīgi liels skaits, 

piemēram, ja n > 30. Pie šāda iespējamo variantu skaita pat neliela izmēra plāniem pilnās 

pārlases algoritmi kļūst skaitļošanas ziņā pārāk darbietilpīgi. 

Plāniem bez LH ierobežojuma optimizācijas procesā izmanto tā saukto koordinātu 

relaksācijas procedūru. Šajā procedūrā n × m plāna komponentēm tiek pārbaudīts, vai kritērija 

vērtība uzlabojas, palielinot vai samazinot komponentes vērtību par vienu līmeni. Kad visas 

komponentes šādā veidā ir pārbaudītas un neviena nav mainījusies, lokālā optimuma 

meklēšana tiek pārtraukta.  
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Šo procedūru iespējams īstenot trijos veidos: 

1. Tiek samainītas visas m pirmā punkta komponentes, tad otrā punkta utt. līdz n-tajam 

punktam. 

2. Pirmā komponente tiek samainīta visiem punktiem, tad otrā komponente visiem 

punktiem utt. līdz m-tajai komponentei. 

3. Komponentes var tikt mainītas gadījuma veidā. 

Pārbaudot dažādos variantus eksperimentu plānu optimizācijai, tika secināts, ka otrā veida 

maiņa konverģē nedaudz ātrāk, bet vidēji nedaudz labākus lokāli optimālus plānus var atrast, 

lietojot trešo variantu. Pie tam algoritma uzlabojumu dod gadījumveida punktu kārtības maiņa 

pēc noteikta mēģinājumu skaita. 

LH plānu optimizācijai koordinātu relaksācijas algoritms tiešā veidā nevar tikt pielietots, tā 

vietā daudzi autori izmanto t.s. koordinātu apmaiņas procedūru (skat. 1.2.10). Šajā procedūrā 

tiek samainītas divu vai vairāku punktu koordinātu vērtības, tādējādi netiek pārkāpts LH 

ierobežojums (katrs līmenis tiek lietots tikai vienu reizi). Koordinātu apmaiņas algoritms 

diviem punktiem parādīts attēlā 2.2. 

 

Attēls 2.2 Koordinātu apmaiņas algoritms samainot divu punktu koordinātu 

 

Apmaiņas algoritmu cikliskā veidā piedāvāja jau V. Eglājs [Audze un Eglājs (1977)], 

gadījuma veidā izvēlētiem punktu pāriem tas pielietots darbā [Park (1994)]. Šajā pieejā ir 

iespējami 2m-1-1 apmaiņas varianti, jo pirmā koordināta netiek mainīta, skat. attēlu 2.3. 

 

Attēls 2.3 Koordinātu apmaiņas algoritms samainot divu punktu vairākas koordinātas 

 

Optimizējot LH eksperimentu plānus, tika mēģināts izmantot arī trešo apmaiņas variantu, 

kad samaina koordinātu starp trīs punktiem skat. attēls 2.4. 
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Attēls 2.4 Koordinātu apmaiņas algoritms, samainot secīgi trīs punktu vienu koordinātu 

 

Kā jau tika atzīmēts, piemēram, [Jin u.c. (2003)], algoritma sarežģītība pieaug, 

palielinoties eksperimenta punktu un faktoru skaitam. Vairāku faktoru vienlaicīga maiņa nav 

efektīva plāniem, kuriem faktoru skaits m pārsniedz 5. Trešais variants trīspunktu koordinātu 

apmaiņai kļūst neefektīvs, palielinot punktu skaitu. Optimizējot LH eksperimentu plānus līdz 

500 punktiem un 15 faktoriem, tika secināts, ka pirmais – vienkāršākais apmaiņas variants ir 

efektīvākais variants koordinātu apmaiņas procedūrai. 

LH eksperimentu plānu optimizācijas problēma ir ļoti sarežģīta lielā dažādo lokālo 

optimumu skaita dēļ. Jāievēro arī, ka punkti var tikt sakārtoti jebkādā secībā, tātad visi 

globālie un lokālie optimumi atkārtojas n! reizes. 

Lai risinātu globālās optimizācijas uzdevumus, bieži izmanto t.s. daudzkārtējo startu vai 

klasteru globālās optimizācijas metodes. Eksperimentu plānu optimizācijai, pielietojot šo 

metodi, tiek ģenerēts sākuma plāns P i. Šis sākotnējais variants tiek iegūts, izvēloties n 

gadījuma punktus, pēc tam ar koordinātu apmaiņas algoritmu atrodot pirmo lokālo optimumu, 

tiek izvēlēts jauns sākotnējais plāns P i+1 un process tiek atkārtots. Optimizējot LH 

eksperimentu plānus, tika secināts, ka atkārtoto startu metode ir neefektīva LH eksperimentu 

plānu optimizācijai. Daudzos gadījumos pat 1000 atkārtotu startu dod rezultātu, kas ir tālu no 

globālā optimuma. Tādēļ efektīvāk ir izmantot simulētās atlaidināšanas principu, kad ar dotu 

varbūtību tiek akceptēts mazāk optimāls variants un meklēšana tiek turpināta no šī varianta. 

LH plānu optimizācijai efektīvs izrādījās algoritms, kas balstīts uz koordinātu apmaiņas 

procedūru, papildinot optimizācijas algoritmu ar regulējamu sīku gadījuma veida izmaiņu - 

perturbāciju procedūru, ar kuru iespējams izkļūt no lokāliem optimumiem. Šādā pieejā, no 

sākotnējā plāna P i tiek iegūts lokāli optimāls plāns P i*, lietojot koordinātu apmaiņas 

procedūru. Tad šī plāna n × m komponentes tiek modificētas ar varbūtību p. Tas ir, ja 

intervālā [0, 1] vienmērīgi izkliedēts gadījuma skaitlis ir mazāks par dotu varbūtību p, tad 

komponentes jaunā vērtība tiek iegūta, apmainot to ar gadījuma veidā izvēlēta cita punkta 
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komponenti. Šis modificētais plāns tiek uzskatīts par jaunu sākuma variantu un tiek pielietota 

koordinātu apmaiņas procedūra, lai atrastu lokālo optimumu. Varbūtība p optimizācijas gaitā 

tiek samazināta līdz pmin. Gadījumā, ja optimizācijas procesā ir sasniegta robeža pmin, 

meklēšanas process tiek pārtraukts, un tiek veidots pilnīgi jauns gadījuma sākums un atsākts 

optimizācijas process. Atšķirībā no klasiskā simulētās atlaidināšanas algoritma, sliktākas 

optimizācijas kritērija vērtības netiek akceptētas. 

LH plānu optimizācijai izmantotā algoritma blokshēma parādīta attēlā 2.5. 

 

Cikliska koordinašu maina:
Cikliski maina visas koordinatas

visiem punktu pariem
parbaudot vai uzlabojas kriterija

vertiba

Kriterijs
uzlabots?

Iter>MaxIter

Perturbacija:
Visiem punktu pariem

samaina koordinati i un
j ar varbutibu P

Y

N

N

Iter = Iter+1

Best < Glob

N

Glob=Best;
Iter=0;

Y

P=P/2;
Iter=0;

Y P<MinP

N

Y

Glob <Total Total=Glob;
Try=Try+1;

Exit?

Y

N

P=maxP; Iter=0;
Izveido gadijuma sakuma variantu

Try=0;

Y

N

 

 Attēls 2.5 LH plānu optimizācijas algoritma blokshēma 

 

Lai koriģētu optimizācijas procesu, šim algoritmam ir jāiestāda 5 ieejas parametri:  

 n - eksperimentu punktu skaits; 

 m – ieejas faktoru skaits; 

 minP – minimālā perturbācijas varbūtība; 

 maxP – maksimālā perturbācijas varbūtība; 
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 MaxIter - koordinātu apmaiņas iterāciju skaits pie dotas perturbāciju varbūtības, 

neiegūstot uzlabojumu. Parasti izvēlas robežās 20 -1000. 

Pirmie divi parametri nosaka eksperimentu plāna izmērus un pēdējie trīs apraksta 

optimizācijas procesu.  

Parametri maxP un minP nosaka, vai optimums tiks meklēts vairāk globāli vai lokāli. 

Izvēloties lielu perturbācijas varbūtību, iegūtais lokāli optimālais eksperimentu plāns tiks 

modificēts vairāk, un tādējādi ir lielākas iespējas atrast citu lokālu optimumu, savukārt, 

izmantojot mazu perturbācijas varbūtību, atrastais risinājums tiks mazāk izmainīts un 

optimizācijas procesa meklēšana būs vairāk lokāla. Optimizējot LH eksperimentu plānus, tika 

secināts, ka minP jāizvēlas tā, lai perturbācijā tiktu samainītas vidēji 6 koordinātas. 

MaxIter parametrs nosaka koordinātu maiņas un perturbācijas procedūras iterāciju skaitu 

pie dotas perturbāciju varbūtības, neiegūstot uzlabojumu, t.i. perturbācijas varbūtība tiek 

samazināta pēc MaxIter neveiksmīgām koordinātu apmaiņas iterācijām un sekojošajos soļos 

optimizācijas process meklēs vairāk lokāli. 

Izvēloties lielu MaxIter vērtību plāniem ar lielu punktu un faktoru skaitu ārējais cikls var 

vispār neizpildīties. 

Tabulā 2.2 ir attēlotas LH plānu Eglāja kritērija vērtības, kas iegūtas, lietojot aprakstīto 

algoritmu un permutāciju ģenētisko algoritmu [Bates (2004)]. No tabulas var secināt, ka 3 

eksperimentu plāniem tika iegūtas ekvivalentas kritēriju vērtības un 5 tika iegūtas labākas 

kritēriju vērtības, un piedāvātais algoritms ir piemērojams LH eksperimentu plānu 

optimizācijai. 

 

Tabula 2.2 Eglāja kritērija salīdzinājums eksperimentu plāniem, kas optimizēti ar izstrādāto algoritmu 
(1)  un ģenētisku algoritmu  (2) no darba [Bates (2004)] 

  

2.2 Eksperimentu plānu optimizācija pēc MSE kritērija 

Vidējās kvadrātiskās kļūdas kritērijs (MSE) (skat. 1.2.7) ir bieži lietots punktu vienmērīga 

izvietojuma mērs. To aprēķina kā kvadrātsakni no vidējā kvadrātiskā attāluma starp tīkla jeb 

 Eksperimenta punktu skaits× Eksperimenta faktoru skaits 

 5 × 2 10 × 2 120 × 2 5 × 3 10 × 3 120 × 3 50 × 5 120 × 5 

1 2.27877 6.46843 139.4223 1.7049 4.5446 82.7437 20.7885 52.6997 

2 2.27877 6.46843 139.7604 1.7049 4.5541 83.3276 20.8897 52.9851 
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atbalsta punktiem eksperimentu telpā Rm un tuvāko eksperimenta punktu no eksperimentu 

plāna. MSE kritēriju aprēķina pēc formulas: 
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kur νw ir atbalstu punkti no lielas punktu kopas eksperimentu telpā Rm (v = 1,..., N), n ir 

eksperimenta punktu skaits un N ir atbalsta punktu skaits. Šajā darbā par atbalsta punktu kopu 

tika izmantoti gadījuma veidā ģenerēti Latīņu hiperkubi ar punktu skaitu N=1000000. 

Eksperimentu plāniem, kas optimizēti pēc MSE kritērija, punkti ir diezgan vienmērīgi 

izkliedēti eksperimentu telpā un tie dod minimālo metamodeļa prognozes kļūdu gadījumā, ja 

par prognozi tiek lietota atbildes vērtība tuvākajā eksperimentu plāna punktā, no kurienes ir 

cēlies šā veida plānu nosaukums. 

Eksperimentu plāniem bez LH ierobežojuma, kas normēti vienības kubā [-1, 1]m eksistē tā 

sauktais NTLBG algoritms [Fang un Wang (1994)] ar kuru, optimizējot eksperimentu plānus 

pēc MSE kritērija, optimizācija ātri konverģē uz lokālu kritērija minimumu. NTLBG 

algoritms sastāv no sekojošiem soļiem: 

1. Tiek ģenerēta atbalsta punktu kopa νw (v=1,..., N) no vienmērīgi izkliedētiem 

punktiem (iespējams izmantot lielu gadījuma veidā ģenerētu LH). 

2. Pieņem k = 0 un ģenerē sākotnējo eksperimentālo plānu k
ix , (i = 1,…, n) 

3. Sadala atbalsta punktus n grupās tā, lai i-tās grupas punktiem tuvākais 

eksperimentālais punkts būtu k
ix . Sarēķina katras grupas vidējo vērtību (masas centru) 

iW . 

4. Par k-to tuvinājumu ņem atbilstošās grupas vidējo vērtību iWx 1k
i =+  

5. Pieņem, ka ε  ir mazs pozitīvs skaitlis. Ja ε>− +1k
i

k
i xx , i =1,…, n, tad lieto xk+1 un 

atgriežas uz trešo soli, pretējā gadījumā beidz darbu.  

MSE kritērija pielietošana LH plāniem līdz šim apskatītajā literatūrā nav aprakstīta. 

Optimizējot LH plānus pēc MSE kritērija, nav iespējams tiešā veidā pielietot NTLBG 

algoritmu, jo punktu koordinātas var tikai savstarpēji apmainīt, nevis patvaļīgi izmainīt. 

Savukārt, tiešā veidā pielietot augstāk aprakstīto perturbāciju metodi, tiešā veidā rēķinot MSE 

kritērija vērtību katrā koordinātu apmaiņas mēģinājumā, ir ārkārtīgi darbietilpīgi. 
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Lai optimizētu LH eksperimentu plānus pēc MSE kritērija, nepieciešams modificēt 

oriģinālo NTLBG algoritmu. NTLBG algoritmu var piemērot LH eksperimentu plāniem, 

izmainot algoritma 3, 4 un 5 soli: 

 
3. Sadala atbalsta punktus n grupās tā, lai i-tās grupas punktiem tuvākais eksperimentālais 

punkts būtu k
ix . Atbalsta punktu skaitu i-jā grupā apzīmē ar Ni. 

4. Visiem i, j, k, (i, j = 1,…, n), i > j, k = 1,…, m pārbauda, vai samainot xik un xjk 

samazinās parciālā MSE kritērija summa no i-ās un j-ās grupas atbalsta punktiem 
22

jjii xWxW −+− ji NN . Tā kā arī šajā parciālajā summā pēc apmaiņas izmaiņas notiek 

tikai daļā, kas satur tikai k-to komponenti, tad xik un xjk apmaiņa ir akceptējama, ja izpildās 

nosacījums ( ) ( ) ( )[ ] 022 >−−−−−− jkikjkjjkikikiikjk xxWNxxWNxx . 

5. Ja nevienam punktu pārim netiek samainīta neviena koordināta, darbu beidz, citādi 

pāriet uz 3. soli. 

Attēlā 2.6 ir parādīta LH eksperimentu plānu optimizācijas pēc MSE kritērija algoritma 

blokshēma. Jāatzīmē, ka 4. soļa apmaiņas akceptēšanas noteikums ir pietiekams, bet nav 

obligāti nepieciešams, lai MSE vērtība samazinātos. Neskatoties uz to, izmantojot modificēto 

NTLBG algoritma versiju cikliskās koordinātu maiņas algoritma vietā, iespējams iegūt 

relatīvi ātru LH optimizācijas algoritmu, kas optimizē eksperimentu plānus pēc MSE kritērija. 

Attēlā 2.7 labajā pusē ir parādīts 2 faktoru 15 punktu eksperimentu plāns un tā 

viendimensionālās projekcijas bez LH ierobežojuma. Šis plāns tika optimizēts, lietojot MSE 

kritēriju un izmantojot NTLBG algoritmu. Iegūtā kritērija vērtība MSE = 0.211319. Attēlā 2.8 

parādīts 2 faktoru 15 punktu LH eksperimentu plāns, kas optimizēts pēc MSE kritērija, un tā 

viendimensionālās projekcijas. Šī plāna kritērija vērtība ir MSE = 0.231765. Lai arī LH 

plānam kritērija vērtība ir sliktāka, redzams, ka LH plāna punkti ir izvietoti diezgan 

vienmērīgi, kā arī ir daudz vienmērīgāks punktu izvietojums viendimensionālajās projekcijās. 

Attēlā 2.9 parādītas 3 dimensiju 15 punktu eksperimentu plāna projekcijas divdimensiju 

telpā. Šis eksperimentu plāns tika optimizēts, lietojot MSE kritēriju, un iegūtā kritērija vērtība 

MSE = 0.414868. Attēlā 2.10 ir parādītas 15 punktu LH eksperimentu plāna divdimensiju 

projekcijas. Arī šis plāns tika optimizēts, lietojot MSE kritēriju un iegūtā kritērija vērtība 

MSE = 0.456218. Arī šajā gadījumā, kritērija vērtība LH plānam ir sliktāka, tomēr divu 

dimensiju un viendimensiju projekcijās eksperimentu punktu telpas aizpildes īpašības ir acīm 

redzami labākas 
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( )( ) 0>−− ikjkjkik xxWW

Modificets NTLBG

Kriterijs
uzlabots?

Iter>MaxIter

Perturbacija:
Visiem punktu pariem

samaina koordinati i un
j ar varbutibu P

Ja

Ne

Ne

Iter = Iter+1

Best < Glob

Ne

Glob=Best;
Iter=0;

Ja

P=P/2;
Iter=0;

Ja
P<MinP

Ne

Ja

Glob <Total Total=Glob;
Try=Try+1;

Beigt?

Ja

Ne

P=maxP; Iter=0;
Izveido gadijuma sakuma variantu

Try=0;

Ja

Ne

Sadala atbalsta punktus n grupas ta, lai i-tas grupas
punktiem tuvakais eksperimentalais punkts butu xi.
Visiem i, j, k, (i,j=1,…,n), i>j, k=1,…,m  ja,

                                                                            ,
tad akcepte xik un xjk mainu.
( ) ( ) ( )[ ] 022 >−−−−−− jkikjkjjkikikiikjk xxWNxxWNxx

 

Attēls 2.6 LH plānu optimizācijas algoritma blokshēma 

 

x1 x1 x2

x2 x1 x2  

Attēls 2.7 15 punktu 2 faktoru eksperimentu plāns, optimizēts pēc MSE kritērija un tā viendimensionālās 
projekcijas 
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x1 x1

x1
x2 x2

x2

 

Attēls 2.8 15 punktu 2 faktoru LH eksperimentu plāns, optimizēts pēc MSE kritērija un tā 
viendimensionālās projekcijas 

 

x1 x1

x3x2 x3

x2

 

Attēls 2.9 15 punktu 3 faktoru eksperimentu plāna divdimensionālās projekcijas, optimizēts pēc MSE 
kritērija. 

 

 x1 x1

x3x2 x3

x2

 

Attēls 2.10 15 punktu 3 faktoru LH eksperimentu plāna divdimensionālās projekcijas, optimizēts pēc 
MSE kritērija 

 

Tabulā 2.3 ir apkoptas MSE kritēriju vērtības dažāda izmēra LH eksperimentu plāniem, 

kas optimizēti, izmantojot aprakstīto algoritmu. 
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Tabula 2.3 MSE kritēriju vērtības LH eksperimentu plāniem 

n m MSE n m MSE n m MSE n m MSE 
4 2 0.6666 16 2 0.2252 25 3 0.3756 40 2 0.1369 
5 2 0.4671 16 3 0.4433 26 2 0.1743 40 3 0.3139 
5 4 0.9947 16 4 0.6629 26 3 0.3702 41 3 0.3118 
6 2 0.4121 17 2 0.2157 26 4 0.5717 50 2 0.1218 
6 4 0.9104 17 3 0.4349 27 2 0.1706 50 3 0.2904 
7 2 0.3663 17 4 0.6508 28 2 0.1683 51 3 0.2881 
7 4 0.8685 18 2 0.2095 28 3 0.3597 60 3 0.2722 
8 2 0.3340 18 3 0.4225 29 2 0.1639 61 3 0.2708 
8 4 0.8205 18 4 0.6397 29 3 0.3541 61 4 0.4453 
9 2 0.3111 19 2 0.2044 30 2 0.1595 70 3 0.2577 
9 4 0.7971 19 3 0.4182 30 3 0.3493 71 3 0.2550 
10 2 0.2948 19 4 0.6260 31 2 0.1573 80 3 0.2442 
10 3 0.5426 20 2 0.1986 31 3 0.3459 91 3 0.2336 
10 4 0.7680 20 3 0.4088 32 2 0.1544 100 2 0.0847 
11 2 0.2775 20 4 0.6190 32 3 0.3411 101 3 0.2255 
11 3 0.5222 20 5 0.8259 33 2 0.1512 111 3 0.2182 
11 4 0.7422 21 2 0.1939 33 3 0.3392 111 6 0.7022 
12 2 0.2666 21 3 0.4017 34 2 0.1486 121 3 0.2119 
12 3 0.5010 21 4 0.6111 34 3 0.3366 125 3 0.2094 
12 4 0.7264 22 2 0.1912 35 2 0.1478 131 3 0.2056 
13 2 0.2522 22 3 0.3951 35 3 0.3316 145 7 0.8203 
13 3 0.4863 22 4 0.6011 36 2 0.1459 181 8 0.9322 
13 4 0.7071 23 2 0.1865 36 3 0.3278 200 2 0.0598 
14 2 0.2382 23 3 0.3866 37 2 0.1424 221 9 1.0439 
14 3 0.4701 23 4 0.5916 37 3 0.3237 265 10 1.1522 
14 4 0.6914 24 2 0.1786 38 2 0.1403 300 2 0.0484 
15 2 0.2318 24 3 0.3816 38 3 0.3202 311 11 1.2594 
15 3 0.4562 24 4 0.5877 39 2 0.1390       
15 4 0.6759 25 2 0.1754 39 3 0.3185       

 

2.3 LH eksperimentu plānu optimizācija pēc MaxiMin kritērija 

Viens no bieži lietotiem telpas aizpildes kritērijiem, ko izmanto LH eksperimentu plāniem, 

ir MaxiMin kritērijs (skat. 1.2.6). Šis kritērijs maksimizē minimālo attālumu starp 

eksperimentu plāna punktiem. Kritēriju aprēķina pēc formulas (1.10). Kritērija galvenais 

popularitātes iemesls ir relatīvi ātrā kritērija aprēķināšana. Šajā darbā LH eksperimentu plānu 

optimizācijai pēc MaxiMin kritērija tika pielietots nodaļā 2.1 piedāvātais algoritms. 

Spriežot intuitīvi, MaxiMin optimāli eksperimentu plāni garantē, ka nav tādu divu plāna 

punktu, kuri būtu “pārāk tuvu” viens otram. No tā var secināt, ka plāna punkti varētu būt labi 

izkliedēti eksperimentu apgabalā. Tomēr šis mērs nav pietiekami objektīvs, lai salīdzinātu 

divu plānu telpas aizpildes vienmērīgumu. Piemēram, attēlā 2.11 ir parādīti divi LH 

eksperimentu plāni ar vienādu MaxiMin kritērija vērtību, no kuriem kreisajā pusē attēlotajam 

plānam ir acīmredzami sliktāks telpas aizpildes vienmērīgums.  
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Attēls 2.11 Divu MaxiMin plānu telpas aizpildes īpašība 

 

Ņemot vērā šo faktu, lai iegūtu MaxiMin optimālus LH eksperimentu plānus, tika ieviests 

un izmantots jauns kritērijs φ , kas sastāv no divām daļām:  

1.vidējā attāluma, kas aprēķināts visiem eksperimenta plāna punktiem ar to tuvākajiem 

punktiem, un 

2. eksperimentu plāna punktu attālumu līdz tuvākajam punktam standartnovirzes: 
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Koeficients k tika variēts robežās [0, 1]. Līdzīgi kā MaxiMin kritērijam, φ  kritērija vērtība 

optimizācijas procedūrā jāmaksimizē. 

Optimizējot plānus pēc φ  kritērija un akceptējot plānus, kuriem ir labāka MaxiMin 

kritērija vērtība, tika iegūta ātra optimizācijas procedūru LH eksperimentu plānu optimizācijai 

pēc MaxiMin kritērija. Šādi optimizētiem plāniem ir arī labākas citu telpas aizpildes kritēriju 

vērtības. Kritēriju vērtības plāniem, kuri iegūti no www.spacefillingdesigns.nl (apzīmēti ar *) 

un plānam, kas optimizēts lietojot φ  kritēriju, salīdzinātas tabulā 2.4. Šajā tabulā plāni 

salīdzināti pēc entropijas (skat. 1.2.8), MSE, MaxiMin, Eglāja (1.7), nesakritības (skat. 1.2.9) 

un φ  kritērija. 
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Tabula 2.4 Telpas aizpildes kritēriju salīdzinājums plāniem no [Dam u.c. (2005)] un plāniem, kas 
optimizēti, lietojot φ  kritēriju 

n 13 (*) 13 100 (*) 100 
m 4 4 10 10 
Entr. 1.5427 1.5127 5.7633 4.6690 
MSE 0.7270 0.7225 1.3325 1.3219 
MaxiMin 0.6972 0.6972 0.9285 0.9550 
Egl. 5.2230 5.1968 28.3028 28.1541 
Nesakr. 0.0160 0.0167 0.0240 0.0217 
 φ  2.8946 2.8997 9.5898 9.9809 

 
 

No tabulas 2.4 redzams, ka 13 punktu eksperimentu plāniem, MaxiMin kritēriju vērtības 

sakrīt, bet, ar φ  kritēriju optimizētajam plānam, ir labākas citu telpas aizpildes kritēriju 

vērtības (izņemot nesakritības kritēriju).  100 punktu eksperimentu plānam visu kritēriju 

vērtības ir labākas. 

Iegūto MaxiMin LH eksperimentu plānu kritēriju vērtības (veselo skaitļu pierakstā skat. 

2.1) 3, 4 un 10 faktoriem parādītas tabulās 2.5 – 2.7. 

Tabula 2.5 MaxiMin kritērija vērtības trīs faktoru LH eksperimentu plāniem 

n D2 n D2 n D2 n D2 
2 3* 11 30* 20 66 29 104 
3 6* 12 36* 21 69 30 107 
4 6* 13 41* 22 74 31 114 
5 11* 14 42* 23 77 32 118 
6 14* 15 48* 24 82 33 123 
7 17* 16 50* 25 91 34 133 
8 21* 17 56* 26 91 40 158 
9 22* 18 57* 27 94   
10 27* 19 62 28 99   

Tabula 2.6 MaxiMin kritērija vērtības 4 faktoru LH eksperimentu plāniem 

n D2 n D2 n D2 
2 4* 16 92 30 231  
3 7* 17 102 31 238  
4 12* 18 109 32 255 
5 15* 19 119 33 262 
6 22* 20 130 34 264 
7 28* 21 149 35 273 
8 42* 22 150 40 343 
9 42* 23 159 45 414 
10 50* 24 169 50 471 
11 55 25 181 60 620 
12 63 26 188 70 759 
13 70 27 198 80 926 
14 78 28 210 90 1084 
15 89 29 222 100 1269 
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Tabula 2.7 MaxiMin kritērija vērtības 10 faktoru LH eksperimentu plāniem 

n D2 n D2 n D2 
2 10* 12 241 40 1921 
3 19* 13 275 50 2887 
4 33* 14 313 60 4022 
5 50* 15 354 70 5276 
6 68 16 402 80 6571 
7 90 17 451 90 8019 
8 115 18 515 100 9891 
9 143 19 568 132 14106 
10 174 20 642   
11 209 30 1190   

 

Plāniem, kas iekrāsoti dzeltenā krāsā, tika pierādīta optimalitāte, lietojot pilno pārlasi ar 

zaru – robežu metodi (branch and bound) [Land un Doig (1960)]. Plāniem, kas iekrāsoti 

oranžā krāsā, tika atrasti labāki rezultāti salīdzinājumā ar plāniem, kas publicēti 

www.spacefillingdesigns.nl. 

2.4 Dažādu telpas aizpildes kritēriju salīdzinājums 

LH plānu optimizācijai literatūrā ir aprakstīti vairāki telpas aizpildes kritēriji (skat. 

apakšnodaļu 1.2). Lai novērtētu, kuru no telpas aizpildes kritērijiem visefektīvāk izmantot LH 

eksperimentu plānu optimizācijai, tika izmantota t.s. StandartTesta funkcija (skat. nodaļa 4.1) 

  

 ( )
( ) ( )∑∑

==

++
−

−+
= m

j
j

m

j
j

test

xx
xf

1

2

1

2 05.01

1

05.01

1  (2.5) 

 
divu un trīs faktoru gadījumiem. Ieejas parametri visiem faktoriem tika variēti robežās [-1, 1]. 

Šāda testa funkcija tika izvēlēta, jo tā apmierina vairākus nosacījumus, kas varētu raksturot 

vidējas sarežģītības metamodelēšanas uzdevumu. Pirmkārt, to ir grūti aproksimēt ar otrās 

kārtas polinomu. Otrkārt, tā nav pārāk sarežģīta, bet ir vismaz viens lokāls minimuma un 

lokāls maksimuma punkts. Treškārt, tā ir simetriska pret ieejas mainīgajiem (skat. Att. 4.4).  

Tabulās 2.8 - 2.11 ir apkopoti MSE, MaxiMin, Eglāja (skat. nodaļu 1.2.5, formulu (1.7)), 

nesakritības (skat. nodaļu 1.2.9, formulu (1.15)) un entropijas (skat. nodaļu 1.28, formulu 

(1.13)) kritēriju savstarpējā korelācija 100 gadījuma LH plāniem. Tabulu pēdējā kolonnā ir 

dota šo kritēriju lineārās (Pīrsona) korelācijas koeficents ar StandartTesta funkcijas 

aproksimācijas relatīvo RMSE kļūdu (formula 1.41) 10000 gadījuma LH testa punktos. 
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Tabula 2.8 Dažādu telpas aizpildes kritērija savstarpējā korelācija un korelācija ar Standart Testa 
funkcijas aproksimācijas kļūdu 20 punktu 2 faktoru 100 gadījuma LH plāniem 

 MSE MaxiMin Egl. Nesakrit. RMSE% 
Entr. 0.839 -0.388 0.893 0.114 0.339 
MSE  -0.302 0.828 0.069 0.415 
MaxiMin   -0.469 -0.010 -0.113 
Egl.    0.013 0.259 
Nesakr.     -0.150 

Tabula 2.9 Dažādu telpas aizpildes kritērija savstarpējā korelācija un korelācija ar Standart Testa 
funkcijas aproksimācijas kļūdu 50 punktu 2 faktoru 100 gadījuma LH plāniem 

 MSE MaxiMin Egl. Nesakrit. RMSE% 
Entr. 0.766 -0.166 0.798 -0.201 0.388 
MSE  -0.051 0.558 -0.090 0.492 
MaxiMin   -0.320 0.244 -0.149 
Egl.    -0.225 0.288 
Nesakr.     -0.386 

Tabula 2.10 Dažādu telpas aizpildes kritērija savstarpējā korelācija un korelācija ar Standart Testa 
funkcijas aproksimācijas kļūdu 50 punktu 3 faktoru 100 gadījuma LH plāniem 

 MSE MaxiMin Egl. Nesakrit. RMSE% 
Entr. 0.788 -0.490 0.830 0.176 0.125 
MSE  -0.265 0.555 0.097 0.158 
MaxiMin   -0.725 -0.082 -0.188 
Egl.    0.178 0.199 
Nesakr.     -0.395 

 

Tabula 2.11 Dažādu telpas aizpildes kritērija savstarpējā korelācija un korelācija ar Standart Testa 
funkcijas aproksimācijas kļūdu 80 punktu 3 faktoru 100 gadījuma LH plāniem 

 MSE MaxiMin Egl. Nesakrit. RMSE% 
Entr. 0.736 -0.388 0.803 0.024 0.201 
MSE  -0.219 0.516 0.083 0.373 
MaxiMin   -0.717 -0.027 0.033 
Egl.    -0.012 0.059 
Nesakr.     -0.380 

 

No tabulām 2.8 – 2.11 redzams, ka lielākā savstarpējā korelācija ir entropijas un MSE 

kritērijam, kā arī entropijas un Eglāja kritērijam. Samērā liela korelācija ir arī MaxiMin un 

Eglāja kritērijam, kā arī MSE un Eglāja kritērijam. MaxiMin kritērija korelācija ar citiem 

kritērijiem ir ar negatīvu zīmi, jo MaxiMin kritērijam vienīgajam optimizācijas gaitā vērtība ir 

jāpalielina. Attēlā 2.12 ir apkopoti tabulu 2.7-2.10 pēdējo kolonnu rezultāti, ar nepārtrauktu 

līniju ir attēlota korelācijas vidējā vērtība un pārtrauktu līniju - mediāna. 
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Attēls 2.12 Telpas aizpildes kritēriju un StandartTesta funkcijas aproksimācijas korelācija 

No attēla 1.12 var secināt, ka MSE kritērijam ir vislielākā korelācija ar StandartTesta 

funkcijas aproksimācijas kļūdu, un, tādējādi tika secināts, ka LH plānu optimizācijai 

pielietojot MSE kritēriju, ir iegūti eksperimentu plāni, kas dod mazāku aproksimācijas 

prognozes kļūdu. 

2.5 Eksperimentu plānu datu bāze 

Nodaļā 2.1 piedāvātais algoritms tika pielietots ne tikai MSE un MaxiMin LH 

eksperimentu plānu optimizācijai, bet arī D-optimalitātes, Eglāja un entropijas (skat. nodaļu 

1.2) LH plānu optimizācijai. Tika izstrādāta Interneta datubāze, kur publicēti iegūtie 

eksperimentu plāni. Datubāze pieejama ikvienam pēc adreses http://www.mmd.rtu.lv/, sekojot 

hipersaitei „Eksperimentu plāni”. 

Datubāzē iespējams atlasīt eksperimentu plānus pēc punktu skaita, faktoru skaita, plāna 

tipa un kritērija. Attēlā 2.13 ir parādīta eksperimentu plāna meklēšanas forma. 

 

Attēls 2.13 Eksperimentu plānu meklēšanas forma 
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Aizpildot meklēšanas formu un nospiežot pogu „Search” tiek parādīti eksperimentu plāni, 

kas atbilst meklēšana nosacījumiem (attēls 2.14). Kolonnas meklēšanas rezultātu tabulā satur 

eksperimenta plāna identifikatoru, ar kādu eksperimenta plāns glabājas datu bāzē, 

eksperimenta plāna punktu skaitu un faktoru skaitu, eksperimentu plāna tipu, kritēriju, pēc 

kura tas optimizēts vai klasiskā (ne telpas aizpildes, skat. [Montgomery (2005)]) eksperimentu 

plāna tipu un kritērija vērtību. Noklikšķinot uz kādas kolonnas virsraksta, meklēšanas 

rezultāti tiek sakārtoti augošā vai dilstoša secībā pēc atbilstošās kolonnas vērtībām.  

 
Attēls 2.14 Eksperimentu plānu meklēšanas rezultātu saraksts 

Pēdējā kolonnā ir ievietota hipersaite, kurai sekojot, tiek atvērta eksperimentu plāna forma 

un tajā var apskatīt datus par izvēlēto eksperimentu plānu (attēls 2.15).  

 

 

Attēls 2.15 Eksperimentu plāna lapa 
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Šajā lapā ir parādīta sīkāka informācija par eksperimentu plānu, tā izmēru, tipu, tā grafisku 

attēlojumu divu faktoru projekcijās, kā arī citu telpas aizpildes kritēriju vērtības (Eglāja, 

Entropijas, MSE, nesakritības, D2 (D-kritērijs pilnam otrās kārtas polinomam), D3 (D-

kritērijs pilnam trešās kārtas polinomam) un MaxiMin kritēriju vērtības).  

Datu bāze tika izstrādāta lietojot PHP, MySql, HTML un JavaScript tehnoloģijas. 

2.6 Secinājumi 

Šajā nodaļā tika piedāvāts efektīvs optimizācijas algoritms LH tipa eksperimentu plānu 

optimizācijai. Šis algoritms tika balstīts uz koordinātu apmaiņas algoritmu un apvienots ar 

regulējamu permutāciju un daudzkārtēju startu globālās optimizācijas metodi.  

Nodaļā 2.2 tika piedāvāts lietot MSE kritēriju LH eksperimentu plānu telpas vienmērīgumu 

mērīšanai. Tika modificēts NTLBG algoritms un pielāgots piedāvātajam LH eksperimentu 

plānu optimizācijas algoritmam, tādējādi iegūstot efektīvu MSE LH optimizācijas metodi. 

Izstrādātais algoritms tika pielietots dažāda izmēra LH plānu optimizācijai. 

MaxiMin LH eksperimentu plānu optimizācijai tika piedāvāts kritērijs, kas balstīts uz 

vidējā attāluma, kas aprēķināts visiem eksperimenta plāna punktiem ar to tuvākajiem 

punktiem un eksperimenta plāna punktu attālumu līdz tuvākajam punktam standartnovirzes. 

Šis kritērijs tika pielietots LH eksperimentu plānu optimizācijai, lietojot nodaļā 2.1 piedāvāto 

algoritmu. Šī kritērija izmantošana deva ātru optimizācijas procedūru LH eksperimentu 

plāniem. Šādi optimizēti LH eksperimentu plāni bija ne tikai ar labāku MaxiMin kritērija 

vērtību, bet arī ar labākām citu telpas aizpildes kritēriju vērtībām, salīdzinot ar citu autoru 

iegūtajiem LH eksperimentu plāniem, kas optimizēti pēc MaxiMin kritērija. Izstrādātā metode 

tika pielietota dažāda izmēra LH plānu optimizācijai pēc MaxiMin kritērija. 

Nodaļā 2.4 tika salīdzināta dažādu telpas aizpildes kritēriju savstarpējā korelācija un 

korelācija ar StandartTesta funkcijas kriginga aproksimācijas kļūdu divu un trīs faktoru 

gadījuma LH eksperimentu plāniem. Tika secināts, ka labākā korelācija starp eksperimentu 

plāna kritēriju un aproksimācijas kļūdu ir MSE kritērijam. 

Eksperimentu plāni, kas iegūti, pielietojot izstrādātās metodes, ir publicēti Interneta 

datubāzē. 
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3. NEPARAMETRISKĀS APROKSIMĀCIJAS METODES 
TIEŠAJAI UN INVERSAJAI METAMODELĒŠANAI 

Viena no populārākajām metodēm skaitlisko eksperimentu aproksimācijai ir Gausa procesa 

regresijas jeb kriginga metode. Literatūras apskatā (nodaļa 1.3.3) tika īsumā aprakstīta 

kriginga metodes vēsture, būtība un galvenās problēmas, kas saistītas ar metodes pielietošanu. 

Lai arī krigings ir pielietots praktisku inženieruzdevumu risināšanai, eksistē vairākas 

praktiskas problēmas un aspekti, kas apgrūtina kriginga metodes efektīvu pielietošanu. Dažas 

no šīm problēmām tika aktualizētas arī 6th ASMO UK / ISSMO konferencē [Shahrokh 

(2006)].  

Galvenās problēma, kas saistīta ar kriginga pielietošanu, ir darbietilpīgā modeļa izstrāde, 

kas ietver kovariances matricas inversās matricas skaitļošanu un optimālu kovariances 

funkcijas parametru (hiperparametru) atrašanu. Nodaļā 3.1 ir piedāvāta algoritmiska 

skaitļošanas shēma, ar kuras palīdzību iespējams iegūt kriginga modeļa izveidošanas 

ātrdarbības uzlabošanu vairāku atbildes funkciju gadījumā. Apakšnodaļā 3.1.3 ir piedāvāta 

shēma maksimālās paticamības (MLL) un krosvalidācijas (CV) (skat. nodaļu 1.3.3) kritēriju 

būtiskai skaitļošanas ātrdarbības uzlabošanai vairāku atbildes funkciju gadījumā. Papildus tam 

ir apskatīti jautājumi, kas saistīti ar kovariances funkcijas izvēli (apakšnodaļās 3.1.1), 

kovariances hiperparametru izvēli (apakšnodaļa 3.1.2) un to optimālu noteikšanu 

(apakšnodaļa 3.1.4). Apakšnodaļā 3.1.4 ir salīdzināti kovariances funkcijas hiperparametru 

optimizācijas kritēriju CV un MLL dažiem viena un divu faktoru testa uzdevumiem. 

Nodaļa 3.2 ir veltīta inverso uzdevumu problēmām. Apskatītajā literatūrā inversos uzdevumus 

visbiežāk risina ar nesakritības metodi (skat. nodaļu 1.4). Šajā darbā ir piedāvāta inversās 

metamodelēšanas metode, ar kuru uzreiz tiek veidots inversās sakarības metamodelis, kuram 

ieejas ir tiešā uzdevuma izejas un izejas ir tiešā uzdevuma ieejas. Atšķirībā no nesakritības 

metodes, šī metode ļauj novērtēt iegūtā risinājuma kvalitāti, izmantojot krosvalidācijas 

rādītāju. Ja iespējams izveidot korektu inverso metamodeli, tad ļoti ātri iespējams atrast 

jebkura dotās sistēmas inversā uzdevuma atrisinājumu. Galvenās problēmas, ar ko jāsaskaras 

pielietojot šādu paņēmienu, ir inversā metamodeļa eksistence, kas sīkāk apskatīta apakšnodaļā 

3.2.2 un aproksimācijas metožu matricu nosacītība, kas sīkāk apskatīta apakšnodaļā 3.2.3. 

3.1 Kriginga metode, tās pielietojums metamodeļu veidošanai 

Kriginga prognozēto vidējo vērtību un prognozes novirzi punktā x0, lietojot konstantu 

vidējās vērtības funkciju, iegūst no formulām (1.24) un (1.25). 
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Ja atbildē ir jāievēro troksnis tad, saskaņā ar [Rassmussen un Williams (2006)], izmanto 

formulas 

 ( ) fIKKf T
**

1ˆ −
+= 2σ   (3.1) 

 ( ) *KIKKK]V[f 1T
****

−
+−= 2σ ,  (3.2) 

kur  f – matrica-kolonna no funkcijas vērtībām eksperimenta punktos, *f̂  – prognozes vērtība 

dotajā punktā x0, K – kovariances matrica eksperimenta punktiem, *K  – kovariances vektors 

starp eksperimenta punktiem un punktu x0, **K  – kovariance punktā x0, 2σ  – atbildes trokšņa 

dispersija. 

Darbā [Sasena (2002)] determinētu eksperimentu aproksimācijai iesaka lietot mazu 

konstantu trokšņa parametra vērtību 2σ =1e-12, jo tādējādi kovariances matrica kļūst labāk 

nosacīta un ir skaitliski stabilāka inversās matricas skaitļošana. Pielietojot kriginga metodi 

praktiskiem skaitlisko eksperimentu aproksimācijas uzdevumiem, tika konstatēts, ka 2σ  

vērtība tiešām gandrīz neiespaido aproksimāciju kvalitāti un ir ērti izmantot trokšņa rādītāju, 

piemēram, 2σ =1e-12.  

Ievedam apzīmējumu: 

 ( )IKR 2σ+= .  (3.3) 

 
No izteiksmēm (3.1) un (3.2) var redzēt, ka, lai iegūtu kriginga prognozi punktā x0, ir 

jāatrod kovariances matricas inversā matrica un jāveic matricu reizināšana. Inversās matricas 

iegūšana ir darbietilpīgākā skaitliskā operācija šajā posmā (kovariances matricas rindiņu un 

kolonnu skaits ir vienāds ar eksperimenta punktu skaitu). Ievērojot to, ka *K  un f  ir vektori-

kolonnas n × 1, matricu reizināšanu sarežģītība ir 3n2, bet R inversās matricas iegūšanas 

algoritmiskā sarežģītība ir ar kārtu n3 (LU dekompozīcijas metodes nepieciešamo operāciju 

skaits ir divreiz lielāks par Holecka dekompozīcijas metodei nepieciešamo operāciju skaitu - 

attiecīgi 
3

2 3n  un
3

3n ).  

No formulas (3.1) var redzēt, ka kovariances matrica nav atkarīga no punkta x0. Tas 

nozīmē, ka, vienreiz iegūstot kovariances matricas inverso matricu, iespējams iegūt prognozes 

jebkurā punktā x, pārrēķinot kovariances vektoru *K  starp eksperimenta punktiem un punktu 

x, pareizinot matricu R-1
 ar vektoru T

*K  un rezultātu pareizinot ar vektoru f . Tātad modeļa 

iegūšana ir kn reizes darbietilpīgāka par modeļa pielietošanu – modeļa iegūšanai 



 97

nepieciešamo (R-1
 atrašana) operāciju skaits ir ar kārtu 3n , bet modeļa pielietošanai (R-1

 un 

vektoru T
*K  un f reizinājuma atrašana) nepieciešamo operāciju skaits ir ar kārtu 2n , kur n – 

eksperimentu punktu skaits un k – konstante. 

Daudzos praktiskajos metamodelēšanas uzdevumos, kas nereti ir daudzkriteriālās 

optimizācijas uzdevumi, eksperimentiem tiek mērītas vairākas atbildes. Šādos gadījumos, kad 

eksperimenta atbilžu skaits ir l , no formulām (3.1) un (3.2) varam redzēt, ka tikai lielumi f  

un 2σ  ir atkarīgi no informācijas par atbildi. Vektoriālie mainīgie K , *K  **K  ir atkarīgi 

tikai no eksperimentu plāna un punkta, kurā rēķina regresijas vērtību. Formulas (3.1) un (3.2) 

varam pārrakstīt gadījumam ar vairākām atbildēm:  

 ( ) i
2

iσ fIKKf
1T

**i

−
+=ˆ   (3.4) 

 ( ) *Kσ 2
ii

1T
**** IKKK]V[f

−
+−= ,   i = 1,.., l.  (3.5) 

   
Gadījumos, kad jāiegūst aproksimācijas vairākām atbildēm pie dota eksperimentu plāna 

un, saskaņā ar [Sasena (2002)] pieņemot, ka var lietot konstantu 2σ  visām atbildēm if , 

iespējams iegūt ievērojamu kriginga metodes pielietošanas ātrdarbību, ievērojot to, ka 

kovariances matrica R nav atkarīga no atbildēm if . Šādā gadījumā, vienreiz iegūstot 

kovariances matricas inverso 1R − un sareizinot 1T
* RK − , iespējams iegūt prognozes 

atbilstošajā punktā x, visām atbildēm if  veicot vektoru 1T
* RK −  un if  reizināšanu. Tātad, lai 

iegūtu prognozes vērtības visām atbildēm jebkurā punktā x, nepieciešams atrast matricas R 

inverso matricu tikai vienu reizi. Šādu kriginga metodes pielietošanu var pierakstīt ar 

sekojošiem etapiem: 

1. Iegūst kovariances matricu ( )φxxR ,,cov ji= , kur xi, xj – i-tais un j-tais eksperimentu 

plāna punkts (i = 1,..., n, j = 1,..., n), φ  – kovariances funkcijas parametri (hiperparametri). 

2. Atrod kovariances matricas inverso matricu 1R −   

3. Visiem punktiem x0, kuros vēlas iegūt regresijas prognozi 

a. Iegūst kovariances vektoru *K  starp eksperimenta punktiem un punktu x0. 

( )φxxK* ,,cov 0i=  

b. Sareizina 1T
* RK −  

c. Visām atbildēm iegūst prognozi punktā x0 pēc formulas ifRKf 1T
**i

−= , kur 

if  i - tās atbildes vērtības eksperimentu punktos. 
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Izmantojot šādu metodes algoritmu, iespējams iegūt būtisku, gandrīz l-kārtīgu skaitļošanas 

laika uzlabojumu, palielinoties atbilžu skaitam l.  

Kā tika secināts literatūras apskatā (nodaļā 1.3.3), galvenās problēmas kriginga 

pielietošanai ir : 

1. Kovariances funkcijas izvēle; 

2. Hiperparametru (kovariances funkcijas parametru) noteikšana. 

3.1.1 Kovariances funkcijas izvēle 

Literatūrā nav skaidru vadlīniju, kā izvēlēties kovariances funkciju. Pārsvarā 

metamodelēšanas uzdevumos izmanto kovariances funkciju formā (1.28). Kriginga 

oriģinālajā metodē [Agterberg (1974)], tika variēti 3 hiperparametri - p, θ un papildus 

parametrs trokšņa līmenim. Pielietojot krigingu datoreksperimentu aproksimācijai ar vairāk kā 

diviem (m > 2) ieejas faktoriem, lieto reizināšanas vai summēšanas principu, tādējādi iegūstot 

kovariances funkciju vairāku dimensiju gadījumā [Sacks u.c. (1989)]. Lietojot šādu pieeju, 

parametru skaits palielinās m reizes. Lai samazinātu nosakāmo hiperparametru skaitu, dažus 

hiperparametrus pieņem par konstantēm vai ņem vienādus visiem faktoriem. Apskatītajā 

literatūrā nav vienotas pieejas, kurus kovariances funkcijas hiperparametru uzskata par 

konstantēm, kurus ņem vienādus visiem faktoriem (tikai viens mainīgs parametrs) un kurus 

nosaka katram faktoram atsevišķi.  

Gandrīz vienmēr datoreksperimentu modelēšanai trokšņa parametru uzskata par konstantu 

(piemēram, 10-12) un neapskata kā papildus kovariances funkcijas mainīgo. 

Visbiežāk datoreksperimentu apstrādē pieņem, ka atbildes virsma ir gluda un formulā (3.6) 

p vietā lieto konstanti 2 (Gausa kovariances funkcija). Sākotnēji datoreksperimentu 

aproksimācijā uzskatīja, ka ir pietiekami lietot vienu hiperparametru θ visiem ieejas faktoriem 

[Sack u.c. (1989)] un [Simpson (1998)]. Tomēr mūsdienu literatūrā bieži lieto dažādas θ 

vērtības katram faktoram. Šādā gadījumā ir jānosaka m hiperparametri, skat. [Li un Sudjianto 

(2005)], [Torczon un Trossety (1998)], [Gano u.c. (2006)]. Dažkārt tiek noteikti gan θ, gan p 

parametri visiem m ieejas faktoriem. Šajā gadījumā ir jānosaka 2m hiperparametri [Sasena 

(2002)]. 

Lietojot universālu kovariances funkciju, ir iespējams ļoti precīzi aproksimēt ieejas datus, 

taču palielinās nosakāmo hiperparametru skaits – jārisina smagāks optimizācijas uzdevums, 

kas darbietilpības dēļ, iespējams, devalvē metamodeļa izmantošanas priekšrocības. Lietojot 

universālas kovariances funkcijas ar pārāk daudziem parametriem, pastāv arī pārpielāgošanas 

(overfitting) risks [Torczon un Trossety (1998)].  
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Ņemot vērā kompromisu starp kovariances funkcijas nosakāmo hiperparametru skaitu un 

laiku, kas nepieciešams šo parametru noteikšanai, šajā darbā kriginga metodei tika izmantota 

kovariances funkcija 
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pieņemot, ka  ji pp =  , i = 1,..., m, j = 1,..., m, jeb 
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Šādā gadījumā, lai pielietotu kriginga metodi, ir jānosaka m+1 hiperparametrs, kur m – 

eksperimentu faktoru skaits. Vienkāršākos aproksimācijas uzdevumos var lietot arī ji θθ = . 

Šādā gadījumā kovariances funkcija ir formā: 
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un jānosaka tikai divi hiperparametri. Jautājums, kuru no kovariances variantiem (3.7) vai 

(3.8) ir efektīvāk pielietot, tiks apskatīts testa uzdevumos 4. nodaļā un praktisku 

datoreksperimentu aproksimācijas uzdevumos 5. nodaļā.  

3.1.2 Kovariances funkcijas hiperparametru noteikšana 

Kovariances funkcijas hiperparametru noteikšana ir optimizācijas uzdevums. Variējot 

hiperparametru kθ un p vērtības, tiek minimizēta kritērija funkcija, kas prognozē 

aproksimāciju kvalitāti. Literatūrā kriginga metodei aprakstītas divas kritērija funkcijas 

metodes: 

1. krosvalidācijas metode (CV) (skat. 1.3.5) un 

2. maksimālās paticamības metode (MLL) (skat. 1.3.3). 

Daudzos darbos p pieņem fiksētu [Torczon un Trossety (1998)] p = 2, p = 1.5, p = 1 un p = 

0.5, tāpēc šajā darbā p tiek variēts robežās [0.5, 2]. 

Hiperparametri kθ raksturo attāluma nobīdi, kas nosaka funkcijas vērtību savstarpējās 

korelācijas lielumu atkarībā no attāluma starp eksperimenta punktiem. Pielietojot krigingu 

testa uzdevumiem (skat. nodaļa 4), tika konstatēts, ka efektīvi kθ variēt robežās no 0.1 līdz 

20. Ņemot lielākas augšējās robežas, netiek ievērojami uzlabota aproksimācijas prognozes 
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precizitāte. Attēlā 3.1 ir parādīti kovariances funkcijas grafiki atkarībā no θ vērtības, pie p = 2, 

p = 1 un p = 0.5, normējot eksperimentu punktus telpā [-1, 1]. Var redzēt, ka gadījumā, p = 2 

punktu savstarpējās korelācijas izmaiņas pie θ = 20 un θ = 50 ir ļoti mazas. Samazinoties p 

vērtībām, šī starpība kļūst nedaudz lielāka, palielinot attālumu starp punktiem. 

 

  
 

 
Attēls 3.1 Kovariances funkcijas atkarība no attāluma starp punktiem pie p = 2 (a), p = 1 (b),  p = 0.5 (c). 

 
Tomēr gadījumos, kad optimālās iθ vērtības atrodas uz intervāla augšējās robežas, var 

paplašināt optimizācijas apgabalu, lai pārliecinātos par iegūtā risinājuma kvalitāti.  

Optimālu hiperparametru noteikšanai literatūrā izmanto CV vai MLL kritērijus. Tas ir, 

pieņem, ka kovariances funkcijas hiperparametri, ar kuriem izveidotais kriginga modelis ir ar 

mazāko krosvalidācijas kļūdu vai lielāko paticamību, dos labākās aproksimācijas. Nav pilnīgi 

vienota viedokļa par to, kurš no šiem kritērijiem ir labāks (skat. nodaļu 1.3.3). 

Lai iegūtu CV vērtību, aproksimācija tiek veidota, lietojot tikai n - 1 punktu, atstājot vienu 

punktu aproksimācijas pārbaudei, aproksimācijas tiek veidotas n reizes, katrā reizē izlaižot 

citu punktu. Izlaistais punkts tiek lietots, lai novērtētu aproksimācijas kvalitāti. Beigās tiek 

aprēķināta krosvalidācijas relatīvā RMSE (1.42).  

Pielietojot CV tiešā veidā, būtu jāmeklē iR− matricas inversā matrica n reizes, kur iR− ir 

matrica R ar izmestu i-to rindiņu un i-to kolonnu. Šāda krosvalidācijas procedūra ir ārkārtīgi 

a b

c
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darbietilpīga (ar kārtu O(n4)), un šādā gadījumā metode kļūst skaitliski neefektīva pat 

nelielam punktu skaitam. Izmantojot tiešās un inversās matricas savstarpējās sakarības 
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var iegūt 
 CDBAAR 111 ′′′−′== −−−

−n  (3.10) 
 

un sekojoši visiem i matricu 1−
−iR var iegūt no 1−R , veicot vektoru reizināšanu. Izmantojot šo 

paņēmienu, tiek iegūta būtiska kriginga CV metodes skaitļošanas paātrināšanās. Šādā 

gadījumā metodes pielietošanas algoritmiskā sarežģītība ir ar kārtu O(n3)+O(n2), kur O(n3) ir 

kovariances matricas apgriešanai un O(n2) ir n inverso kovariances matricu atrašanai 

nepieciešamais operāciju skaits pēc kārtas izmetot n rindiņas un n kolonnas. 

3.1.3 Krosvalidācijas un MLL metodes pielietojums vairāku atbilžu gadījumā 

Kā jau iepriekš norādīts, praktiskajos metamodelēšanas uzdevumos eksperimentiem tiek 

mērītas vairākas atbildes. Krosvalidācijas kļūdas iegūšanai vairāku funkciju gadījumā ar 

dotiem kovariances hiperparametriem φ  ir efektīva sekojoša algoritma pielietošana: 

1. Iegūst kovariances matricu ( )φxx ,,cov jiR = , kur i=(1..n), j=(1..n) xi – i-tais 

eksperimentu plāna punkts, φ  – kovariances funkcijas parametri (hiperparametri). 

2. Atrod kovariances matricas inverso matricu 1−R   

3. Visiem i =1,..., n 

a. No 1−R  atrod 1−
−iR  

b. Punktā xi, iegūst regresijas prognozi, lietojot 1−
−iR  

c. Iegūst kovariances vektoru *K  starp eksperimenta punktiem un punktu xi. 

( )φxxK ,,cov* ij= , nj ,...,1=  un ij ≠  

d. Sarēķina reizinājumu 1−
−iRK T

*  
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e. Visām atbildēm iegūst prognozi punktā xi pēc formulas j
1T

*jf fRK −=* , kur jf  

j- tās atbildes vērtības eksperimentu punktos, j = 1,..., l (bez atbildes vērtības i-jā 

punktā). 

f. Aprēķina ( )2
* jijSEjSEj ffCVCV −+= , kur jif  j-tās atbildes vērtība i-jā punktā. 

4. Visām atbildēm iegūst krosvalidācijas kļūdas novērtējumu: 

 

 
( ) j

ErrorMeanSquarej

N

i
jiji

SEj

CrossValtj Variance

CV

ff
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CV
N %100

1

1

%100

1

2
=

−
=

∑
=

σ ,   j = 1,..., l .    (3.11) 

 
 

Lai iegūtu MLL funkcijas maksimālo (1.29) vērtību, ir jāatrod matrica R-1 un || R . Lietojot 

R-1 atrašanai LU vai Holecka dekompozīcijas metodi, iegūtos starprezultātus var izmantot R 

determinanta atrašanai, t.i. |R|  ir matricas U diagonālelementu reizinājums ∏
=

=
n

i
iiu

1

|| R . 

Augstāk aprakstītais algoritms vairākām atbildes funkcijām ir pielietojams arī MLL metodes 

ātrdarbības uzlabošanai. 

3.1.4 Hiperparametru optimizācijas problēma 

Literatūras apskatā ir dots kopsavilkums par hiperparametru noteikšanas metodēm un 

problēmām, skat. nodaļu 1.3.3. Meklējot hiperparametru optimālās vērtības, izmantojot MLL 

kritēriju, nākas saskarties ar divām pamatproblēmām: 

1. MLL funkcijai var būt vairāki lokālie minimumi un tādēļ var būt grūtības atrast globālo 

optimumu, lietojot gradientu meklēšanas vai simpleksa metodes. 

2. MLL funkcijai var būt platas kores optimuma tuvumā, kā rezultātā nav iespējams 

viennozīmīgi noteikt hiperparametru vērtības [Martin un Simpson (2005)], [Ripley (1988)], 

[Warnes un Ripley (1987)], [Martin un Simpson (2003)].  

Meklējot hiperparametru optimālās vērtības, izmantojot CV kritēriju, nākas saskarties ar 

līdzīgām problēmām.  

Attēlos 3.2 – 3.6 ir parādītas CV, RMSE un mērogota MLL funkcijas atkarībā no θ 

hiperparametra vērtībām dažādām viena un divu mainīgo testa problēmām (tabula 3.1). 

RMSE vērtība tika iegūtas pēc formulas (1.41), sarēķinot aproksimācijas 10000 gadījuma LH 

punktos. 
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Tabula 3.1 Testa funkcijas 

Testa funkcijas 
nosaukums 

Faktoru 
skaits Testa funkciju formula Faktoru 

robežas 

StandartTesta  1 ( )
( ) ( )22 05.01

1
05.01

1
++

−
−+

=
xx

xf  [-1, 1] 

Michelwitz 1 

6

1

2

14.3
sin)sin()( ∑

=
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

m

i

i
i

ixxxf  [-0, 3.14] 

Gausa pīķa 1 
2

05.0
5.0

552)(
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−
+−=

x

exxy  
[0, 1] 

StandartTesta  2 
( )

( ) ( )∑∑
==

++
−

−+
= m

j
j

m

j
j xx

xf

1

2

1

2 05.01

1

05.01

1

 

[-1, 1] 
[-1, 1] 

CamelBack 2 2
2

2
221

2
1

4
12

121 )44()
3

1.24(),( xxxxx
x

xxxf +−+++−=  [-1, 1] 
[-1, 1] 

Rosenbroka 2 ( ) ( )[ ]∑
−

=
+ −+−=

1

1

222
1 1100)(

n

i
iii xxxxf  [-2, 2] 

[-2, 2] 

 
Attēlā 3.2 (a) parādīta StandartTesta funkcija, atbilstošās MLL, CV un RMSE funkcijas 

aproksimācijai, lietojot 10 punktus, parādītas attēlā 3.2 (b) un, lietojot 20 punktus, attēlā 3.2 

(c). 

              
 

 
 

Attēls 3.2 Standart testa funkcija (a). CV, MLL un RMSE funkcijas atkarība no θ , lietojot 10 punktus, 
(b) un, lietojot 20 punktus, (c).  

 

Attēlā 3.3 parādīti līdzīgi grafiki Michelwitz  funkcijai (tabula 3.1) un attēlā 3.4 Gausa pīķa 

testa funkcijai (tabula 3.1). 

a

c

b
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Attēls 3.3 Michelwitz testa funkcija (a). CV, MLL un RMSE funkcijas atkarība no θ, lietojot 10 punktus, 

(b) un, lietojot 20 punktus, (c).  

 

   
Attēls 3.4 Gausa pīķa testa funkcija (a). CV, MLL un RMSE funkcijas atkarība no θ , lietojot 10 punktus, 

(b).  

 
Attēlā 3.5 ir parādītas CV, RMSE un mērogotas MLL funkcijas vērtības atkarībā no θ 

hiperparametra vērtībām (viens θ  hiperparametrs pa abiem faktoriem) divu mainīgo testa 

problēmām (skat. tabula 3.1). Šiem testa piemēriem, tika lietots 20 punktu LH eksperimentu 

plāns, kas optimizēts pēc MSE kritērija. 

 

    
 

a b

a b

a b

c
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Attēls 3.5 Standart testa (a), CamelBack (b), Rosenbroka  (c) testa funkciju aproksimāciju CV, MLL un 

RMSE funkciju vērtības atkarībā no hiperparametra θ .  

 
Attēlā 3.6 (a) ir parādītas MLL, CV un RMSE vērtības CamelBack funkcijai, variējot θ1 un  

fiksējot θ2= 0.5 hiperparametra vērtību. Attēlā 3.6 (b) ir parādītas MLL, CV un RMSE 

vērtības CamelBack funkcijai, variējot θ2 un fiksējot θ1=3 hiperparametra vērtību. 

 

   
Attēls 3.6 CamelBack testa funkciju aproksimācijas CV, MLL un RMSE funkciju vērtības atkarībā no 

hiperparametra θ1 (attēls a) un θ2 (attēls b) vērtībām.  

 
No attēliem 3.3 un 3.4 redzams, ka viena mainīgā testa problēmām MLL funkcija diezgan 

labi korelē ar RMSE funkciju (RMSE minimums sakrīt ar minimumu MLL funkcijai). 

Redzams arī, ka CV samērā labi korelē ar RMSE, bet CV funkcija, salīdzinot ar MLL 

funkciju, ir daudz negludāka ar vairāk izteiktiem lokālajiem minimumiem. 

Divu dimensiju testa problēmu attēlos 3.5 un 3.6 redzams, ka MLL funkcijai vairs nav tik 

laba korelācija ar RMSE. Īpaši tas redzams CamelBack un Rosenbroka testa funkcijām (attēls 

3.5 a un b). Arī attēlā 3.6 (b) redzams, ka MLL funkcijai eksistē lokāls minimums punktā 2.5, 

kas aptuveni sakrīt ar RMSE un CV minimumiem, bet jāņem vērā, ka, šajā piemērā MLL 

eksistē globālais optimums punktā 0.2, kas nesakrīt ar RMSE un CV minimumiem. Ja, 

optimizējot hiperparametrus, izvēlas šo punktu (θ2 = 0.1 un θ1 = 3), kas atbilst MLL 

globālajam optimumam, tad tiks iegūtas zemas kvalitātes aproksimācijas (liela RMSE kļūda). 

No šiem testa piemēriem var secināt, ka neviens no kritērijiem - ne MLL, ne CV nav absolūti 

labāks par otru.  

ba

c
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Praktiskai kriginga metodes pielietošanai ļoti svarīgi ir izvēlēties optimālas hiperparametru 

vērtības. Šajā darbā ir izmantots gan MLL, gan CV kritērijs, lai noteiktu optimālās 

hiperparametru vērtības, abu metožu dotie aproksimāciju rezultāti ir salīdzināti 4. nodaļā 

vairākiem testa uzdevumiem un 5. nodaļā praktiskiem datoreksperimentu aproksimācijas 

uzdevumiem. 

Attēlos 3.2 – 3.6 dotajos grafikos, redzams, ka kovariances funkcijas hiperparametru 

noteikšana ir globālās optimizācijas uzdevums, jo kritēriju funkcijām eksistē vairāki lokālie 

minimumi. Empīriski tika secināts, ka efektīvi šos optimizācijas uzdevumus iespējams risināt 

ar BFGS algoritmu (kvazi-Ņūtona metode, skat. 1.5.1), izvēloties sākuma punktu θi=1. 

Gadījumos, kad iegūto aproksimācijas kvalitāte bija neapmierinoša, optimizācijas process tika 

atkārtots, lietojot citus sākuma punktus θi = 0.1 un θ i= 5, kā arī izmantojot Particle Swarm 

(PS) (skat. 1.5.2) globālās optimizācijas metodi. Bieži PS nedeva labākus rezultātus par 

BFGS, it īpaši lielam punktu skaitam, jo CV funkciju virsmas kļūst gludākas, palielinot 

eksperimentu punktu skaitu. Tabulā 3.2 ir apkopoti optimizācijas procesā izmantotie 

konverģences nosacījumi. 

Tabula 3.2 Hiperparametru optimizācijas konverģences nosacījumi 

Kritērija funkcijas izmaiņas relatīvā vērtība 0.001 
Kritērija funkcijas izmaiņas absolūtā vērtība 0.01 
Iterāciju skaits konverģencei 2 

 

Hiperparametru noteikšanas procesā kovariances funkcijas pakāpes hiperparametra vērtība 

tika ņemta p = 2 un noteiktas optimālās θi vērtības. Nākamajā solī p vērtība tika samazināta ar 

soli 0.1, un atkal noteiktas θi vērtības. Šajā brīdī tika salīdzinātas iegūtās kritēriju vērtības. Ja 

kritērija vērtība uzlabojās, tad šis process tika atkārtots, samazinot p vērtību atkal ar soli 0.1. 

Lielākajā daļā šajā darbā aplūkoto uzdevumu optimālā hiperparametra p vērtība bija p = 2.  

3.2 Lokālās polinomu aproksimācijas un krigings inversajā 
metamodelēšanā 

Ja fizikālai sistēmai eksistē matemātisks modelis, ar kura palīdzību dažādām ieejām var 

iegūt atbilstošās izejas, metamodelēšanas metodes var tikt pielietotas, lai vienkāršotu tiešo 

uzdevumu – aproksimētu ieeju-izeju sakarības. Piemēram, ja ieejas ir materiāla elastības 

īpašības un izejas – deformācijas, kas rodas pie noteikta slogojuma, metamodelēšanas 

metodes tiek izmantotas, lai aizstātu matemātisko modeli ar vienkāršotu aproksimāciju 

modeli. Nereti inženieru praksē nākas saskarties ar inversajām problēmām jeb tā saucamajiem 

identifikācijas uzdevumiem. Inversās problēmas tiek risinātas gadījumos, kad, izmantojot 
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eksperimentos iegūtos datus, ir jānosaka modeļa parametri, kas dotu atbilstošu sistēmas 

uzvedību. Šajā darbā tiks apskatīti gadījumi, kad eksistē tiešās sakarības matemātiskais 

modelis. 

Risinot inversos uzdevumus, tiek nomērītas izeju vērtības, kuras atbilst nezināmām ieeju 

vērtībām. Inženieri interesē, pie kādām ieeju vērtībām tiktu iegūtas nomērītās izeju vērtības. 

Piemēram, ja tiek nomērītas slogotas konstrukcijas deformācijas, tad vēlas uzzināt, kādas ir 

materiāla elastības īpašības, kādi bojājumi utt. 

Šajā apakšnodaļā, inverso uzdevumu risināšanai ir piedāvāta inversās metamodelēšanas 

metode, kas ļauj sekmīgi risināt dažādas inverso uzdevumu problēmas. 

3.2.1 Inversās metamodelēšanas metode 

Populārākā metode, ko izmanto, lai risinātu inverso problēmu uzdevumus, ir tā saucamā 

nesakritības metode (skat. nodaļu 1.4). Nesakritības metodē, variējot modeļa parametrus, tiek 

minimizēta nesakritības funkcija, kura apraksta fiziski nomērīto un matemātiski iegūto 

modeļa izejas vērtību nesakritību. Par nesakritības funkciju visbiežāk izmanto kvadrātu 

summas funkciju (1.48). Par inversā uzdevuma atrisinājumu tiek ņemti parametri x, kuri dod 

mazāko nesakritības funkcijas vērtību. 

Nesakritības metodē var tikt izmantotas metamodelēšanas metodes, lai aproksimētu ieeju 

un izeju tiešās sakarības matemātisko modeli. Izveidotos metamodeļus lieto optimizācijas 

procesā, lai iegūtu ātrāku optimizācijas procedūru.  

Metamodelēšanas metodes tiešajiem uzdevumiem balstās uz aproksimācijas metodēm, ar 

kurām iegūst vienkāršotu izeju y atkarību no x, kur x ir plānoti eksperimentu dati.  

 )(ˆ xy f= . (3.12) 
 

Inverso problēmu uzdevumos meklē x atkarību no y. Inversās metamodelēšanas metodē 

tiek izmantotas aproksimācijas metodes, lai izveidotu apgrieztās sakarības metamodeli, t.i. lai 

aproksimētu x atkarību no y. 

Jeb 

 )(ˆ yx z= ,  (3.13) 
 

kur y ir eksperimentu rezultāti, x ir ieejas faktori un ẑ  ir inversās sakarības f--1 aproksimācija.  

Piemēram, x var būt ieejas galīgo elementu metodes (FE) aprēķinu programmai un y tad būtu 

attiecīgās izejas (deformācijas, spriegumi, svārstību frekvences u.c.). Tādējādi tiktu 

aproksimēta FE aprēķinu ieeju atkarība no izejām. Apskatītajā literatūrā netika atrastas 

norādes uz šādas metodes pielietošanu inverso uzdevumu risināšanai. 
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Piedāvātās metodes shēma inverso uzdevuma risināšanai parādīta attēlā 3.7. Izmantojot 

inverso metamodelēšanu, tiek veidots metamodelis x = z(y), kur y ir matemātiskā modeļa 

aprēķinu rezultāti un x ir matemātiskā modeļa ieejas parametri. Ja izdodas šādu sakarību 

pietiekoši labi aproksimēt, tad, veicot fiziskā eksperimenta mērījumus, iespējams atrast 

atbilstošos modeļa parametrus x.  

 
 

Modela parametri

Matematiskais modelis

Fiziskie eksperimenti

Inversais metamodelis

g=f(x)

x

y+e

x=z(g)

x+e=z(y+e)

 
Attēls 3.7 Inversās metamodelēšanas metodes shēma 

 

Inverso metamodeļu veidošana ir saistīta ar vairākām problēmām. Pirmkārt, inverso 

sakarību ir iespējams aproksimēt tikai gadījumos, kad inversais modelis eksistē. Šī problēma 

sīkāk ir aplūkota nodaļā 3.2.2. Otrkārt aprēķinu atbildes nav iespējams plānot, tādēļ inverso 

metamodeļu veidošanā eksperimentālie punkti nenoklāj vienmērīgi pētāmo apgabalu. Šī 

iemesla dēļ jāsaskaras ar singulārām matricām, aproksimācijai lietojot polinomus, kuru 

koeficientus nosaka ar mazāko kvadrātu metodi (skat. formulu (1.18)). Treškārt, inverso 

problēmu uzdevumos tiešajam modelim tiek iegūtas vairākas izejas, kas var būt saistītas savā 

starpā. Tādējādi inversā metamodeļa ieejas ir savstarpēji korelētas. Pēdējās divas problēmas 

sīkāk apskatītas nodaļā 3.2.3. 

3.2.2 Daudznozīmības problēma 

Lai izveidotu inversās sakarības aproksimācijas, ir nepieciešams pētīt inversās sakarības 

eksistenci. No algebras zināms, ka funkcijai YXf →: eksistē inversā funkcija f—1 tad un 

tikai tad, ja attiecība f ir bijekcija [Devlin (1993)]. Tas nozīmē, ka inversā funkcija eksistē 
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gadījumos, kad neeksistē vairāk kā viena ieeja x, kas dotu vienādu izejas y vērtību, jeb inversā 

funkcija eksistē gadījumos, kad no dotas izejas y ir iespējams viennozīmīgi noteikt atbilstošo 

ieeju x. Šāda sakarība izpildās, ja funkcija f ir lineāra, piemēram, 

 

  baxy += ,  (3.14) 
 

kur a un b ir konstantes un 0≠a . Inversā sakarība šādā gadījumā ir 

 

 
a
by

a
x −=

1 . (3.15) 

 
Ja funkcija f nav lineāra, tad šāda īpašība var neizpildīties. Piemēram, ja  

 

 
2xy = ,  (3.16) 

tad  

 yx ±= . (3.17) 

 

Lai atrastu inverso sakarību gadījumā, kad ieejai atbilst vairākas izejas, ir nepieciešams 

paņēmiens, ar kuru iespējams izvēlēties vienu no atbildes variantiem. Risinot šādas problēmas 

ar nesakritības metodi un minimizējot nesakritības kvadrātu summu, tiek iegūti vairāki lokāli 

nesakritības funkcijas minimumi. Iepriekšējā piemērā (3.16) nesakritības kvadrātu summas 

funkcijai būtu divi minimumi un abi atbilstu iespējamajiem risinājumiem yx =  

un yx −= . 

Inversās metamodelēšanas metodē nav šāda mehānisma un šī metode ir pielietojama 

gadījumos, kad inversā sakarība ir viennozīmīga meklējamā atrisinājuma apkārtnē. 

Apskatīsim piemēru, kad tiešā sakarība ir lineāra: 

 32 += xy . (3.18) 

 

Attēlā 3.8 kreisajā pusē ir parādīta šī funkcija apgabalā [-1, 1]. Lai atrisinātu inverso 

uzdevumu ar inversās metamodelēšanas metodi, tika ņemti 21 vienmērīgi izkliedēti punkti 

intervālā [-1, 1] un aprēķinātas atbildes y, izmantojot doto formulu (3.18). Iegūtās y vērtības 

tika izmantotas kā ieejas punkti un x vērtības kā atbildes. Attēla 3.8 labajā pusē melnā krāsā ir 

parādīti inversā uzdevuma eksperimentu punkti un ar zaļu līniju inversās sakarības 

aproksimācija ar kriginga metodi. Šim uzdevumam kriginga metodes deva ļoti precīzu 
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inversās sakarības aproksimāciju – relatīvā CV kļūda (1.42) 5.76E-05% un relatīvā RMSE 

kļūdu (1.41) 199 vienmērīgi izkliedētos LH testa punktos 2.42E-05%. 

 

  
Attēls 3.8 Funkcijas (3.18) tiešā sakarība (kreisajā pusē) un inversās sakarības aproksimācija ar kriginga 

metodi (labajā pusē) 

 

Nākamajā piemērā ir apskatīta funkcija, kurai tiešā sakarība nav lineāra, bet inversā 

sakarība interesējošajā apgabalā ir viennozīmīga 

 

 )2(log2 += xy . (3.19) 

 

Attēlā 3.9 kreisajā pusē ir parādīta šī funkcija apgabalā [-1, 1]. Līdzīgi kā iepriekšējā 

uzdevumā, tika ņemti 21 vienmērīgi izkliedēti punkti intervālā [-1, 1] un aprēķinātas atbildes 

y, izmantojot doto tiešās sakarības formulu (3.19). Lai veidotu inverso metamodeli, y vērtības 

eksperimentu punktos tika izmantotas kā ieejas punkti inversā metamodeļa aproksimācijām 

un mainīgā x vērtības kā atbildes. Attēla 3.9 labajā pusē melnā krāsā ir parādīti inversā 

uzdevuma eksperimentu punkti un ar zaļu līniju inversās attiecības aproksimācija ar kriginga 

metodi. Līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā, krigings deva gandrīz pilnīgi precīzu aproksimāciju – 

relatīvā CV kļūda 0.0006% un relatīvā RMSE kļūda 199 vienmērīgi izkliedētos punktos 

9.89E-5%. 

  
Attēls 3.9 Funkcijas (3.19) tiešā sakarība(kreisajā pusē) un inversās sakarības aproksimācija ar kriginga 

metodi (labajā pusē) 
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Gadījumā, ja tiešā sakarība ir nelineāra un apgrieztā sakarība nav viennozīmīga, inversā 

funkcija neeksistē un inversās sakarības aproksimācija ir problemātiska. Sekojošā piemērā ir 

dota nelineāra sakarība 

 2xy = . (3.20) 

Attēlā 3.10 kreisajā pusē ir parādīta šī funkcija (3.20) apgabalā [-1, 1]. Līdzīgi kā 

iepriekšējā uzdevumā, tika ņemti 21 vienmērīgi izkliedēti punkti intervālā [-1, 1] un 

aprēķinātas atbildes y. Lai veidotu inverso metamodeli, y vērtības eksperimentu punktos tika 

izmantotas kā ieejas inversā metamodeļa aproksimācijām un mainīgā x vērtības kā atbildes. 

Attēla 3.10 kreisajā pusē melnā krāsā ir parādīti inversā uzdevuma eksperimentu punkti un ar 

zaļu līniju inversās attiecības aproksimācija ar kriginga metodi. Šajā attēlā redzams, ka 

aproksimācija iet caur eksperimentu punktu vidējo vērtību. Kriginga aproksimācija šajā 

gadījumā ir neprecīza – relatīvā CV kļūda ir 142.4% un relatīvā RMSE kļūda 199 testa 

punktos ir 100%. Attēlā 3.10 labajā pusē melnā krāsā ir parādīta x faktiskā atkarība no y, zilā 

krāsā aproksimētā atkarība un oranžā krāsā aproksimācijas kļūda testa punktos. Redzams, ka 

aproksimācija sakrīt ar faktisko sakarību tikai vienā punktā x=0. 

 

  
Attēls 3.10 Funkcijas (3.20) tiešā sakarība, aproksimācija un aproksimācijas kļūda (kreisajā pusē) un 

inversās sakarības aproksimācija ar kriginga metodi (labajā pusē) 

Attēlā 3.11 labajā pusē ir attēlots grafiks vēl vienai nelineārai t.s. Standart Testa funkcijai 

 

 
( ) ( )22 05.01

1
05.01

1
++

−
−+

=
xx

y .  (3.21) 

 

Analoģiski iepriekšējam uzdevumam, tika ņemti 21 vienmērīgi izkliedēti punkti intervālā 

[-1, 1] un aprēķinātas atbildes y, izmantojot tiešās sakarības formulu (3.21). Inversā 

metamodeļa izveidošanai, y vērtības eksperimentu punktos tika izmantotas kā ieejas inversā 

metamodeļa aproksimācijām un mainīgā x vērtības kā atbildes. Attēla 3.11 labajā pusē melnā 

)(ˆ)(
)(ˆ
)(

yzyz
yz
xf

−
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krāsā ir parādīti inversā uzdevuma eksperimentu punkti un ar zaļu līniju inversās attiecības 

aproksimācija ar kriginga metodi. Šajā attēlā redzams, ka aproksimācija nav precīza intervāla 

gala apgabalos, kur parādās inversās sakarības daudznozīmība. Kriginga aproksimācijas 

relatīvā CV kļūda šajā piemērā ir 43.467%. Relatīvā RMSE kļūda 199 vienmērīgi izkliedētos 

punktos 32.242%. Attēlā 3.12 ar zilā krāsā ir parādīta x faktiskā atkarība no y, sarkanā krāsā 

aproksimētā atkarība un zaļā krāsā aproksimācijas kļūda 199 vienmērīgi izkliedētos punktos. 

 

 
Attēls 3.11 Funkcijas (3.21) tiešā sakarība (kreisajā pusē) un inversās sakarības aproksimācija ar kriginga 

metodi (labajā pusē)  

 

 
Attēls 3.12 Funkcijas (3.21) tiešā sakarība, aproksimācijas un aproksimācijas kļūda 

No pēdējiem diviem piemēriem var secināt, ka apgrieztā modeļa aproksimācijas slikti 

apraksta inverso sakarību gadījumos, kad inversajam uzdevumam nav viennozīmīgi 

atrisinājumi. 

Praksē inversajiem uzdevumiem bieži sastopama situācija, kad iespējams iegūt vairākas 

atbildes un atbilžu ir vairāk nekā ieejas faktoru. Piemēram, tiešajam uzdevumam ir viens 

ieejas parametrs x, bet iespējams nomērīt vairākas atbildes y1, y2,..., yl. Tas nozīmē, ka 

inversajiem uzdevumiem ir liels skaits ieejas parametru y, kurus izmantojot, tiek identificēts 

mazāks skaits izejas parametru x. Piemēram, konstrukciju bojājumu identifikācijas 

uzdevumos, kur tiešā eksperimenta ieejas ir elastības moduļi un atbildes ir pašsvārstību 

)(ˆ)(
)(ˆ
)(

yzyz
yz
yz

−
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frekvences, ir iespējams nomērīt lielu skaitu pašsvārstību frekvenču. Formulējot inverso 

uzdevumu, iespējams izmantot vairākas pašsvārstību frekvences, lai identificētu vienu vai 

dažus elastības moduļus. 

Ņemot vērā, faktu, ka inversajā uzdevumā ieeju y skaits ir lielāks par izeju x skaitu, bieži 

iespējams viennozīmīgi noteikt x, pat, ja katrai izejai atbilstošā tiešā sakarība y ir nelineāra un 

inversā attiecība ir daudznozīmīga. 

Piemēram, apskatīsim gadījumu, kas balstīts uz iepriekšējiem diviem piemēriem. Tiks 

pieņemts, ka tiešajā uzdevumā ir dots viens ieejas parametrs x un divas atbildes y1 un y2, kur 

y1 nosaka pēc formulas (3.21) un y2 pēc formulas (3.20). Līdzīgi kā iepriekšējos piemēros, 

tika ņemti 21 vienmērīgi izkliedēti punkti intervālā [-1, 1] un aprēķinātas atbildes y1 un y2 

izmantojot tiešās sakarības. Atbilžu y1 un y2 vērtības eksperimentu punktos tika izmantotas kā 

ieejas inversā metamodeļa aproksimācijām un mainīgā x vērtības kā atbildes. Attēlā 3.11 un 

3.10 kreisajā pusē ir parādītas y1 un y2 tiešās sakarības grafiki. Neskatoties uz to, ka 

aproksimācija tikai pēc vienas no izejām y ir ar lielu kļūdu, inversā aproksimācija, lietojot 

abas izejas y1 un y2, ir diezgan precīza. Kriginga aproksimācijas relatīvā CV kļūda šajā 

piemērā ir tikai 0.024% un relatīvā RMSE kļūda 199 vienmērīgi izkliedētos testa punktos 

0.0014%. Attēlā 3.13 ir parādīta aproksimācijas kļūda testa punktos un redzams, ka 

aproksimācijas kļūda pēc absolūtās vērtības nepārsniedz 0.00003. Var secināt, ka, nosakot x 

pēc katras no atbildēm y atsevišķi, inversā aproksimācija nedos kvalitatīvu aproksimāciju, 

turpretim aproksimējot x pēc abām atbildēm y1 un y2 kopā, daudznozīmība pazūd un inversās 

sakarības aproksimācijas ir ļoti precīzas. 

 

 
Attēls 3.13 Aproksimācijas kļūda lietojot divas atbildes y1(3.21) un y2 (3.20) 
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Nākamajā piemērā, līdzīgi iepriekš apskatītajam gadījumam, tika veidota inversā 

aproksimācija, izmantojot divas nelineāras atbildes, kurām abām ir daudznozīmīga inversā 

sakarība. Tiešās sakarības apraksta formulas 

 )3sin(1 xy =  (3.22) 

 2
2 xy = . (3.23) 

Līdzīgi kā iepriekšējos uzdevumos, tika ņemti 21 vienmērīgi izkliedēti punkti intervālā [-1, 

1] un aprēķinātas atbildes y1 un y2, izmantojot tiešās sakarības. Atbilžu y1 un y2 vērtības 

eksperimentu punktos tika izmantotas kā ieejas inversā metamodeļa aproksimācijām un 

mainīgā x vērtības kā atbildes. Attēlā 3.14 kreisajā pusē ir parādīti y1 un y2 tiešās sakarības 

grafiki. Inversās sakarības aproksimācija ar kriginga metodi ir samērā precīza – 

aproksimācijas relatīvā CV kļūda šajā piemērā ir 39%, bet relatīvā RMSE 199 testa punktos 

tikai 3.98%. No attēla 3.14 (labās puses) redzams, ka aproksimācijas kļūda testa punktos pēc 

absolūtās vērtības nepārsniedz 0.1, pie tam lielākā aproksimācijas kļūda ir intervāla 

galapunktos. 

  
Attēls 3.14 (3.22) un (3.23) tiešo sakarību grafiki (kreisā puse) un aproksimācijas kļūda (labā puse) 

 

Nākamajā piemērā tika veidota inversā aproksimācija, izmantojot divas nelineāras atbildes, 

kurās abas bija daudznozīmīgas un simetriskas pret vienu punktu x = 0. Tika izmantotas 

kvadrātiskas funkcijas  

 12 2
1 += xy  (3.24) 

 2
2 xy = . (3.25) 

Līdzīgi kā iepriekšējos gadījumos, tika ņemti 21 vienmērīgi izkliedēti punkti intervālā [-1, 

1] un aprēķinātas atbildes y1 un y2, izmantojot tiešās sakarības. Atbilžu y1 un y2 vērtības 

eksperimentu punktos tika izmantotas kā ieejas inversā metamodeļa aproksimācijām un 

mainīgā x vērtības kā atbildes. Attēlā 3.15 ir parādītas y1 un y2 tiešās sakarības grafiki. Šajā 

gadījumā inversās sakarības aproksimācija nav apmierinoša - kriginga aproksimācijas relatīvā 
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CV kļūda ir 150%, un RMSE 199 testa punktos 100%. Attēlā 3.15 labajā pusē ir parādīta 

inversās aproksimācijas kļūda testa punktos. 

 
 

  
Attēls 3.15 (3.24) un (3.25) tiešo sakarību grafiki (kreisā puse) un aproksimācijas kļūda (labā puse) 

 

Nākamajā piemērā tika nedaudz modificēta atbildes y1 tiešā sakarība tā, lai nebūtu 

simetrijas pret to pašu punktu kā atbildei y2. Tika izmantotas formulas  

 1)01.0(2 2
1 +−= xy  (3.26) 

 2
1 xy = . (3.27) 

Inversais metamodelis tika veidots analoģiski kā iepriekšējā piemērā. Attēlā 3.16 (labajā 

pusē) ir parādītas y1 un y2 tiešās sakarības grafiki. Pretēji iepriekšējam piemēram, šajā 

gadījumā inversās sakarības aproksimācija tika iegūta ļoti precīza - kriginga aproksimācijas 

CV kļūda šajā piemērā ir 0.0091%, un RMSE 199 vienmērīgi izkliedētos testa punktos ir 

0.00074%. Attēla 3.16 labajā pusē ir parādīta aproksimācijas kļūdas grafiks 199 testa punktos. 
 

  
Attēls 3.16 (3.26) un (3.27) tiešo sakarību grafiki (kreisā puse) un aproksimācijas kļūda (labā puse) 
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No apskatītajiem piemēriem var secināt, ka inversās metamodelēšanas princips ir 

pielietojams inverso problēmu risināšanai. Galvenais inversās metamodelēšanas metodes 

trūkums, salīdzinot ar nesakritības metodi, ir tāds, ka gadījumos, kad inversā sakarība ir 

neviennozīmīga, inversās sakarības aproksimācija var būt ar lielu kļūdu un tādējādi var dot 

kļūdīgu risinājumu. Savukārt, šādos gadījumos, lietojot nesakritības metodi un minimizējot 

mazāko kvadrātu summu, tiks iegūti vairāki lokālie minimumi, kur katrs atbildīs kādam no 

potenciālajiem risinājumiem. Šādos gadījumos, kad kāda no atbildēm viennozīmīgi nenosaka 

meklējamo risinājumu, inverso metamodeļu veidošanai nepieciešamas papildus atbildes, 

kuras likvidētu daudznozīmības parādīšanos.  

Viens no nesakritības metodes trūkumiem inverso problēmu risināšanai ir tas, ka neeksistē 

vienkāršs mehānisms, ar kuru novērtēt iegūto risinājumu precizitāti un adekvātumu. Maza 

nesakritības funkcijas vērtība pati par sevi neliecina, ka inversais uzdevums ir atrisināts.  

Pretēji nesakritības metodei, inversās metamodelēšanas metode ļauj novērtēt risinājuma 

kvalitāti, šim novērtējumam izmantojot CV (skat. 1.3.5) kļūdu. Ja inverso atkarību izdodas 

aproksimēt ar mazu CV kļūdu, tad var pieņemt, ka apgrieztais modelis ir aproksimēts 

kvalitatīvi. Turpretim, ja inversā attiecība ir aproksimēta ar lielu CV kļūdu, tad jāsecina, ka 

aproksimācijas nav pietiekami precīzas un dotais rezultāts var būt kļūdains. To ievērojot, var 

izdarīt secinājumus un atbilstoši rīkoties. Piemēram, palielinot atbilžu skaitu, pārbaudot 

iegūto risinājumu, izmantojot nesakritības metodi. Neviennozīmīga inversā sakarība var 

norādīt arī uz kļūdu mērījumos, matemātiskajā modelī vai arī uz to, ka problēma slēpjas 

uzdevuma formulējumā. Piemēram, ja svārstību sistēmā pēc pašsvārstību frekvencēm 

vienlaicīgi vēlas identificēt gan elastības moduļus, gan materiāla blīvumu, inversās sakarības 

vispār neeksistē, bet nesakritības metode to neuzrāda. 

Vēl viena inversās metamodelēšanas priekšrocība ir tāda, ka veidojot metamodeļus ar 

polinomu aproksimācijām, iespējams noteikt dažādo faktoru ietekmi uz atbildi, t.i. iespējams 

veikt inversās problēmas faktoru nozīmīguma analīzi. Tas ir īpaši lietderīgi, ja nepieciešams 

noteikt, cik lielā mērā un kura no atbildēm yi ir efektīvāk lietojama x identifikācijai. Bieži ar 

šādu problēmu nākas saskarties praktiskos uzdevumos, kad ir liela dažādo atbildes mērījumu 

kopa (y kopa). Piemēram, ja konstrukcijas bojājumu identifikācija tiek bāzēta uz pašsvārstību 

frekvenču analīzi, rodas jautājums, cik un kuras frekvences būtu jāizmanto bojājumu 

identifikācijai. Sekmīgai inversā uzdevuma risināšanai praksē svarīgi ir izvēlēties atbildes, kas 

dod pēc iespējas vairāk informācijas par modeļa ieejām. Šādās situācijās inversā 

metamodelēšana var būt īpaši efektīva metode, salīdzinot ar nesakritības metodi. 

Aproksimējot inverso sakarību ar polinomu, iespējams izmantot polinoma koeficientus, lai 
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novērtētu dažādo mērījumu ietekmi un tādējādi noteiktu, kuras atbildes ir efektīvāk 

izmantojamas inversā uzdevuma risināšanai.  

3.2.3 Matricu nosacītības problēma inversajā metamodelēšanā 

Metamodeļu veidošanai tika izmantotas globālās un lokālās polinomu aproksimācijas un 

kriginga aproksimācijas metodes. Kā secināts iepriekš, inversās problēmas bieži ir slikti 

nosacītas un inverso metamodeļu veidošanā jāsaskaras ar vairākām problēmām: 

1. Nav iespējams plānot y vērtības, lai vienmērīgi noklātu eksperimentu telpu. 

2. Ja tiek mērītas vairākas ieejas, tad tās var būt savstarpēji korelētas. Nereti praktiskos 

uzdevumos atbildes y ir atkarīgas ne tikai no ieejas faktoriem x, bet ir arī savstarpēji kaut kādā 

veidā saistītas, piemēram, xy =1  un xy 22 = , tad 212 yy = . Šādā gadījumā inversās 

aproksimācijas var būt korektas tikai, ievērojot y savstarpējo saistību. Piemēram, ja xy =1  

un xy 22 = , tad inversā metamodeļa ieejām jāapmierina tās pašas korelācijas sakarības, kas ir 

bijušas tiešā modeļa atbildēm, šajā gadījumā 212 yy = . Ja matemātiskais modelis ir adekvāts 

fiziskajam, tad fiziskajiem eksperimentiem būs tāda pati korelācija kā matemātiskajiem. 

No šiem abiem punktiem seko, ka, aproksimācijai lietojot polinomiālu regresijas funkciju 

un koeficientu noteikšanai lietojot mazāko kvadrātu metodi (1.18), var tikt iegūtas slikti 

nosacītas vai singulāras informācijas matricas. Šo problēmu risināšanai tiek piedāvāts lietot 

singulārās vērtības dekompozīciju (SVD) metodi skat. [Golub un Kahan (1965)], [Nash 

(1990)]. 

3.2.3.1 Informācijas matricas nosacītība polinomu aproksimācijām 

Lai ilustrētu problēmas, kas rodas izmantojot mazāko kvadrātu metodi polinomu 

koeficientu noteikšanai, tiks apskatīts uzdevums, kur inversajam uzdevumam ir divas ieejas, 

kuru tiešās sakarības ir lineāras, bet savstarpēji korelētas. Ja, piemēram, xy =1  un xy 22 = , 

tad, meklējot inverso sakarību x = z(y), eksperimentālie punkti ir savstarpēji lineāri saistīti 

212 yy = . 

Piemēram, ja tiešajam uzdevumam ir dots viena faktora 21 punktu vienmērīgi izkliedēts 

eksperimentu plāns ar atbildēm xy =1  un xy 22 =  (eksperimentu punkti un atbildes parādītas 

tabulā 3.3), tad inversā uzdevuma ieejas punkti no y1 un y2 ir parādīti attēlā 3.17.  
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Tabula 3.3 Eksperimentu punkti un atbildes tiešajai sakarībai xy =1  un xy 22 =  

x -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0
xy =1  -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0

xy 22 =  -2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0
x 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0  

xy =1  0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0  
xy 22 =  0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0  

 
Tā kā atbildes y1 un y2 ir savstarpēji lineāri saistītas 212 yy = , tad inversā uzdevuma ieejas 
punkti izvietojas uz taisnes. 

 
y2

y1  
Attēls 3.17 Lineāri korelētu eksperimenta atbilžu ilustrācija 

 

Tā kā eksperimentu punkti izvietojas uz taisnes, tad aproksimācijas polinoma koeficientu 

noteikšanai lietojot mazāko kvadrātu metodi (1.18), rodas singulāra informācijas matrica 

(skat. 1.3.1). Mazāko kvadrātu metodē polinomu koeficientus nosaka, lietojot formulu (1.19). 

Tabulā 3.4 ir attēlota informācijas matrica, aproksimācijai lietojot lineāru polinomu. Tabulā 

3.4 redzams, ka trešā rindiņa ir otrās rindiņas lineāra kombinācija (visi elementi pareizināti ar 

2). Tas nozīmē, ka eksistē bezgalīgi daudzi iespējamie koeficientu β̂  (1.19) atrisinājumi. 

Šādā gadījumā koeficientus β̂  nav iespējams iegūt, ja vienādojumā (1.19) informācijas 

matricas inversā matrica tiek aprēķināta, lietojot Gausa, Holecka vai LU dekompozīcijas 

metodes. Šīs matricu apgriešanas metodes derīgas tikai nesingulārām matricām, kad matricas 

rangs sakrīt ar kolonnu un rindiņu skaitu. Šajā gadījumā informācijas matricas rangs nesakrīt 

ar matricas rindiņu un kolonnu skaitu. 
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Tabula 3.4 Informācijas matrica aproksimācijai ar lineāru polinomu 

21.0 0.0 0.0 
0.0 7.7 15.4 
0.0 15.4 30.8 

 

Matricas rangs ir vienāds ar nenulles singulāro vērtību skaitu, matricas singulārās vērtības 

iespējams atrast, lietojot SVD metodi. Tabulā 3.4 dotajai matricai trīs singulāro vērtību 

vektors ir (38.5, 21, 2.76E-150). Redzams, ka trešā vērtība ir praktiski nulle, t.i. tabulā 3.4 

pierakstītās matricas rangs ir 2. 

Lai noteiktu polinoma koeficientus jeb iegūtu vienādojuma (1.19) atrisinājumu, iespējams 

izmantot SVD dekompozīcijas metodi, iegūstot informācijas matricas pseidoinverso jeb 

(vispārināto inverso) [Greville (1959)] matricu. Lietojot šādu pieeju, koeficienti β̂  no 

formulas (1.19) būs ar mazāko Eiklīda normu. Tabulā 3.5 ir parādīta tabulā 3.4 pierakstītās 

matricas pseidoinversā matrica. 

 

Tabula 3.5 Informācijas matricas (tabula 3.4) pseidoinversā matrica  

0.0476 0.0000 0.0000
0.0000 0.0052 0.0104
0.0000 0.0104 0.0208

 

Lietojot SVD metodi, tika iegūts koeficientu β̂  vektors (-1.4E-20, 0.2 , 0.4). Izmantojot 

šos koeficientus aproksimācijai ar lineāru polinomu, tika iegūta precīza inversās sakarības 

aproksimācija. 

Līdzīga situācija rodas gadījumā, ja šim pašam piemēram aproksimācijai izmanto 

kvadrātisku polinomu. Tabulā 3.6 ir parādīta atbilstošā informācijas matrica. Redzams, ka otrā 

un trešā rindiņa ir savstarpēji lineāri saistītas, kā arī 4., 5. un 6. rindiņa ir savstarpēji lineāri 

saistītas.  

Tabula 3.6 Informācijas matrica aproksimācijai ar kvadrātisku polinomu 

21.0000 0.0000 0.0000 7.7000 15.4000 30.8000 
0.0000 7.7000 15.4000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 15.4000 30.8000 0.0000 0.0000 0.0000 
7.7000 0.0000 0.0000 5.0666 10.1332 20.2664 

15.4000 0.0000 0.0000 10.1332 20.2664 40.5328 
30.8000 0.0000 0.0000 20.2664 40.5328 81.0656 

 
Šajā gadījumā matricas singulārās vērtības ir attēlotas tabulā 3.7. Redzams, ka šajā 

gadījumā matricas rangs ir trīs, t.i. vienādojumu sistēmai (1.19) eksistē bezgalīgi daudzi 
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atrisinājumi β̂ . Tabulā 3.8 ir tabulā 3.6 pierakstītās informācijas matricas pseidoinversā 

matrica parādīta tabulā. 

Tabula 3.7 Informācijas matricas (tabula 3.6)  singulārās vērtības 

119.0917 38.5000 8.3069 0 0 0 
 

Tabula 3.8 Informācijas matricas (tabula 3.6)  pseidoinversā matrica 

0.1080 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.0156 -0.0311 
0.0000 0.0052 0.0104 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0104 0.0208 0.0000 0.0000 0.0000 

-0.0078 0.0000 0.0000 0.0010 0.0020 0.0040 
-0.0156 0.0000 0.0000 0.0020 0.0040 0.0081 
-0.0311 0.0000 0.0000 0.0040 0.0081 0.0162 

 

Izmantojot pseidoinverso matricu, šajā piemērā tika iegūti koeficienti (-2.51E-17, 0.2 , 0.4, 

6.33E-18, -1.9019E-19, -3.80379E-19). Izmantojot iegūtos koeficientus aproksimācijai ar 

kvadrātisku polinomu, tika iegūta precīza inversās sakarības aproksimācija, bez tam redzams, 

ka inversajā aproksimācijā būtiski ir tikai lineārie polinoma locekļi. 

Nākamajā piemērā ir apskatīts gadījums, kur inversajam uzdevumam ir divas ieejas un viena 

no tiešajām sakarībām ir nelineāra, ar daudznozīmīgu apgriezto sakarību. Ja xy =1  

un 2
2 xy = , meklējot inverso sakarību x = z(y), eksperimentālie punkti ir savstarpēji korelēti ar 

sakarību 2
2

1 yy = .  

Līdzīgi kā iepriekšējā uzdevumā, tika pieņemts, ka tiešajam uzdevumam ir dots viena 

faktora 21 punktu vienmērīgi izkliedēts eksperimentu plāns ar atbilžu y1 un y2 vērtībām šajos 

punktos. Inversajam uzdevumam ieejas ir y1 un y2 , atbilstošie punkti ir parādīts attēlā 3.17. Tā 

kā tiešās sakarības atbildes y1 un y2 ir savstarpēji saistītas ar kvadrātisku sakarību, tad arī 

inversā uzdevuma ieejas punkti izvietojas uz parabolas. 
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Attēls 3.17 korelētu eksperimenta atbilžu ilustrācija 

 

Šajā gadījumā aproksimācijai ar lineāru polinomu informācijas matrica nav singulāra. 

Informācijas matrica šim gadījumam ir attēlota tabulā 3.9 un atbilstošās singulārās vērtības ir 

(24.11293, 7.7, 1.95367). Neviena no singulārajām vērtībām nav nulle, tas nozīmē, ka 

matricas rangs ir trīs un informācijas matricas inverso matricu iespējams atrast ar standarta 

(LU vai Holecka) metodēm. 

Tabula 3.9 Informācijas matrica aproksimācijai ar lineāru polinomu 

21.00000 0.00000 7.70000
0.00000 7.70000 0.00000
7.70000 0.00000 5.06660

 

Informācijas matrica gadījumam, ja inversā sakarība tiek aproksimēta ar kvadrātisku 

polinomu, ir attēlota tabulā 3.10. Redzams, ka tabulā 3.10 3. un 4. rindiņas ir vienādas. Šīs 

matricas singulārās vērtības ir parādītas tabulā 3.11. Redzams, ka matricai ir tikai 5 nenulles 

singulārās vērtības un šīs matricas rangs ir 5 < 6 un tādēļ ir jāizmanto SVD metode, lai atrastu 

pseidoinverso matricu. Informācijas matricas pseidoinversā matrica parādīta tabulā 3.12. 

 

Tabula 3.10 Informācijas matrica aproksimācijai ar kvadrātisku polinomu 

21.00000 0.00000 7.70000 7.70000 0.00000 5.06660 
0.00000 7.70000 0.00000 0.00000 5.06660 0.00000 
7.70000 0.00000 5.06660 5.06660 0.00000 3.95681 
7.70000 0.00000 5.06660 5.06660 0.00000 3.95681 
0.00000 5.06660 0.00000 0.00000 3.95681 0.00000 
5.06660 0.00000 3.95681 3.95681 0.00000 3.35463 

 
 

Tabula 3.11 Informācijas matricas  (tabula 3.10) singulārās vērtības 
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29.74234 11.22964 4.63048 0.42717 0.11501 0 

 

Tabula 3.12 Informācijas matricas (tabula 3.10) pseidoinversā matrica 

1.69E-01 2.34E-17 -3.65E-01 -3.65E-01 1.95E-17 6.06E-01
2.12E-16 8.25E-01 8.95E-16 -2.78E-15 -1.06E+00 1.97E-15

-3.65E-01 -6.50E-16 1.41E+00 1.41E+00 7.77E-16 -2.78E+00
-3.65E-01 9.35E-16 1.41E+00 1.41E+00 -1.52E-15 -2.78E+00
-3.68E-16 -1.06E+00 -1.09E-15 4.16E-15 1.61E+00 -3.16E-15
6.06E-01 -4.92E-16 -2.78E+00 -2.78E+00 1.03E-15 5.95E+00

 
Izmantojot pseidoinverso matricu, šajā piemērā tika iegūti koeficienti (2.07E-16, 1.00, -

6.57E-16, -4.37E-17, 7.16E-16, 8.06E-16). Izmantojot šos koeficientus aproksimācijā, tika 

iegūta precīza inversās sakarības aproksimācija. Redzams, ka inversajā aproksimācijā būtisks 

ir tikai lineārais loceklis. 

Līdzīga situācija rodas, ja aproksimācijai tiek izmantots kubisks polinoms. Šādā gadījumā 

informācijas matrica ir attēlota tabulā 3.13 un atbilstošās singulārās vērtības tabulā 3.14. Kā 

redzams, tad 3 no singulārajām vērtībām ir precīzi nulles. Tas nozīmē, ka matricas rangs ir 

mazāks par 10 un koeficientu noteikšanai jāizmanto pseidoinversā matrica. 

Tabula 3.13 Informācijas matrica aproksimācijai ar kubisku polinomu 

21.000 0.000 7.700 7.700 0.000 5.067 0.000 5.067 0.000 3.957
0.000 7.700 0.000 0.000 5.067 0.000 5.067 0.000 3.957 0.000
7.700 0.000 5.067 5.067 0.000 3.957 0.000 3.957 0.000 3.355
7.700 0.000 5.067 5.067 0.000 3.957 0.000 3.957 0.000 3.355
0.000 5.067 0.000 0.000 3.957 0.000 3.957 0.000 3.355 0.000
5.067 0.000 3.957 3.957 0.000 3.355 0.000 3.355 0.000 2.983
0.000 5.067 0.000 0.000 3.957 0.000 3.957 0.000 3.355 0.000
5.067 0.000 3.957 3.957 0.000 3.355 0.000 3.355 0.000 2.983
0.000 3.957 0.000 0.000 3.355 0.000 3.355 0.000 2.983 0.000
3.957 0.000 3.355 3.355 0.000 2.983 0.000 2.983 0.000 2.735

 

Tabula 3.14 Informācijas matricas (tabula 3.13) singulārās vērtības 

33.59713 17.57336 6.65704 0.99901 0.31813 0.02412 0.00501 0 0 0
 

Izmantojot pseidoinverso matricu, šajā piemērā tika iegūti koeficienti (-5.53E-15, 1.00,  

4.78E-14, 5.76E-14, 1.42E-16, -1.41E-13, -6.49E-15, -1.41E-13, 3.08E-15). Līdzīgi kā 

iepriekšējā gadījumā, izmantojot šos koeficientus, tika iegūta precīza inversās sakarības 

aproksimācija. Redzams, ka inversās aproksimācijai būtisks ir tikai lineārais loceklis. 

3.2.3.2 Kriginga kovariācijas matricas nosacītība 

Kriginga metodes kovariances matricas nosacītība ir pētīta vairākos darbos [Ababou 

(1994)], [Sasena (2002)] un autori ir secinājuši, ka kovariances matrica kļūst sliktāk nosacīta, 
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palielinot punktu skaitu un attālumu nobīdes hiperparametra θ vērtību. Šajā darbā tika 

salīdzināts, kā mainās kovariances matricas nosacītība atkarībā no eksperimentu plāna trim 

viena faktora 21 punkta eksperimentu plāniem. Pirmajā gadījumā tika izmantots LH 

eksperimentu plāns, kas optimizēts pēc MSE kritērija, un aproksimācijā lietota hiperparametra 

vērtība θ = 1, otrajā gadījumā tika lietots tas pats plāns, bet aproksimācija izmantota 

hiperparametra vērība θ = 20. Trešajā gadījumā tika izmantoti inversā testa uzdevuma punkti, 

kad atbildes savā starpā ir korelētas (tiešajās sakarības xy =1  un xy 22 = ). Ceturtajā gadījuma 

izmantoti inversā testa uzdevuma punkti, kad atbildes savā starpā ir saistītas ar kvadrātisku 

sakarību (tiešajās sakarības xy =1  un 2
2 xy = ). Eksperimentu plāni apkopoti attēlā 3.18. 

Matricas nosacītība tika aprēķināta pēc formulas 
min

max

σ
σ

=k , kur σmax un σmin ir maksimālā un 

minimālā kovariances matricas singulārā vērtība [Lichtblau un Eric]. 
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Attēls 3.18 MSE LH plāns (a), korelēti eksperimentu punkti y2=0.5y1 (b) un y2=y1

2
  (c) 

 

Kovariances matricas nosacītība apskatītajiem četriem gadījumiem parādīta tabulā 3.15. 

Tabula 3.15 Kriginga kovariances matricas nosacītība  

Eksperimentu plāns θ k 
MSE LH  1 8.50E+03
MSE LH 20 7.00E+120

12 5.0 yy =  1 6.62E+120
2

12 yy =  1 6.59E+120

12 5.0 yy =  20 7.22E+120
2

12 yy =  20 6.97E+120
 

No tabulas 3.15 redzams, ka eksperimentu plānam ar vienmērīgi izvietotiem punktiem 

kovariances matricas nosacītība ir daudz labāka nekā inversā uzdevuma eksperimentu 

plāniem, ja kovariances funkcijas hiperparametrs ir mazs (šajā piemērā 1). Eksperimentu 

a b c
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plāniem ar nevienmērīgi izvietotiem punktiem kriginga metodes kovariances matrica ir sliktāk 

nosacīta mazākām attāluma nobīdes hiperparametra θ vērtībām. Gadījumā, kad 

hiperparametram jāizvēlas lielāka vērtība (piemēram, 20), atšķirība starp kovariances matricas 

nosacītību dažādiem eksperimentu plāniem vairs nav būtiska. Tādējādi var secināt, ka 

inversās metamodelēšanas uzdevumos kovariances matricas inversās matricas atrašanai var 

lietot standarta metodes (skat. [Rassmussen un Williams (2006)], [Ababou u.c. 1994], [Oliver 

(1998)]). 

3.3 Secinājumi 

Galvenās problēmas, kas saistītas ar kriginga metodes pielietošanu, ir darbietilpīgā modeļa 

izstrāde, kas ietver kovariances matricas inversās matricas skaitļošanu un optimālu 

kovariances funkcijas parametru (hiperparametru) atrašanu. Šajā nodaļā tika piedāvāta 

algoritmiska skaitļošanas shēma, ar kuras palīdzību iespējams iegūt kriginga modeļa 

izveidošanas ātrdarbības uzlabošanu vairāku atbildes funkciju gadījumā. Šī shēma balstās uz 

faktu, ka kovariances matrica ir atkarīga no eksperimentu plāna, kovariances funkcijas un 

kovariances funkcijas hiperparametriem, bet nav tieši atkarīga no atbildes funkcijas datiem. Šī 

shēma, tika papildināta ar soļiem MLL un CV rādītāju ātrdarbības uzlabošanai vairāku 

atbildes funkciju gadījumā.  

Trīs viena un trīs divu faktoru testa funkcijām tika grafiski salīdzināta CV un MLL 

kritēriju korelācija ar aproksimācijas kļūdu papildus testa punktos un tika secināts, ka neviens 

no kritērijiem nav labāks visos gadījumos. Detalizētāka kritēriju salīdzināšana ir veikta 4. un 

5. nodaļā apskatītajos testu un praktiskajos uzdevumos. 

Nodaļā 3.2 tika piedāvāta inversās metamodelēšanas metode. Šajā metodē uzreiz tiek 

veidots inversās sakarības metamodelis, kuram ieejas ir tiešā uzdevuma izejas un izejas ir 

tiešā uzdevuma ieejas. Ja iespējams izveidot šādu korektu metamodeli, tad ļoti ātri iespējams 

atrast jebkura dotās sistēmas inversā uzdevuma atrisinājumu. Šī metode pretēji nesakritības 

metodei ļauj tieši novērtēt risinājuma kvalitāti, nosakot aproksimāciju precizitāti ar 

krosvalidācijas rādītāju, kas ir ļoti būtiski praktiskos uzdevumos. Otra galvenā inversās 

metamodelēšanas priekšrocība ir tā, ka, lietojot polinomu aproksimācijas, iespējams tieši 

novērtēt dažādo izeju nozīmību. 

Inversās metamodelēšanas trūkums ir tas, ka gadījumos, kad inversā sakarība nav 

viennozīmīga, iegūtās aproksimācijas var būt ar lielu kļūdu, pat palielinot eksperimentālo 

punktu skaitu. Šādos gadījumos iegūtais risinājums var būt nekorekts. Kā pozitīvs inversās 

metamodelēšanas moments jāatzīmē tas, ka šādus gadījumus var konstatēt, jo aproksimācijām 
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tiek uzrādīta liela krosvalidācijas kļūda. Risinot šādus uzdevumus ar nesakritības metodi, 

teorētiski iespējams iegūt visus daudznozīmīgos atrisinājumus. 

Nodaļā 3.2.3 ir parādīts, ka daudzos uzdevumos, palielinot atbilžu skaitu, daudznozīmība 

izzūd, pat, ja katra no atbildēm atsevišķi ir nelineāra ar daudznozīmīgu inverso sakarību. 

Praksē ļoti izplatīta ir situācija, kad iespējams palielināt nomērīto atbilžu skaitu (lielāku par 

identificējamo parametru skaitu), tādējādi ir pamats uzskatīt, ka šis inversās metamodelēšanas 

trūkums nav ļoti būtisks vairumam praktisko uzdevumu. Neviennozīmīga inversā sakarība var 

norādīt uz kļūdu mērījumos, matemātiskajā modelī vai arī uz to, ka problēma slēpjas 

uzdevuma formulējumā. 

Inverso metamodeļu veidošanā ar polinomu aproksimācijām, nākas saskarties ar 

singulārām informācijas matricām. Lai noteiktu polinoma koeficientus, šādos gadījumos 

iespējams izmantot SVD metodi. 
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4. METAMODELĒŠANAS METOŽU TESTĒŠANA 
TEORĒTISKAJIEM TESTA UZDEVUMIEM 

Šajā nodaļā ir testēta kriginga metode dažāda apjoma un sarežģītības testa uzdevumiem. Tā 

kā literatūrā nav vienota viedokļa par to, kādā veidā ir jānosaka kovariances funkcijas 

parametri (skat. 1.3.3 un 3.1), nodaļā 4.1 tika izmantotas literatūrā apskatītas testa funkcijas, 

lai salīdzinātu krosvalidācijas CV (skat. 1.3.5) un maksimālās paticamības MLL (skat. 1.3.3) 

kritēriju efektivitāti kovariances funkcijas hiperparametru noteikšanai. Visiem testa 

uzdevumiem tika veidotas aproksimācijas, izmantojot gan CV, gan MLL metodi. Kovariances 

funkcijas parametri tika noteikti divos veidos. Pirmajā veidā tika noteikti m + 1 

hiperparametri:  pakāpes hiperparametrs p un katram ieejas faktoram atbilstošais attālumu 

nobīdes hiperparametrs θi (skat. (3.7)). Otrajā veidā tika noteikti 2 hiperparametri: pakāpes 

hiperparametrs p un viens attālumu nobīdes hiperparametrs θ, kopīgs visiem ieejas faktoriem 

(skat. (3.8)). 

Nodaļās 4.2 un 4.3 tika salīdzinātas abas pieejas, lietojot gan CV, gan MLL metodes. 

Nodaļā 4.4 tika salīdzināta kriginga metode, nosakot m + 1 hiperparametrus, lietojot CV 

metodi, ar lokāli svērto un globālo polinomu metodēm. 

4.1 Testa uzdevumu formulējums 

Šajā darbā tika izmantotas 8 testa funkcijas divu faktoru testa uzdevumiem un trīs testa 

funkcijas trīs un 5 faktoru testa uzdevumiem. Testa funkcijas tika pielietotas dažāda lieluma 

eksperimentu plāniem. Testa uzdevumos tika izmantoti LH eksperimentu plāni, kas optimizēti 

pēc MSE kritērija, lietojot otrajā nodaļā aprakstīto optimizācijas algoritmu. Tika izmantoti 

eksperimentu plāni 2, 3 un 5 faktoru testa uzdevumiem. Testa uzdevumos tika izmantoti 

eksperimentu plāni ar dažādu punktu skaitu. Testa uzdevumos izmantotie eksperimentu plāni 

un kritēriju vērtības ir apkopotas tabulā 4.1. 

 
Tabula 4.1 Testa uzdevumu eksperimentu plānu kritērija vērtības 

Faktoru skaits Eksperimentu 
punktu skaits 

MSE kritērija vērtība 

2 10 0.294837 
2 20 0.198617 
2 50 0.121818 
3 20 0.408792 
3 50 0.290371 
5 50 0.654012 
5 100 0.555202 
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Testa uzdevumos izmantotie divu faktoru eksperimentu plāni parādīti attēlā 4.1. 

   
Attēls 4.1 Testa uzdevumos izmantotie divu faktoru eksperimentu plāni 

 

Testa uzdevumos izmantotie trīs faktoru eksperimentu plāni parādīti attēlā 4.2 un 4.3. 

   
Attēls 4.2 20 punktu 3 faktoru eksperimenta plāna divdimensionālās projekcijas 

 

   
Attēls 4.3 50 punktu 3 faktoru eksperimenta plāna divdimensionālās projekcijas 

 

Tabulā 4.2, 4.3 un 4.4 ir apkopotas funkcijas, kas tika izmantotas 2 faktoru, 3 faktoru un 5 

faktoru testa uzdevumiem. Visas testa funkcijas tika ņemtas no [Molga un Smutnicki (2005)], 

izņemot StandartTesta funkciju no [Auzins (2004)]  un Mystery funkciju no [Sasena (2002)]. 
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Tabula 4.2 Divu faktoru testa funkcijas 

Numurs Nosaukums Formula Faktoru 
robežas 

1 StandartTesta 
( )

( ) ( )∑∑
==

++
−

−+
= m

j
j

m

j
j xx

xf

1

2

1

2 05.01

1

05.01

1  
[-1, 1][-1, 1] 

2 CamelBack  2
2

2
221

2
1

4
12

121 )44()
3

1.24(),( xxxxx
x

xxxf +−+++−=  [-1, 1] [-1, 
1] 

3 Rastrigina  )2cos(10)2cos(1020(),( 2
2
21

2
121 xxxxxxf ππ −+−+=  [-1, 1][-1, 1] 

4 Rosenbroka jeb 
Banana  

( ) ( )[ ]∑
−

=
+ −+−=

1

1

222
1 1100)(

n

i
iii xxxxf  [-2, 2] [-2, 

2] 

5 CamelBack*  2
2

2
221

2
1

4
12

121 )44()
3

1.24(),( xxxxx
x

xxxf +−+++−=  [-2, 2] [-2, 
2] 

6 Branina 10)cos()
8
11(10)6

5
4

1.5(),( 1
212

12221 +−+−+−= x
x

xxxxf
πππ

 
[-5 10] [0 
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7 Mystery  
)7.0sin()5.0sin(7

)2(2)1()(01.02)(
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2
2
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1
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xxxxxf
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8 Michelwitz 
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2
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⎥
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⎡
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⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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 [0, 3.14] 

 
Attēlos 4.4 - 4.7 ir parādīti izmantoto testa funkciju 3D attēli attiecīgajās mainīgo robežās. 
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Attēls 4.4 Standart Testa un CamelBack funkciju grafiki diviem ieejas faktoriem 
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Attēls 4.5 Rastrigina un CamelBack funkciju grafiki diviem ieejas faktoriem 
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Attēls 4.6 Rosenbroka jeb Banana un Branina funkciju grafiki diviem ieejas faktoriem 
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Attēls 4.7 Mystery un Michelwitz funkciju grafiki diviem ieejas faktoriem 

 

Tabula 4.3 Trīs faktoru testa funkcijas 

Numurs Testa funkcijas 
nosaukums Testa funkciju formula Faktoru 

robežas 
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Tabula 4.4 Piecu faktoru testa funkcijas 

Testa 
funkcijas 
numurs 

Testa funkcijas 
nosaukums Testa funkciju formula Faktoru 

robežas 
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4.2 Krosvalidācijas un maksimālās paticamības metožu salīdzinājums 
kovariances hiperparametru noteikšanai 

Tabulās 4.5, 4.6 un 4.7 ir apkopoti aproksimāciju rezultāti astoņām divu dimensiju testa 

funkcijām 10, 20 un 50 punktu eksperimentu plāniem. Katra testa funkcija tika aproksimēta, 

lietojot kriginga metodi. Kriginga metodes kovariances funkcijas hiperparametri tika noteikti, 

izmantojot gan CV metodi, gan MLL metodi. Katram testa uzdevumam tika noteikti optimālie 

kovariances funkcijas hiperparametri p un θi. Aproksimācijām, kurām tika lietotas pēc CV un 

MLL optimālas hiperparametru vērtības, tika aprēķinātā relatīvā RMSE kļūda (1.41) 105 LH 

testa punktos (Test%). Izmantojot šo rādītāju, ir iespējams salīdzināt dažādo metožu 

aproksimāciju kvalitāti. Kolonnās bez * tika noteikti m + 1 hiperparametri: pakāpes parametrs 

p un attālumu nobīdes hiperparametrs katram faktoram θi. Ar * apzīmētajās kolonnās 

hiperparametrs θi tika ņemts vienāds visiem faktoriem, t.i. θi = θj. Šajā gadījumā divu faktoru 

testa uzdevumos, tika noteikti tikai 2 parametri p un θ. 

Tabulā 4.5 ir dotas CV, MLL un RMSE vērtības testa punktos aproksimācijām pie 

optimālajām hiperparametru vērtībām, lietojot 10 punktu 2 dimensiju eksperimentu plānu. 

 

Tabula 4.5 Divu faktoru testa funkciju aproksimācija lietojot 10 eksperimenta punktus 

   CV%  Test % MLL Test % CV%* Test%* MLL* Test%* 
1 StandartTesta 3.56 39.64 64.55 11.82 6.14 35.55 64.40 11.20 
2 CamelBack 19.34 31.42 0.37 55.39 87.63 53.33 1.72 51.34 
3 Rastrigina  39.02 174.92 -34.64 104.16 111.11 224.58 -35.00 224.58 
4 Rosenbroka 24.58 118.17 -130.21 56.86 102.40 60.52 -130.76 119.01 
5 CamelBack* 19.34 31.01 -52.53 23.95 65.86 57.11 -59.33 98.31 
6 Branina 28.44 22.08 -83.43 45.17 28.54 21.66 -83.54 47.26 
7 Mystery 20.39 51.86 -34.38 53.22 21.36 52.41 -36.57 52.18 
8 Michelwitz 98.71 94.43 26.59 97.34 102.70 92.00 26.57 102.04 

 
 

Redzams, ka 4 gadījumos (2, 6, 7, 8), lietojot CV kritēriju, un 3 gadījumos (1, 3, 4, 5), 

lietojot MLL kritēriju, tika iegūtas labākas aproksimācijas. Redzams, ka atsevišķos gadījumos 

CV un MLL aproksimāciju kvalitāte būtiski atšķiras (gadījumi 3, 4, 6). Tabulā redzams, ka 

lietojot vienu hiperparametru θ, iegūto aproksimāciju rezultāti daudzos gadījums ir līdzīgi, kā 

gadījumos, kad lietoti divi hiperparametri θ1 un θ2. 

Tabulā 4.6 ir apkopotas CV, MLL un RMSE vērtības testa punktos aproksimācijām, 

lietojot 20 punktu 2 dimensiju eksperimentu plānu. No tabulas redzams, ka 4 gadījumos (2, 3, 

5, 6), lietojot CV rādītāju, un vienā gadījumā (8), lietojot MLL rādītāju, tika iegūtas labākas 

aproksimācijas. Testa uzdevumiem (1, 2, 7) aproksimāciju kvalitāte ir līdzīga. Redzams, ka 
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trešajā gadījumā MLL dod daudz sliktāku aproksimāciju, salīdzinot ar CV. Redzams arī, ka 

lietojot vienu hiperparametru θ, iegūto aproksimāciju rezultāti daudzos gadījums ir līdzīgi, kā 

gadījumos, kad lietoti divi hiperparametri θ1 un θ2. 

 

Tabula 4.6 Divu faktoru testa funkciju aproksimācija lietojot 20 eksperimenta punktus 

   CV%  Test % MLL Test % CV%* Test%* MLL* Test%*
1 StandartTesta 11.28 4.25 159.30 4.31 3.26 16.70 157.51 3.34 
2 CamelBack 2.63 1.31 29.49 19.40 1.50 2.95 23.29 23.90 
3 Rastrigina  29.07 19.92 -84.05 97.18 19.13 29.99 -92.17 204.86 
4 Rosenbroka 0.72 0.23 -199.24 0.17 0.31 0.90 -248.53 14.30 
5 CamelBack* 10.29 6.47 -74.63 11.32 6.12 10.20 -106.28 44.06 
6 Branina 8.24 2.88 -136.67 6.96 16.24 46.81 -149.23 30.72 
7 Mystery 40.08 51.23 -64.79 53.20 54.71 33.65 -66.54 50.63 
8 Michelwitz 56.89 95.26 54.66 90.52 77.15 82.52 49.85 109.97 

 
Tabulā 4.7 ir dotas CV, MLL un RMSE vērtības testa punktos aproksimācijām, lietojot 50 

punktu 2 dimensiju eksperimentu plānu. No tabulas redzams, ka ar CV un MLL iegūtie 

rezultāti ir ļoti tuvi. Gadījumos 7, 4 un 2 MLL dod labāku rezultātu, un gadījumos 8 un 1, CV 

dod labāku rezultātu. Redzams arī, ka lietojot vienu hiperparametru θ, iegūto aproksimāciju 

rezultāti gandrīz visiem testa piemēriem ir līdzīgi ar gadījumiem, kad lietoti divi 

hiperparametri θ1 un θ2.  

Attēlos 4.8, 4.9 un 4.10 ir parādīti stabiņu grafiki relatīvajai RMSE kļūdai, lietojot 1 – CV 

kritēriju un nosakot θ1 un θ2, 2 – MLL kritēriju un nosakot θ1 un θ2, 3 – CV kritēriju un 

nosakot θ, 4 – MLL kritēriju un nosakot θ. Šajos attēlos ar pārtrauktu līniju ir attēlota relatīvā 

RMSE vidējā vērtība un ar nepārtrauktu līniju RMSE mediāna. Šajos grafikos redzams, ka 

aproksimācijām, kurām hiperparametri ir noteikti, izmantojot MLL metodi, RMSE ir lielākas 

(lielāka dispersija, vidējā vērtība un mediāna) salīdzinot ar aproksimācijām, kam izmantoti 

CV optimāli hiperparametri.  

 
Tabula 4.7 Divu faktoru testa funkciju aproksimācija, lietojot 50 eksperimenta punktus 

   CV%  Test % MLL Test % CV%* Test%* MLL* Test%* 
1 StandartTesta 0.56 0.40 519.72 0.69 0.67 0.46 577.78 0.76 
2 CamelBack 0.13 0.14 322.33 0.12 0.19 0.10 314.80 0.11 
3 Rastrigina  3.94 1.53 -118.95 1.60 6.67 1.71 -174.41 2.02 
4 Rosenbroka 0.02 0.04 -92.09 0.02 0.04 0.06 -277.44 0.09 
5 CamelBack* 0.30 0.41 -43.29 0.42 0.32 0.37 -58.63 0.54 
6 Branina 0.03 0.04 16.06 0.04 0.01 0.00 557.06 0.01 
7 Mystery 32.66 18.44 -152.14 18.00 34.56 19.62 -155.64 19.62 
8 Michelwitz 22.67 13.27 151.54 18.22 26.14 18.40 149.63 21.81 
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Palielinoties eksperimentu punktu skaitam, aproksimācijas, kas iegūtas ar dažādām 

metodēm, dod mazāk atšķirīgus rezultātus. Pirmajā gadījumā, kad hiperparametru noteikšanai 

izmanto CV kritēriju un nosaka θ1 un θ2, RMSE vidējā vērtība un mediāna ir mazāka nekā 

pārējos gadījumos, bet dažkārt ir lielāka dispersija. Redzams arī, ka sliktākie rezultāti ir 4. 

gadījumā – lietojot MLL kritēriju un nosakot vienu θ vērtību visiem faktoriem. 
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Attēls 4.8 Aproksimācijas rezultātu kvalitāte, lietojot 10 eksperimenta punktus. 1 – CV kritērijs, nosakot 
θ1 un θ2, 2 – MLL kritērijs, nosakot θ1 un θ2, 3 – CV kritērijs, nosakot θ, 4 – MLL kritērijs, nosakot θ. 
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Attēls 4.9 Aproksimācijas rezultātu kvalitāte, lietojot 20 eksperimenta punktus. . 1 – CV kritērijs, nosakot 
θ1 un θ2, 2 – MLL kritērijs, nosakot θ1 un θ2, 3 – CV kritērijs, nosakot θ, 4 – MLL kritērijs, nosakot θ. 
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Attēls 4.10 Aproksimācijas rezultātu kvalitāte, lietojot 50 eksperimenta punktus. . 1 – CV kritērijs, 
nosakot θ1 un θ2, 2 – MLL kritērijs, nosakot θ1 un θ2, 3 – CV kritērijs, nosakot θ, 4 – MLL kritērijs, 

nosakot θ. 

 
Tabulās 4.8 un 4.9 ir apkopoti aproksimāciju rezultāti trīs trīsdimensiju testa funkcijām, 

lietojot 20 un 50 punktu eksperimentu plānus. Līdzīgi kā divdimensiju testa funkcijām, katra 

testa funkcija tika aproksimēta, lietojot kriginga metodi. Kriginga metodes kovariances 

funkcijas hiperparametri tika noteikti, izmantojot gan CV metodi, gan MLL metodi. Katram 

testa uzdevumam tika noteikti optimālie kovariances hiperparametri p un θi. Aproksimācijām 

ar pēc CV un MLL optimālām hiperparametru vērtībām tika aprēķinātā relatīvā RMSE kļūda 

105 LH testa punktos (Test%). Kolonnās bez * tika noteikti 4 hiperparametri: pakāpes 

parametrs p un 3 attālumu nobīdes hiperparametri θi. Ar * apzīmētajās kolonnās 

hiperparametrs θi tika ņemts vienāds visiem faktoriem, t.i. θi = θj. Šajā gadījumā trīs faktoru 

testa uzdevumos tika noteikti tikai 2 parametri p un θ. 

 

Tabula 4.8 Trīs faktoru testa funkciju aproksimācijas, lietojot 20 eksperimenta punktus 

  CV% Test % MLL  Test% CV%* Test%* MLL* Test%* 
StandartTesta 33.79 14.64 143.75 17.27 35.46 15.28 142.80 17.12
Rosenbroka 46.26 30.94 -264.61 54.59 88.37 50.02 -267.36 64.96
Michelswitz 59.84 55.81 29.56 106.11 63.10 54.65 20.64 84.88

 
Tabula 4.9 Trīs faktoru testa funkciju aproksimācijas, lietojot 50 eksperimenta punktus 

  CV% Test % MLL Test % CV%*  Test%* MLL* Test%* 
StandartTesta 8.02 6.44 438.14 7.20 9.80 6.65 437.79 7.31
Rosenbroka 0.46 0.34 -532.98 1.75 1.03 0.49 -601.95 15.12
Michelswitz 16.17 12.89 115.19 23.10 35.13 25.06 108.43 27.78
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No tabulām 4.8 un 4.9 ir redzams, ka aproksimācijas, kur hiperparametri tika noteikti, 

lietojot CV kritēriju, ir ar mazāku RMSE vērtību testa punktos, salīdzinot ar aproksimācijām, 

kurām lietots MLL kritērijs. Īpaši liela atšķirība ir ļoti populārajai Rosenbroka funkcijai 20 

punktu eksperimentu plānam. No tabulām redzams arī, ka, lietojot kovariances funkcijai 4 

hiperparametrus, iegūst līdzīgus rezultātus kā lietojot 2 hiperparametrus. Lietojot 4 

hiperparametrus, būtiski labākus rezultātus iegūst Rosenbroka funkcijai 20 eksperimentu 

punktiem un Michelswitz funkcijai 50 eksperimentu punktiem. Michelswitz funkcijai, lietojot 

4 hiperparametrus, MLL metodei ir sliktāka RMSE nekā MLL metodei, lietojot 2 

hiperparametrus.  

Tabulās 4.10 un 4.11 ir apkopoti aproksimāciju rezultāti trīs piecu dimensiju testa 

funkcijām, lietojot 50 un 100 punktu eksperimentu plānus. Līdzīgi kā divdimensiju un 

trīsdimensiju testa funkcijām, katra testa funkcija tika aproksimēta, lietojot kriginga metodi. 

Kriginga metodes kovariances funkcijas hiperparametri tika noteikti, izmantojot gan CV 

metodi, gan MLL metodi. Katram testa uzdevumam tika noteikti optimālie kovariances 

hiperparametri p un θi. Aproksimācijām ar pēc CV un MLL optimālām hiperparametru 

vērtībām tika aprēķinātā relatīvā RMSE kļūda 100000 LH testa punktos (Test%). Kolonnās 

bez * tika noteikti 6 hiperparametri: pakāpes parametrs p un 5 attālumu nobīdes 

hiperparametri θi. Ar * apzīmētajās kolonnās hiperparametrs θi tika ņemts vienāds pa visiem 

faktoriem, t.i. θi= θj. Šajā gadījumā piecu faktoru testa uzdevumos tika noteikti tikai divi 

parametri p un θ. 

 

Tabula 4.10 Piecu faktoru testa funkciju aproksimācijas, lietojot 50 eksperimenta punktus 

  CV50 Test % MLL50 Test % CV* 50 Test%* MLL*50 Test%* 
StandartTesta 34.83 17.54 383.18 24.42 35.58 18.05 382.51 21.84 
Rosenbroka 40.97 54.28 -674.10 73.04 47.48 41.75 -686.16 75.92 
Michelswitz 50.89 37.26 59.96 51.54 52.79 34.62 57.90 79.60 

 

Tabula 4.11 Piecu faktoru testa funkciju aproksimācijas, lietojot 100 eksperimenta punktus 

  CV50 Test % MLL50 Test % CV* 50 Test%* MLL*50 Test%* 
StandartTesta 13.75 12.19 -840.95 18.52 14.03 12.35 869.11 14.37 
Rosenbroka 23.23 16.98 -1279.32 18.46 26.91 18.10 -1298.11 19.77 
Michelswitz 9.64 8.26 239.84 10.64 10.83 8.47 234.93 10.58 

 
No apskatītajiem testa uzdevumu rezultātiem tabulās 4.5-4.10 un attēliem 4.8 – 4.10 

redzams, ka lielākajā daļā gadījumu, kad hiperparametri tika noteikti, lietojot CV kritēriju, 

aproksimācijām ir mazāka prognozes RMSE vērtība testa punktos, salīdzinot ar 

aproksimācijām, kurām lietots MLL kritērijs. 
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Redzams arī, ka daudzos gadījumos RMSE kļūda aproksimācijām, kad lietoti m+1 

hiperparametri vai 2 hiperparametri, ir līdzīgas. Tai pat laikā tas, vai jānosaka m+1 vai tikai 2 

hiperparametri, būtiski nosaka hiperparametru noteikšanas sarežģītību, it īpaši palielinoties 

faktoru skaitam, hiperparametru noteikšanas (optimizācijas) procedūra kļūst smaga. Ja 2 

hiperparametru (p un θ) gadījumā faktiski tiek variēts tikai viens hiperparametrs θ, ņemot 

fiksētu parametru p, uzdevumu var ērti un pietiekoši ātri risināt ar kādu no intervālu dalīšanas 

metodēm. Ja jānosaka m parametri, tad nepieciešamas lietot matemātiskās optimizācijas 

metodi, lai pietiekoši ātri atrastu optimālās hiperparametru vērtības. 

4.3 Attālumu nobīdes hiperparametru skaita ietekme uz aproksimācijas 
kvalitāti 

Praktiski pielietojot kriginga metodi, rodas jautājums: varbūt pietiekoši ir meklēt tikai 

vienu attāluma nobīdes hiperparametru θ, nevis m. Varbūt, meklējot m optimālos attāluma 

nobīdes hiperparametrus, nepieciešamais skaitļošanas laiks nav adekvāts iegūtajam 

aproksimācijas precizitātes uzlabojumam. Turklāt testa uzdevumu rezultātu tabulās redzams, 

ka dažos testa uzdevumos (it īpaši ar mazu punktu skaitu) neskatoties uz to, ka CV vērtība ir 

mazāka par CV*, atbilstošā relatīvā RMSE kļūda ir lielāka. 

Lai novērtētu, vai nepieciešams noteikt m hiperparametrus θi katram ieejas faktoram, vai ir 

pietiekoši izmantot vienu hiperparametru visiem ieejas faktoriem, tika izmantota iepriekš 

lietotā StandartTesta funkcija (tabula 4.2 un 4.3) divu un trīs faktoru testa uzdevumiem ar 

izmainītiem ieejas faktoru apgabaliem. Faktoru robežas tika izvēlētas, lai funkcijai būtu 

dažāda uzvedība pa katru no faktoriem. Divu dimensiju testa uzdevumam testa funkcija tika 

pielietota robežās [-2, 2] [0, 1]. Testa funkcija šajās robežās ir attēlota attēlā 4.11. Testa 

uzdevumam tika izmantoti iepriekš izmantotie eksperimentu plāni. 

Tabulā 4.12 ir apkopoti aproksimāciju rezultāti 10, 20 un 50 punktu eksperimentu plāniem. 

Līdzīgi kā iepriekšējos gadījumos, katrs testa uzdevums tika aproksimēts ar kriginga metodi. 

izmantojot gan CV, gan MLL kritēriju, lai noteiktu optimālos kovariances hiperparametrus p 

un θi. Aproksimācijām ar pēc CV un MLL optimālām hiperparametru vērtībām tika 

aprēķinātā RMSE kļūda 1e5 LH testa punktos (Test%). Kolonnās bez * tika noteikti m+1 

hiperparametri: pakāpes parametrs p un attālumu nobīdes hiperparametrs katram faktoram θi. 

Ar * apzīmētajās kolonnās hiperparametrs θi tika ņemts vienāds visiem faktoriem, t.i. θi = θj. 

Šajā gadījumā divu faktoru testa uzdevumos, tika noteikti tikai 2 parametri p un θ. Tabulā 

redzams, ka dotajai testa funkcijai RMSE vērtība testa punktos ir ievērojami zemāka 

gadījumos, kad tika noteikti m +1 hiperparametri (θi katram faktoram), salīdzinot ar RMSE 
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vērtību, kad tika noteikti divi hiperparametri (viens θ pa visiem faktoriem). Bez tam no 

tabulas redzams, ka šim testa uzdevumam, nosakot m hiperparametrus θi, CV dod labākus 

rezultātus par MLL. 
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Attēls 4.11 Standart Testa funkcija apgabalā [-2, 2] [0, 1] 

 

Tabula 4.12 Standart Testa funkcijas aproksimāciju rezultāti  

 n x m CV Test% MLL Test% CV* Test%* MLL* Test%* 
10x2 0.529 2.138 76.2877 23.3897 107.453 36.8439 66.2252 110.118
20x2 0.495 1.977 171.845 8.04714 58.913 16.6527 143.7 16.6527
50x2 0.375 1.338 569.32 0.46869 14.8302 3.91871 433.759 4.17385

 
 

Trīsdimensiju testa uzdevumam, Standart Testa funkcija tika pielietota robežās [-1, 1] [-2, 

2] [0, 1]. Testa funkcijas divdimensionālo šķēlumu grafiki ir parādīti attēlā 4.12. Testa 

uzdevumam tika izmantoti iepriekš pielietoti trīs faktoru eksperimentu plāni. 

Tabulā 4.13 ir apkopoti aproksimāciju rezultāti trīsdimensiju testa uzdevumam 20 un 50 

punktu eksperimentu plāniem. Līdzīgi kā iepriekšējos gadījumos, katra testa funkcija tika 

aproksimēta ar kriginga metodi, izmantojot gan CV, gan MLL kritēriju, lai noteiktu optimālos 

kovariances hiperparametrus p un θi. 
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Attēls 4.12 Standart Testa funkcijas šķēlumi apgabalā [-1, 1] [-2, 2] [0, 1] 

 

Tabula 4.13 Standart Testa funkcijas aproksimāciju rezultāti  

 n x m CV Test% MLL Test% CV* Test%* MLL* Test%* 
20x3 51.00 26.14 153.20 23.87 75.99 45.91 147.42 45.91 
50x3 14.71 10.90 439.56 9.28 46.25 20.75 385.24 22.39 

 
Aproksimācijām ar pēc CV un MLL optimālām hiperparametru vērtībām tika aprēķinātā 

RMSE kļūda 100000 LH testa punktos (Test%). Kolonnās bez * tika noteikti 4 

hiperparametri: pakāpes parametrs p un attālumu nobīdes hiperparametrs katram faktoram θi. 

Ar * apzīmētajās kolonnās hiperparametrs θi tika ņemts vienāds pa visiem faktoriem, t.i. θi= 

θj (tika noteikti 2 hiperparametri p un θ). Līdzīgi kā divdimensiju uzdevumam redzams, ka 

dotajai testa funkcijai RMSE vērtība testa punktos ir ievērojami zemāka gadījumos, kad tika 
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noteikti m hiperparametri θi katram faktoram, salīdzinot ar RMSE vērtību, kad tika noteikts 

viens hiperparametrs θ vienāds pa visiem faktoriem. Bez tam tabulās 4.12 redzams, ka šim 

testa uzdevumam, nosakot m hiperparametrus θi , MLL dod nedaudz labākus rezultātus par 

CV. 

Tabulu 4.12 un 4.13 rezultāti tika apkopti attēlā 4.13, kur attēlota relatīvā RMSE vērtība 

aproksimācijām, kur hiperparametri noteikti, lietojot 1 – CV kritēriju un nosakot θ1 un θ2, 2 – 

MLL kritēriju un nosakot θ1 un θ2, 3 – CV kritēriju un nosakot θ, 4 – MLL kritēriju un 

nosakot θ. Šajos attēlos ar pārtrauktu līniju ir attēlota RMSE vidējā vērtība un ar nepārtrauktu 

līniju RMSE mediāna. Grafikā 4.13 redzams, ka apskatītajos testa uzdevumos ar Standart 

Testa funkcijas aproksimāciju, labākie rezultāti tika iegūti, lietojot CV kritēriju un nosakot 

m+1 hiperparametrus katram faktoram.  
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Attēls 4.13 Standart Testa funkcijas aproksimāciju rezultāti. 1 – CV kritērijs, nosakot θ1 un θ2, 2 – MLL 

kritērijs, nosakot θ1 un θ2, 3 – CV kritērijs, nosakot θ, 4 – MLL kritērijs, nosakot θ. 

 

No attēlā 4.13 var secināt, ka šim testa uzdevumam, nosakot m attālumu nobīdes 

hiperparametrus, tika iegūti ievērojami labāki rezultāti, nekā nosakot tikai vienu attālumu 

nobīdes hiperparametru. 

4.4 Kriginga metodes salīdzinājums ar parametriskajām un 
neparametriskajām polinomu aproksimācijām 

Lai novērtētu kriginga metodes efektivitāti, tabulās 4.2, 4.3 un 4.4 apkopotās testa 

funkcijas tika aproksimētas arī ar otrās kārtas polinomu (skat. nodaļu 1.3.1) un lokāli 

svērtajām otrās un pirmās kārtas polinomu aproksimācijām (skat. nodaļu 1.3.5). Aproksimējot 

ar lokāli svētajām aproksimācijām, optimālais joslas platuma (bandwidth) parametrs tika 

noteikts, lietojot krosvalidācijas metodi (1.3.5). Tabulās 4.14, 4.15 un 4.16 ir apkopoti dažādo 

metožu aproksimāciju rezultāti divu faktoru testa uzdevumiem, lietojot 10, 20 un 50 punktu 

eksperimentu plānus. Kolonnā Test % LP2 ir relatīvā RMSE kļūda (1.41) , lietojot lokāli 
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svērto otrās kārtas polinomu, Test% LP1 ir relatīvā RMSE kļūda , lietojot lokāli svērto pirmās 

kārtas polinomu, Test% Pol2 ir relatīvā RMSE kļūda, lietojot pilnu kvadrātisku polinomu, 

Test% Pol3 ir relatīvā RMSE kļūda, lietojot pilnu kubisku polinomu un pēdējā kolonnā Test% 

ir relatīvā RMSE kļūda, lietojot kriginga metodi un nosakot m+1 hiperparametru (attāluma 

nobīdes hiperparametru θi katram faktoram),  lietojot CV metodi. Relatīvā RMSE, kas tika 

aprēķinātā 1e5 LH testa punktos. 

Tabula 4.14 Kriginga, Lokāli svērto polinomu un otrās kārtas polinoma aproksimāciju rezultāti divu 
faktoru testa uzdevumiem 10 eksperimentu punktiem 

Funkcija 
Test% 
LP2 

Test% 
LP1 

Test% 
Pol2 Test % 

StandartTesta 21.525 32.594 45.602 39.64 
CamelBack 53.634 47.855 54.022 31.42 
Rastrigina  117.063 101.095 118.219 174.92 
Banana 53.752 91.707 53.752 118.17 
CamelBack* 62.962 82.810 62.758 31.013 
Branina 32.504 49.741 58.631 22.076 
Mystery  52.544 65.682 53.363 51.862 
Michelwitz 106.922 93.557 107.501 94.430 

 

Tabula 4.15 Kriginga, Lokāli svērto polinomu un otrās kārtas polinoma aproksimāciju rezultāti divu 
faktoru testa uzdevumiem 20 eksperimentu punktiem 

Funkcija 
Test% 
LP2 

Test% 
LP1 

Test% 
Pol2 

Test% 
Pol3 Test % 

StandartTesta 8.113 17.646 42.560 20.100 4.246 
CamelBack 40.277 42.593 40.986 40.700 1.306 
Rastrigina  70.867 77.238 98.676 101.380 19.923 
Banana 21.905 67.417 50.924 21.030 0.235 
CamelBack* 33.726 51.937 40.922 43.383 6.475 
Branina 20.670 26.232 50.915 13.937 2.879 
Mystery  46.172 43.515 45.404 48.863 51.233 
Michelwitz 91.385 89.420 94.624 91.292 95.257 

 
Tabula 4.16 Kriginga, Lokāli svērto polinomu un otrās kārtas polinoma aproksimāciju rezultāti divu 

faktoru testa uzdevumiem 50 eksperimentu punktiem 

Funkcija 
Test% 
LP2 

Test% 
LP1 

Test% 
Pol2 

Test% 
Pol3 Test % 

StandartTesta 2.500 6.162 42.197 15.973 0.399 
CamelBack 7.260 16.637 37.886 38.388 0.144 
Rastrigina  28.423 44.634 97.940 98.286 1.533 
Banana 5.428 86.394 49.725 20.034 0.043 
CamelBack* 10.255 21.609 38.495 39.045 0.409 
Branina 7.632 14.705 50.417 12.452 0.039 
Mystery  25.868 28.785 43.287 42.203 18.438 
Michelwitz 86.10894 62.86055 92.06745 85.541 13.269 

No tabulās 4.13, 4.14 un 4.15 apkopotajiem datiem var secināt, ka kriginga metode 

(izmantojot CV kritēriju hiperparametru noteikšanai) dod labākus rezultātus par lokāli 
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svērtajām pirmās un otrās kārtas polinomu un globālo pilnu otrās kārtas polinomu 

aproksimāciju gandrīz visām apskatītajām testa funkcijām. Kriginga metode dod sliktākus 

rezultātus par otrās kārtas lokāli svērto polinomu vienīgi Michelswitz, Banana un Standart 

Testa funkcijai, lietojot 10 punktu eksperimentu plānu, kā arī Mystery funkcijai, lietojot 20 

punktu eksperimentu plānu. Var secināt arī, ka otrās un trešās kārtas globālās polinomiālās 

aproksimācijas būtiski neuzlabojās, palielinot punktu skaitu, kas arī bija sagaidāms. Attēlā 

4.14 ir apkopoti dati no tabulām 4.13, 4.14 un 4.15. Ar pārtrauktu līniju šajos grafikos ir 

attēlota relatīvā RMSE vidējā vērtība, ar nepārtrauktu līniju relatīvā RMSE mediāna. 

Attēlotajos grafikos uzskatāmi redzams, ka kriginga metode dod rezultātus ar zemāko 

relatīvās RMSE vidējo vērtību un mediānu. Grafikā (c) redzams, ka dotajām testa funkcijām 

50 punktu eksperimentu plānam kriginga metodei ir arī vismazākā relatīvās prognozes kļūdas 

RMSE izkliede. 
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Attēls 4.14 2 faktoru testa funkciju aproksimāciju salīdzinājums, lietojot dažādas metodes un dažādu 

punktu skaitu. (a) – 10 eksp. punkti, (b) - 20 eksp. punkti, (c) - 50 eksperimentu punkti. 

 

b a 

c 
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Tabulās 4.16 un 4.17 ir apkopti aproksimāciju relatīvās RMSE kļūdas rezultāti 3 faktoru 

testa funkcijām, lietojot 20 un 50 punktu eksperimentu plānus. Tabulās 4.18 un 4.19 ir 

apkopoti aproksimāciju relatīvās RMSE kļūdas rezultāti 5 faktoru testa funkcijām, lietojot 50 

un 100 punktu eksperimentu plānus. Līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā, tika izmantotas pilna 

otrās kārtas polinoma, lokāli svērtā otrās un pirmās kārtas polinomu un kriginga 

aproksimācijas metodes. Aproksimējot ar lokāli svērtajām aproksimācijām, optimālais joslas 

platuma (bandwidth) parametrs tika noteikts, lietojot CV metodi. Arī kriginga metodes 

parametri tika noteikti, lietojot CV metodi un lietojot m+1 hiperparametru (tika noteikts θ 

katram faktoram). Attēlā 4.15 ir apkopoti iegūtie rezultāti 3 un 5 faktoru testa uzdevumiem. 

Šajos grafikos ar nepārtrauktu līniju ir parādīta mediāna un pārtrauktu vidējā vērtība 

relatīvajai RMSE vērtība dažādiem testa uzdevumiem. 

 

 

Tabula 4.16 Kriginga, lokāli svērto polinomu un otrās kārtas polinoma aproksimāciju rezultāti trīs 
faktoru testa uzdevumiem 20 eksperimentu punktiem 

  
Test% 
LP2 

Test% 
LP1 

Test% 
Pol2 

Test% 
Pol3 Test % 

StandartTesta 36.198 38.095 48.134 48.415 14.637 
Rosenbroka 49.23 76.98 51.81 60.13 30.94 
Michelswitz 102.43 95.68 103.32 130.08 55.81 

 

 

Tabula 4.17 Kriginga, lokāli svērto polinomu un otrās kārtas polinoma aproksimāciju rezultāti trīs 
faktoru testa uzdevumiem 50 eksperimentu punktiem 

  
Test% 
LP2 

Test% 
LP1 

Test% 
Pol2 

Test% 
Pol3 Test % 

StandartTesta 13.36 26.29 45.49 24.13 6.44 
Rosenbroka 47.40 87.99 47.40 20.16 0.34 
Michelswitz 86.75 91.30 88.63 86.57 12.89 

 

 

Tabula 4.18 Kriginga, lokāli svērto polinomu un otrās kārtas polinoma aproksimāciju rezultāti 5faktoru 
testa uzdevumiem 50 eksperimentu punktiem 

  
Test% 
LP2 

Test% 
LP1 

Test% 
Pol2 

Test% 
Pol3 Test % 

StandartTesta 46.14 43.41 48.90 - 17.54 
Rosenbroka 51.24 75.97 51.24 - 54.28 
Michelswitz 98.18 97.80 96.48 - 37.26 

 



 143

Tabula 4.19 Kriginga, lokāli svērto polinomu un otrās kārtas polinoma aproksimāciju rezultāti trīs 
faktoru testa uzdevumiem 100 eksperimentu punktiem 

  
Test% 
LP2 

Test% 
LP1 

Test% 
Pol2 

Test% 
Pol3 Test % 

StandartTesta 28.24 35.49 47.53 28.49 12.19 
Rosenbroka 32.92 62.39 46.90 29.41 16.98 
Michelswitz 116.57 110.10 105.04 116.87 8.26 
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Attēls 4.15 Testa funkciju aproksimāciju salīdzinājums, lietojot dažādas metodes un dažādu punktu 

skaitu (attēls a - 3 faktoru testa uzdevumi, attēls b – 5 faktoru testa uzdevumi) 

 
No tabulās 4.16 un 4.17, 4.18 un 4.19 un attēlā 4.15 apkopotajiem rezultātiem var secināt, 

ka kriginga metode dod būtiski precīzākas aproksimācijas dotajām testa funkcijām, salīdzinot 

ar lokāli svērtajām pirmās un otrās kārtas polinomu aproksimācijām un globālo kvadrātisko 

un kubisko aproksimāciju. Bez tam var secināt, ka, palielinot punktu skaitu no 20 uz 50 3 

faktoru uzdevumiem un 50 uz 100 5 faktoru uzdevumiem, aproksimāciju precizitāte būtiski 

neuzlabojās Rosenbroka un Michelswitz funkcijai, aproksimējot ar globālajiem polinomiem, 

un Michelswitz funkcijai, aproksimējot ar lokāli svērto polinomu metodēm. Turpretim 

kriginga metodei punktu skaita palielināšana būtiski uzlaboja aproksimāciju kvalitāti. Visām 

testa funkcijām kriginga metodei optimālā hiperparametra p (skat. formulu 3.8) vērtības ir p = 

2, izņemot Michelswitz funkciju, kur, lietojot CV kritēriju optimālā p vērtība bija p = 1.9. Tas 

izskaidrojams ar Michelswitz funkcijas atbildes virsmas formu, kurai ir plakanas virsmas un 

šauras gravas (skat. attēls 4.6). 

4.5Secinājumi 

Šajā nodaļā tika testēta kriginga metode dažādas sarežģītības testa uzdevumiem. Nodaļā 

4.2 tika salīdzināti kriginga metodes rezultāti, kovariances funkcijai nosakot vienu vai m 

attālumu nobīdes hiperparametrus. Hiperparametri tika noteikti, lietojot gan MLL, gan CV 

b a 
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kritēriju. Gandrīz visiem testa uzdevumiem labākā aproksimācijas precizitāte tika iegūta, 

lietojot CV kritēriju un nosakot m attāluma nobīdes hiperparametrus.   

Nodaļā 4.3, lietojot nesimetrisku testa uzdevumu attiecībā pret ieejas faktoriem, tika 

secināts, ka, nosakot attālumu nobīdes hiperparametru katram ieejas faktoram atsevišķi, 

iespējams iegūt ievērojami augstāku aproksimācijas precizitāti. 

Nodaļā 4.4 tika salīdzināta kriginga metodes aproksimāciju precizitāte divu, trīs un 5 

faktoru testa uzdevumiem ar pirmās un otrās kārtas polinomu un lokāli svērto pirmās un otrās 

kārtas polinomu aproksimācijām. Tika secināts, ka vairumā divu faktoru un visos apskatītajos 

trīs un 5 faktoru testa uzdevumos kriginga metode deva augstāku aproksimācijas precizitāti. 



 145

5. METAMODELĒŠANAS PIELIETOJUMS PRAKTISKAJOS 
UZDEVUMOS 

Metamodelēšanas metožu pamatuzdevums ir atvieglot projektējamās sistēmas izstrādi, 

analīzi un optimizāciju. Šajā nodaļā ir apskatīts izstrādāto metamodelēšanas metožu 

pielietojums praktisku inženieruzdevumu risināšanā.  

Apakšnodaļā 5.1 ir apskatīta 6 dažādu tipu metāla sendviču paneļu galīgo elementu 

aprēķina metamodeļa izveidošana. Metāla sendviču paneļi tiek plaši izmantoti dažādās sfērās, 

kur nepieciešamas konstrukcijas ar augstu stingumu, bet tajā pat laikā ar pēc iespējas mazu 

masu. Metāla sendviču paneļu ražošanas process ir būtiski progresējis, pateicoties 

lāzermetināšanas tehnoloģijas ieviešanai. Apakšnodaļā 5.1.1 ir aprakstīta uzdevuma nostādne, 

eksperimentēšanas stratēģija un rezultāti. Apakšnodaļā 5.1.2 ir aprakstītas eksperimentu 

aproksimācijas un tika novērots, ka būtiski aproksimāciju kvalitāti iespējams uzlabot, ieviešot 

papildus mainīgo – paneļa šķēlumu inerces momentu. Šajā apakšnodaļā ir apkopoti apskatīto 

sendviču paneļu stiprības aprēķinu aproksimāciju prognozes precizitātes rādītāji, lietojot 

kriginga metodi un salīdzināta kriginga aproksimāciju prognozes precizitāte ar lokālajām 

(neparametriskajām) un globālajām (parametriskajām) polinomu aproksimācijām. 

Apakšnodaļā 5.1.3 ir aprakstīts I profila paneļa optimizācijas uzdevums, kas risināts, 

izmantojot izveidotos metamodeļus. 

Apakšnodaļā 5.2 ir aprakstīts oglekļa-epoksīda ribotas plāksnes elastības parametru 

identifikācijas uzdevuma risinājums, lietojot nodaļā 3.2 piedāvāto inversās metamodelēšanas 

metodi. Identifikācijas uzdevuma risinājumi, kas iegūti ar inversās metamodelēšanas metodi, 

ir salīdzināti ar nesakritības metodes rezultātiem. Inversā metamodelēšana tika veikta gan ar 

krigingu, gan polinomu aproksimācijām.  

5.1 Metāla sendviču paneļu konstrukciju metamodelēšana un optimizācija 

Jaunu materiālu pieejamība un ražošanas tehnoloģiju attīstība ir sekmējusi jaunu 

konstrukciju lietošanu dažādās sfērās. Viena no jaunajām tehnoloģijām ir lāzermetināšanas 

metode, kas ļauj pielietot metināšanas procesu vietās, kurās tas nebija iespējams ar 

tradicionālajām metināšanas tehnoloģijām [Roland un Metschikow (1997)]. Šāda metināšanas 

metode ir sekmējusi dažādu metāla sendviču paneļu ražošanu. Metāla sendviču paneļu 

konstrukcijas tiek plaši izmantotas dažādās sfērās, it īpaši kuģu būvniecībā. Sendviču paneļi ir 

efektīvi izmantojami, pateicoties augstam stingumam un attiecīgi mazas izlieces īpašībām 

[Zenkert (1997)]. Ir novērtēts, ka sendviču tipa paneļu pielietošana kuģu ražošanā var dot 
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apmēram 34% svara un 50% ražošanas izmaksu samazināšanos [Roland un Metschkow 

(1997)]. 

Sendviča paneļu strukturālā analīze ir aizsākusies 1940-jos gados pamatā aeronautikas 

pielietojumiem. Teorētiskais pamatojums un sendviča paneļu diferenciālvienādojumi tika 

piedāvāti [Allen (1969)] un [Plantema (1966)], uz kā bāzes radās dažādas analīzes metodes 

(skat. monogrāfijas [Zenkert (1997)] un [Shenoi u.c. (2005)]). Metāla sendviča paneļu 

strukturālās analīzes formulējumi ir apkopoti [Romanoff un Kujala (1995)], [Klanac un 

Kujala (2002)]. 

Sendviču paneļa konstrukcija sastāv no augšējā un apakšējā apvalka plāksnēm, kuras ir 

atdalītas ar serdes stiprinājumiem. Serdes stiprinājumi attālina apvalka plāksnes no paneļa 

neitrālās ass, ievērojami palielinot paneļa stingumu un minimāli palielinot paneļa masu. 

Serdes stiprinājumiem ir jābūt pietiekoši stingiem, lai spētu atdalīt augšējās un apakšējās 

plāksnes pie lokāla slogojuma, kā arī tiem jānodrošina pietiekoša izturība pret vērpi.  

Šobrīd plašāk tiek pielietoti paneļi ar I veida un V veida  serdi, bet interese nav zaudēta arī 

par cita veida serdes stiprinājumiem: O veida, C veida, Oc veida un Z veida  [Kalniņš (2006)]. 

Tika pētīta 6 dažādu tipa sendviču paneļu konstrukciju spēja pretoties slogojumam, atbilstoši 

industriālajiem sertifikācijas kritērijiem. Pētīto paneļu tipu shēmas ir parādītas attēlā 5.1.  

 
Attēls 5.1 Sendviču paneļu tipu shēmas 

 

Stiprinātu paneļu projektēšana bieži ietver čaulas ģeometrijas un stiprinājumu optimizāciju, 

kas bieži noved pie galīgo elementu tīklojuma modificēšanas (remeshing). Pielietojot FE 

modelēšanu, parametru diskretizācijas dēļ rodas skaitliskais troksnis, kas apgrūtina gradientu 

bāzētu metožu izmantošanu. Optimizācijas procesā papildus sarežģījumi rodas, jo bieži 

nepieciešams ievērot vairākus projekta ierobežojumus [Kalniņš (2006)]. 
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Lai dotu rekomendācijas optimālu paneļu projektējuma variantu izvēlei, tika pielietotas 

metamodelēšanas metodes paneļu konstrukciju datoreksperimentu aproksimācijai un 

optimizācijai.  

Metamodelēšanas pielietošana paneļu optimizācijai ietvēra četrus etapus: 

1. eksperimentu plāna izveide, skaitlisko eksperimentu aprēķini; 

2. eksperimentu datu aproksimācija un metamodeļu validācija; 

3. optimizācija, izmantojot aproksimācijas; 

4. optimizācijas rezultātu validācija. 

5.1.1 Eksperimentu plāna izveide, skaitlisko eksperimentu aprēķini 

Sendviču paneļu stiprības aprēķiniem un optimizācijai tika lietoti 6 ieejas faktori [Kalniņš 

(2006)], [DNV Technical report (2003)], faktoru apzīmējumi un interesējošie apgabali ir 

apkopoti tabulā 5.1. 

 

Tabula 5.1 Sendviču paneļu stiprības aprēķinu eksperimentu faktori 

Faktora robežas Nosaukums Apzīmējums Apakšējās Augšējās Mērvienības 

Paneļa garums L 3 7 m 
Paneļa augstums h 0.004 0.16 m 
Augšējās un apakšējās plātnes 
biezums t1 0.002 0.004 m 

Serdes stiprinājumu biezums t2 0.0015 0.004 m 
Attālums starp stiprinājumiem 
(solis) s 0.06 0.6 m 

Stiprinājumu skaits panelī ns 2 6  
 

Reālos projektēšanas uzdevumos parasti ir dots paneļa platums B, nevis attālums starp 

ribām. Tomēr, lietojot par ieejas faktoriem paneļa platumu B un ribu skaitu, nākas sastapties 

ar papildus ierobežojumiem, plānojot eksperimentus, jo mazāka platuma paneļos nav 

iespējams izvietot tik pat daudz ribu, kā platākos paneļos. Tāpēc par ieejas parametriem tika 

izvēlēts attālums starp ribām un ribu skaits, bet metamodeļu lietošanas laikā optimizācijas 

procesā tika ieviesta papildus saite, kas sasaista paneļa platumu B ar paneļa ribu skaitu un 

attālumu starp ribām:   

 

 snB s •= .  (5.1) 
 

Dažāda tipa paneļu serdes shematiskie zīmējumi ir parādīti attēlā 5.2. 
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Attēls 5.2 Sendviču paneļu serdes shēmas 

Lai veiktu skaitliskos eksperimentus, tika izveidots 6 faktoru 500 punktu telpas aizpildes 

eksperimentu plāns, optimizējot LH tipa eksperimentu plānu pēc MSE kritērija, izmantojot 

nodaļā 2.2 aprakstīto algoritmu. 

Eksperimentu punkti tika sadalīti divās kopās pa 250 punktiem, kur pirmā punktu kopa tika 

lietota aproksimāciju veidošanai un otrā 250 punktu kopa aproksimāciju validācijai. Abas 

eksperimentu punktu kopas tika izvēlētas, tā, lai aizpildītu eksperimentu telpu pēc iespējas 

vienmērīgi un punkti savstarpēji nepārklātos. Šāds eksperimentu plāns tika iegūts divos 

posmos. Pirmajā posmā tika optimizēts 250 punktu LH eksperimentu plāns. Otrajā posmā 

līmeņu skaits un punktu skaits tika palielināts divas reizes (tika pielikti klāt vēl 250 punkti). 

Pirmajā etapā iegūtie eksperimentu punkti tika fiksēti, tādējādi otrajā optimizācijas procesā 

tika variēti tikai otrās 250 punktu kopas punkti. Rēķinot MSE kritērija vērtību, tika ņemti vērā 

arī pirmie 250 punkti. Iegūtā eksperimentu plāna projekciju piemēri parādīti attēlos 5.3. 

         L     
76.565.554.543.53

   
   

   
   

H
  

0.16

0.15

0.14

0.13

0.12

0.11

0.1

0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

            L     
76.565.554.543.53

   
   

   
   

H
  

0.16

0.15

0.14

0.13

0.12

0.11

0.1

0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

 
Attēls 5.3 500 punktu (kreisā puse) un 250 punktu (labā puse) eksperimentu plāna projekcija pirmajā un 

otrajā dimensijā 
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Metāla sendviču paneļu skaitliskie eksperimenti tika iegūti sadarbībā ar RTU Būvniecības 

fakultātes Materiālu un konstrukciju institūtu. Galīgo elementu aprēķinus ar programmatūru 

ANSYS veica Dr. Inž. Kaspars Kalniņš. Konstrukcijai tika izmantoti SHELL 181 - 4 mezglu 

elementi. Sākotnējā modeļu verifikācija tika veikta, izmantojot izlieces un spriegumu 

rezultātus no fizikālajiem testiem [Kozak (2004)]. 

Paneļu balstu stiprinājums atbilst naturālajā eksperimentā [Kozak (2004)] lietotajai 

konstrukcijai un ir parādīts attēlā 5.4.  

 

 

 

Attēls 5.4 Paneļa balstu stiprinājuma shēma 

 

Skaitliskajos eksperimentos paneļi tika slogoti ar vienmērīgi izkliedētu 3 kPa lielu slodzi, 

papildinot to ar 1kN lielu koncentrētu spēku paneļa centrā. Šādi slogojuma parametri tika 

izvēlēti, balstoties uz DNV vadlīnijām [DNV Technical report (2003)] kuģu klāju paneļu 

sertifikācijai. I profila paneļa galīgo elementu modelis, aprēķināto spriegumu un deformāciju 

piemēri grafiski parādīti attēlā 5.5. 

Galīgo elementu aprēķinos tika mērītas 7 atbildes, kas apkopotas tabulā 5.2. 

Tabula 5.2 Skaitlisko eksperimentu atbildes 

Nosaukums Apzīmējums Mērvienības 

Apakšējās plātnes 
maksimālā deformācija DEF_BOT  m 

Laidums dalīts ar 
augšējās un apakšējās 
plāksnes maksimālo 
deformāciju starpību 

DEF_DIF  

Ekvivalentie maksimālie 
spriegumi augšējā plātnē EQV_TOP Pa 

Ekvivalentie maksimālie 
spriegumi apakšējā 
plātnē 

EQV_BOT Pa 

Bīdes spriegumi 
 SHEARE _CORE Pa 

Balstu reakcija jeb 
kopējo spēku summa REACT_Y N 

Kopējā masa MASS kg 
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Attēls 5.5 I profila paneļa galīgo elementu modelis (a), maksimālie spriegumi (b), deformācija (c) 

 

a 

b 

c 
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5.1.2 Dažāda profila paneļu šķēluma inerces momenti 

Stiprinātu paneļu konstrukcijas ir pētītas jau vairāk kā gadsimtu un ir izstrādātas gan 

precīzas, gan aproksimējošas paneļu analīzes metodes. Eksistē dažādas lineāri elastīgu 

izotropu plānu plātņu aprēķinu metodes, kas balstītas uz Timošenko teoriju [Han u.c. (1999)]. 

Pētot kompozītmateriālu īpašības nereti pieņem, ka to īpašības ir ortotropiskas. Lai novērtētu 

slāņaino konstrukciju stingumu, tiek izmantota CLPT teorija (Classical Laminated Plate 

Theory), kura balstās uz vairākiem pieņēmumiem, kas ir pazīstami arī kā Kirhofa hipotēzes 

(skatīt [Kalniņš (1996)]). Šīs hipotēzes ir analoģiskas pieņēmumiem, uz ko ir balstīta Bernulli 

un Eilera [Han u.c. (1999)] stieņu teorija. Vispārīgā gadījumā šāda vienkāršošana ir adekvāta 

gadījumiem, kad slāņu biezums ir vismaz par divām kārtām mazāks par pārējiem izmēriem 

(platumu un garumu) (skat. [Ochoa un Reddy (1992)]. Daži pētnieki uzskata, ka jāpielieto 

precīzākas teorijas, kas ievēro bīdes deformācijas (Reddy 1990). Tomēr, lietojot šādas 

teorijas, iegūtā precizitāte pagaidām neatsver skaitļošanas sarežģītību un šobrīd šādu teoriju 

pielietošana nav populāra [Kalniņš (2006)]. Plašākam teorētisko problēmu apskatam skat. 

[Barbero (1998)] un [Ochoa un Reddy (1992)].  

Konstrukcijas deformācijas pie dota slogojuma raksturo konstrukcijas stingumu. Ja apskata 

siju, kas balstīta abos galos un slogota vidus punktā ar koncentrētu slodzi P, tad, balstoties uz 

Bernulli un Eilera teoriju, sijas maksimālo deformāciju aprēķina pēc formulas 

 
EIa
Plf

1

3

= ,  (5.2) 

 
ja apskata siju, kas balstīta abos galos un slogota ar vienmērīgi izkliedētu slodzi, tad 

maksimālo deformāciju aprēķina pēc formulas 

 
EIa
qlf

2

4

= ,  (5.3) 

 
kur λ  – stinguma koeficients, E – materiāla elastības modulis, I – šķēluma inerces moments, l 

– konstrukcijas garums, a1, a2 – koeficients, kas atkarīgs no slogojuma un sijas iestiprinājuma 

veida, P – spēks, ar kuru slogo sistēmu, q – vienmērīgi izkliedēta slodze [Panovko u.c. 

(1961)] .  

Ja spēks, kas slogo sistēmu, elastības modulis, slogojuma un stiprinājumu nosacījumi ir 

konstanti, tad konstrukcijas deformācijas būs atkarīgas no sijas garuma un apgriezti 

proporcionālas sijas šķēluma inerces momentam. 

Ja pieņem, ka metāla sendviču panelis, kas sastāv no augšējās, apakšējās plātnes un viena 

serdes stiprinājuma, darbojas līdzīgi kā sija, tad tā spēja pretoties deformācijai ir apgriezti 
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proporcionāla tās šķēluma inerces momentam. Ievērojot šo faktu, tika ieviests papildus 

mainīgais  

 
I

x 1
7 = , (5.4) 

 
kur I paneļa šķēluma vienas sijas fragmenta centrālais inerces moments pret horizontālo asi x. 

Mainīgais x7 faktiski nav neatkarīgi variējams ieejas faktors, tas ir atkarīgs no pārējiem 

eksperimentu faktoriem (paneļa augstuma, plātņu biezuma, attāluma starp ribām). Jāuzsver, 

ka šis paņēmiens nenozīmē sendviča aizvietošanu ar vairākām sijām, jo galīgo elementu 

aprēķins tiek veikts, lietojot plātņu elementus. Ieviešot šādu papildus mainīgo, ir iespējams 

iegūt būtiski precīzākas skaitlisko eksperimentu aproksimācijas. 

Lai ieviestu šādu (5.4) papildus mainīgo, visiem paneļu tipiem ir nepieciešams iegūt 

formulas, ar kurām iespējams sarēķināt paneļa šķēluma inerces momentus no pārējiem 

eksperimentu faktoriem ( )54327 ,,, xxxxfx = . 

Otrās kārtas šķēluma inerces momentu aprēķina pēc formulas: 

 ∫= dAyI x
2

 ,  (5.5) 
kur Ix – inerces moments attiecībā pret asi x, dA – konstrukcijas elementārais laukums, y – 

attālums no ass x līdz laukumam dA [Walter (2002)]. 

Lai iegūtu šķēluma inerces momentu Ix pret patvaļīgu asi, lieto formulu [Walter (2002)]: 

 

 2AdII xCGx += , (5.6) 
 

kur Ix – inerces moments attiecībā pret asi x, IxCG – inerces moments attiecībā pret asi, kas 

paralēla asij x un iet caur konstrukcijas masas centru, A – konstrukcijas šķērsgriezuma 

laukums, d – attālums no ass x līdz masas centram [Walter (2002)]. 

Izmantojot sakarības (5.5) un (5.6), iespējams iegūt formulas dažāda tipa laukumu 

konstrukcijām. Šķēluma inerces momentu aizpildītam četrstūrim ar platumu b un augstumu h, 

attiecībā pret asi, kas iet caur četrstūra masas centru paralēli pamata malai (attēls 5.6) 

aprēķina pēc labi zināmas formulas: 

 
12

3bhI =  .  (5.7) 
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b

h
 

Attēls 5.6 Aizpildīts taisnstūris 

 
Šķēluma inerces moments aizpildītam taisnleņķa trīsstūrim ar pamata malu b un augstumu 

h, attiecībā pret asi, kas iet caur pamata malu (attēls 5.7): 

 

 12

3bhI =
.  (5.8) 

 
 

h

b
 

Attēls 5.7 Aizpildīts trijstūris 

 

 
Šķēluma inerces moments aizpildītam gredzenam ar ārējo rādiusu r2 un iekšējo rādiusu r1 

un attiecībā pret asi, kas iet caur centru (attēls 5.8):  

 

 ( )4
1

4
24

rrI −=
π .  (5.9) 

 
 

r 1
r 2

 

Attēls 5.8 Gredzens 
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Lietojot formulas (5.5 – 5.9), visu tipu sendviču paneļiem tika izteikts to vienas sijas 

fragmentu centrālais šķēluma inerces moments attiecībā pret paneļa šķēluma horizontālo 

simetrijas asi x. 
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Attēls 5.8 I profila paneļa fragmenta shēma 

 
Izmantojot formulu (5.7), I profila panelim (attēls 5.8) šķēluma inerces momentu iespējams 

izteikt kā 
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Attēls 5.9 O profila paneļa fragmenta shēma 

 
O profila panelim (attēls 5.9) šķēluma inerces momentu iespējams izteikt kā 
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Attēls 5.10 C profila paneļa fragmenta shēma 

 

C profila tipa panelim (attēls 5.10) šķēluma inerces momentu iespējams izteikt kā 
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Attēls 5.11 Z profila paneļa fragmenta shēma 

 

Z profila tipa panelim (attēls 5.11) šķēluma inerces momentu iespējams izteikt kā 
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Attēls 5.12 O profila paneļa fragmenta shēma 

 

O profila tipa panelim (attēls 5.12) šķēluma inerces momentu iespējams izteikt, izmantojot 

formulas (5.6) un (5.9), kā 
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Attēls 5.13 V profila paneļa fragmenta shēma 

 

V profila panelim (attēls 5.13) šķēluma inerces momentu iespējams izteikt kā: 
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Z, O, C un V profila paneļiem mainīgais a (stiprinājuma plauktiņa garums) tika ņemts 

konstants 0.04m, jo saskaņā ar [Farkas (2003)], serdes stiprinājumi ar mazāku plauktiņa 

platumu netiek ražoti. 

5.1.3 Sendviča paneļu skaitlisko eksperimentu aproksimācija 

Aproksimācijas uzdevumā eksperimentu punkti tika sadalīti divās daļās. Pirmā 250 punktu 

kopa tika lietota aproksimācijas izveidei un otrā 250 punktu kopa tika lietota aproksimācijas 

validācijai. Dažādo paneļu eksperimentu kriginga aproksimāciju rezultāti ir apkopoti tabulās 

5.3 – 5.8. Šajās tabulās pirmajā kolonnā ir parādīta relatīvā CV (1.42) kļūda, aproksimācijai 

lietojot 250 punktus, un otrajā kolonnā relatīvā RMSE (1.41) kļūda papildus 250 testa 

punktos. Šajā gadījuma tika noteikti 8 kovariances funkcijas hiperparametri - pakāpes 

hiperparametrs un 7 attālumu nobīdes hiperparametri atbilstoši katram ieejas faktoram. 

Hiperparametru noteikšanai tika lietota CV metode. 

Otrajā kolonnā ir attēlota MLL vērtība, aproksimācijai lietojot 250 punktus un trešajā 

kolonnā aproksimācijas relatīvā RMSE kļūda papildus 250 punktos. Arī šajā gadījuma tika 

noteikt 8 hiperparametri: pakāpes hiperparametrs un 7 attālumu nobīdes hiperparametri 

atbilstoši katram ieejas faktoram. Hiperparametru noteikšanai tika lietota MLL metode. 

Ar * apzīmētajās kolonnās tika noteikti 2 kovariances funkcijas hiperparametri: pakāpes 

hiperparametrs un viens attālumu nobīdes hiperparametrs, ņemts vienāds pa visiem ieejas 

faktoriem. 

Piektajā kolonnā ir dota relatīvā CV vērtība, aproksimācijai lietojot 250 punktus un sestajā 

kolonnā relatīvā RMSE kļūda 250 testa punktos, hiperparametru noteikšanai izmantojot CV 

metodi. 

Septītajā kolonnā ir dota MLL vērtība, aproksimācijai lietojot 250 punktus un astotajā 

kolonnā relatīvā RMSE kļūda 250 testa punktos, hiperparametru noteikšanai izmantojot MLL 

metodi.  

Tabula 5.3 I profila eksperimentu aproksimācija ar kriginga metodi 

  CV 250 Test 250 MLL 250 Test 250 CV * 
250 

Test* 
250 

MLL* 
250 

Test* 
250 

DEF_BOT 1.084 1.990 3707.228 48.276 5.605 9.555 2827.422 6.837 
DEF_REL 2.270 3.922 4503.186 3.040 9.248 5.864 3847.882 10.331 
EQV_TOP 5.581 6.606 -7710.318 10.661 7.642 8.745 -7868.860 8.682 
EQV_BOT 3.323 5.111 -7047.783 22.361 3.479 6.193 -7239.440 6.193 
SHEAR 
_CORE 5.330 5.166 -6846.568 5.307 6.321 6.111 -6965.991 6.144 

REACT_Y  0.031 0.049 -2047.094 0.056 0.043 0.057 -2409.812 0.057 
MASS 0.059 0.080 -410.860 0.110 0.115 0.110 -767.351 0.215 
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Tabula 5.4 C profila eksperimentu aproksimācija ar kriginga metodi 

  CV 250 Test 250 MLL 250 Test 250 CV * 
250 

Test* 
250 

MLL* 
250 

Test* 
250 

DEF_BOT 1.018 1.906 3283.888 26.975 5.902 10.041 2836.332 6.897 
DEF_REL 3.032 4.788 4529.937 2.324 8.524 10.107 3879.489 11.322 
EQV_TOP 7.458 7.588 -7809.890 7.807 10.011 10.014 -7947.418 10.250 
EQV_BOT 3.272 6.830 -7154.837 11.853 3.590 3.167 -7363.901 5.897 
SHEAR 
_CORE 4.739 4.906 -6717.651 4.881 5.587 5.486 -6865.823 5.486 

REACT_Y  0.035 0.039 -2054.213 0.057 0.044 0.048 -2417.885 0.049 
MASS 0.057 0.074 -420.761 0.104 0.110 0.101 -776.281 0.176 

 
 

Tabula 5.5 O profila eksperimentu aproksimācija ar kriginga metodi 

  CV 250 Test 250 MLL 250 Test 250 CV * 
250 

Test* 
250 

MLL* 
250 

Test* 
250 

DEF_BOT 1.392 3.443 3689.767 33.580 5.713 9.277 2852.191 6.592 
DEF_REL 4.742 5.842 4684.386 4.066 9.472 10.882 3911.997 17.719 
EQV_TOP 7.663 7.898 -7771.101 9.030 10.105 10.499 -7948.319 10.917 
EQV_BOT 1.866 2.228 -6934.952 29.153 2.563 2.785 -7259.894 4.451 
SHEAR 
_CORE 8.309 8.583 -6674.009 8.571 10.239 10.273 -6776.945 10.273 

REACT_Y  0.035 0.052 -2077.018 0.058 0.044 0.049 -2421.910 0.049 
MASS 0.059 0.077 -522.120 0.102 0.101 0.099 -792.524 0.165 

 
Tabula 5.6 Oc profila eksperimentu aproksimācija ar kriginga metodi 

  CV 250 Test 250 MLL 250 Test 
250 

CV * 
250 

Test* 
250 

MLL* 
250 

Test* 
250 

DEF_BOT 5.606 6.576 3480.244 47.055 9.402 22.171 2701.660 10.373 
DEF_REL 3.363 3.430 4474.748 4.898 9.282 6.070 3856.874 11.065 
EQV_TOP 6.188 7.059 -7690.759 9.637 8.241 9.434 -7887.916 9.395 
EQV_BOT 12.846 15.276 -7865.099 22.298 19.000 14.232 -7911.333 15.597 
SHEAR 
_CORE 12.159 15.917 -6899.974 15.294 15.484 18.331 -6964.327 16.401 

REACT_Y  0.195 0.441 -2714.418 0.390 0.305 0.376 -2717.412 0.376 
MASS 0.678 1.695 -1271.409 1.626 1.222 2.088 -1318.792 2.200 

 

 

Tabula 5.7 Z profila eksperimentu aproksimācija ar kriginga metodi 

  CV 250 Test 250 MLL 250 Test 250 CV * 
250 

Test* 
250 

MLL* 
250 

Test* 
250 

DEF_BOT 2.972 5.924 3736.047 28.408 5.080 9.769 2833.814 7.320 
DEF_REL 8.194 2.190 4529.124 1.871 9.808 6.134 3904.627 10.751 
EQV_TOP 10.792 10.252 -7821.079 10.567 14.272 12.546 -8003.145 12.374 
EQV_BOT 5.713 8.619 -7213.546 15.954 6.160 5.822 -7400.623 6.584 
SHEAR 
_CORE 5.407 5.430 -6800.681 5.446 6.518 6.044 -6910.565 6.044 

REACT_Y  0.077 0.176 -2116.794 0.130 0.086 0.118 -2423.662 0.125 
MASS 0.223 0.975 -561.103 0.483 0.490 0.599 -814.027 0.646 
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Tabula 5.8 V profila eksperimentu aproksimācija ar kriginga metodi 

  CV 250 Test 250 MLL 250 Test 
250 

CV * 
250 

Test* 
250 

MLL* 
250 

Test* 
250 

DEF_BOT 2.836 3.465 2712.690 19.002 6.912 6.434 2093.713 7.232 
DEF_REL 6.048 6.598 3349.174 4.409 17.815 13.997 2987.462 15.630 
EQV_TOP 13.929 24.870 -5816.122 19.808 18.946 20.281 -5881.535 20.290 
EQV_BOT 3.223 7.210 -5190.067 9.446 4.961 5.816 -5350.876 5.574 
SHEAR 
_CORE 10.889 11.915 -4958.790 11.725 13.147 13.099 -5003.519 13.099 

REACT_Y  0.083 0.098 -1785.890 0.095 0.089 0.098 -2043.753 0.100 
MASS 0.231 0.306 -695.401 0.312 0.416 0.335 -820.319 0.438 

 

 

No tabulām 5.3 - 5.8 redzams, ka krigings visaugstāko aproksimāciju prognozes precizitāti 

dod, izmantojot CV kritēriju un nosakot 8 hiperparametrus. Lietojot CV kritēriju un nosakot 

divus hiperparametrus, labāki rezultāti tika iegūti tikai O profila panelim prognozējot atbildi 

REACT_Y un C, Oc un Z profila paneļiem – atbildi EQV_BOT. Tabulās 5.3-5.8 apkopotie 

rezultāti parādīti arī attēlā 5.14. Katrā attēla 5.14 grafikā ir apkoptas katras atbildes kriginga 

aproksimācijas kļūdas dažāda tipa paneļiem, lietojot dažādas hiperparametru noteikšanas 

metodes. Katra grafika pirmajā un otrajā stabiņā ir attēlota kriginga aproksimācijas relatīvā 

kļūda, lietojot CV un MLL kritēriju un nosakot 8 hiperparametrus. Katra grafika trešajā un 

ceturtajā kolonnā ir attēlota kriginga aproksimācijas relatīvā kļūda, lietojot CV un MLL 

kritēriju un nosakot 2 hiperparametrus. Šajos grafikos ar nepārtrauktu līniju ir attēlota 

aproksimācijas relatīvās kļūdas mediāna un ar pārtrauktu aproksimācijas relatīvās kļūdas 

vidējā vērtība. 
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Attēls 5.14 FE aprēķinu atbilžu kriginga aproksimācijas kļūdas, lietojot dažādas hiperparametru 
noteikšanas metodes 

 

No attēlā 5.14 dotajiem grafikiem, var secināt, ka krigings dod labākos rezultātus, lietojot 

CV kritēriju un nosakot 8 hiperparametrus atbildēm DEF_BOT un EQV_TOP. Atbildei 

DEF_REL nedaudz labāki rezultāti tika iegūti ar MLL metodi un atbildei EQV_BOT labāki 

rezultāti tika iegūti, nosakot 2 hiperparametrus. Pēdējām trim atbildēm (SHEAR_CORE, 

REACT_Y, MASS) rezultāti ir līdzīgi visām metodēm. Nestabilus rezultātus deva kriginga 

aproksimācijas, nosakot 8 hiperparametrus, lietojot MLL metodi. Tādējādi var secināt, ka 
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līdzīgi kā nodaļā 4 apskatītajos testa uzdevumos, kopumā labākos kriginga aproksimāciju 

rezultātus iespējams iegūt, lietojot CV rādītāju un nosakot attālumu nobīdes hiperparametrus 

katram faktoram atsevišķi. 

Tabulā 5.9 ir salīdzināta dažādu aproksimācijas metožu prognozes kļūda I profila tipa 

paneļa aprēķinu aproksimācijai. Kriginga metodē tika noteikti 8 hiperparametri, lietojot CV 

metodi. Lai izvēlētos polinomu kārtu aproksimācijām ar globālajiem polinomiem un noteiktu 

joslas platumu lokāli svērto polinomu aproksimācijām, tika izmantota CV metode. Tumšākā 

šriftā attēlotas tabulas rindiņas, kur dotas aproksimāciju prognozes kļūdas punktos, kuri netika 

lietoti aproksimāciju veidošanai. No šīs tabulas redzams, ka aproksimācijai lietojot 250 

punktus, krigings dod labākos rezultātus visām atbildēm, izņemot 4. atbildi (EQV_BOT -

ekvivalentie spriegumi apakšējā plāksnē) un 6. atbildi (REACT_Y). Aproksimācijai lietojot 

500 punktus, krigings deva ievērojami labākus rezultātus visām atbildēm. Attēlā 5.15 parādīti 

grafiki, kuros apkopoti I profila paneļa aprēķinu visu atbilžu aproksimāciju kļūdas, lietojot 

krigingu, globālo polinomu un lokāli svērto polinomu aproksimācijas. Ar pārtrauktu līniju 

attēlota vidējā vērtība un nepārtrauktu - mediāna. No attēla 5.15 redzams, ka ar krigingu 

veidotajām aproksimācijām ir mazāka aproksimācijas kļūdas vidējā vērtība, mediāna un 

izkliede. 

 

Tabula 5.9 Dažādu aproksimācijas metožu salīdzinājums I profila paneļa aprēķinu aproksimācijai 

 DEF_BOT DEF_DIF EQV_TOP EQV_BO
T 

SHEAR 
CORE 

REACT_Y MASS 

CV 250 krigings 1.08 2.27 5.58 3.32 
 

5.33 0.0313 0.0594 

Test 250 
krigings 

1.99 3.92 6.61 5.11 5.17 0.0485 0.0801 

CV 500 krigings 1.10 1.90 4.51 2.66 3.33 0.01596 0.01498 
CV 250 globālie 
polinomi 

5.56 10.98 8.61 2.82 7.28 0.149 0.947 

Test 250 
globālie 
polinomi 

6.81 9.04 8.98 3.54 7.67 0.142 0.897 

CV 250 lokāli 
svērtie polinomi 

5.52 6.52 8.06 2.49 7.28 0.0230 0.146 

Test 250 lokāli 
svērtie polinomi 

6.94 6.94 9.11 2.96 7.67 0.0236 0.148 

CV 500 lokāli 
svērtie polinomi 

3.49 4.47 7.87 3.12 6.46 0.0127 0.0821 
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Attēls 5.15 I profila atbilžu aproksimācijas kļūdas 250 testa punktos, lietojot krigingu, polinomu un lokāli 

svērto polinomu aproksimācijas 

5.1.4 I profila paneļa optimizācija, izmantojot metamodeļus 

Izveidotie galīgo elementu modeļa metamodeļi tika izmantoti, lai atrastu optimālus I 

profila paneļa variantus. Optimizācijas procesā tika fiksēts paneļa platums B, pieņemot, ka tas 

ir dots no projektējuma specifikācijas. Optimizācijas procedūrā izmatoti ierobežojumi, kas 

izvēlēti, balstoties uz DNV vadlīnijām [DNV Technical report (2003)] kuģu klāju paneļu 

sertifikācijai. Optimizācijas ierobežojumi apkopoti tabulā 5.10. 

Tabula 5.10 Optimizācijas uzdevuma ierobežojumi 

Nosaukums Apzīmējums Ierobežojums Mērvienības 

Izlieces attiecība pret 
kopējo paneļa garumu 
 

DEF_DIF ≥ s/200 mm 

Ekvivalentie spriegumi 
augšējā plātne EQV_TOP ≥ -160e6 Pa 

Ekvivalentie spriegumi 
apakšējā plātne EQV_BOT ≤ 160e6 Pa 

Bīdes spriegumi 
 SHEAR_CORE ≤ 60e6 Pa 

 
Optimizācijas procesā tika ievestas papildus saites  

 
 snBs /= ,  (5.31) 
 
 ( )54327 ,,, xxxxfx = ,  (5.32) 
 



 163

kur B = 2 m un  f  ir atbilstošā paneļa tipa šķēluma inerces momenta formula (I profila 

panelim formula (5.10)), un ierobežojums paneļa garumam  

  L = 6 m. (5.33) 
 

Pareto optimumu meklēšanai tika izvēlētas trīs kritēriju funkcijas: paneļa masa, paneļa 

relatīvā izliece (garuma attiecība pret apakšējās plātnes izlieci) un paneļa ražošanas izmaksas. 

Kritēriju funkcijas ir apkoptas tabulā 5.11. 

Tabula 5.11 Optimizācijas uzdevuma kritēriju funkcijas 

Nosaukums Apzīmējums Uzdevums 

Masa y7 Minimizēt 
Paneļa garuma 
attiecība pret 
apakšējās 
plātnes izlieci 

L/Def_Bottom 

Maksimizēt 

Izmaksas ( )LttttnyC 4)(500)(1057.0 2121
5

7 ++−+×+=  Minimizēt 

Paneļa ražošanas izmaksu funkcija C tika aizgūta no [Kalnins (1996)] un [Farkas (2003)], 

to veido divi saskaitāmie:  

1. Paneļa masa (izmaksu funkcijā ņemta ar koeficientu 0.7); 

2. Metināšanas izmaksas, kas atkarīgas no serdes stiprinājumu skaita, paneļa garuma un 

plākšņu biezuma. 

Netiek ievērotas krāsošanas, griešanas u.c. izmaksas. Izmaksas aprēķinātas 2003. gada 

cenās eiro valūtā € (EUR). 

 

Optimizācijas uzdevuma risināšanā tika variēti 4 ieejas parametri (h, t1, t2, n skat. tabula 

5.12), lai iegūtu Pareto optimālu konstrukciju variantus atbilstoši kritēriju funkcijām (tabula 

5.11), nepārkāpjot ierobežojumus (tabula 5.10) un ievērojot saites (5.31), (5.32) un (5.33). 

Papildus tika pieņemts, ka parametri t1 un t2 (plākšņu un stiprinājumu biezums) ir diskrēti 

parametri un var tikt mainīti ar soli 0.0005 m [Farkas (2003)].  

Tabula 5.12 Optimizācijas uzdevuma variējamie parametri 

Faktora robežas Nosaukums Apzīmējums Apakšējās Augšējās Solis 

Paneļa augstums h 0.004 0.16 nepārtraukts 
Augšējās un apakšējās 
plātnes biezums t1 0.002 0.004 0.0005 

Serdes stiprinājumu 
biezums t2 0.0015 0.004 0.0005 

 
Stiprinājumu skaits 
panelī ns 2 6 1 
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No tabulas 5.12 var redzēt, ka optimizācijas uzdevumā ir trīs diskrēti parametri ns (5 

vērtības), t1 (5 vērtības), t2 (6 vērtības) un tikai viens nepārtraukts parametrs h. Ievērojot 

diskrēto mainīgo robežas un soli, var redzēt, ka ir iespējami tikai 150 diskrētie risinājumu 

varianti. 

Optimizācijas procesā par kritērija funkciju tika ņemta paneļa masa un tika ieviesti 

papildus funkcionālie ierobežojumi pārējiem diviem kritērijiem - izmaksām un paneļa garuma 

attiecībai pret apakšējās plātnes izlieci. Optimizācijas gaitā šie ierobežojumi tika pakāpeniski 

palielināti, tādējādi iegūstot Pareto optimālus paneļa variantu risinājumus. 

Tabulā 5.13 ir apkopta aproksimācijas un FE aprēķinu relatīvā RMSE kļūda (1.41), iegūtajos 

optimuma punktos.  

 

Tabula 5.13 Aproksimācijas relatīvā RMSE kļūda optimālo risinājumu punktos 

DEF_BOT DEF_DIF EQV_TOP  EQV_BOT SHEAR 
CORE 

REACT_Y MASS 

1.94% 7.00% 4.90% 3.83% 5.58% 0.17% 1.05%
 

 

Attēlā 5.15 trīsdimensiju grafikos ir parādīti iegūtie Pareto optimālo risinājumu punkti no 

dažādiem skatu punktiem. Šajos grafikos pa koordinātu asīm ir atliktas trīs kritēriju vērtības. 
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Attēlā 5.16 dotajā grafikā redzams, ka pieaugot masai, pieaug paneļa stingums un paneļa 

izmaksas. Paneļa masu iespējams samazināt, palielinot ribu skaitu, bet tādējādi palielinās 

paneļa izmaksas, kas rodas papildus ribu metināšanas dēļ. 

Dažos gadījumos dotai paneļa relatīvajai izliecei ir iespējami dažādi risinājumi vienādam 

ribu skaitam. Piemēram, L/DEF_BOT = 540 ir iespējami trīs Pareto optimāli paneļa 

risinājumi, no kuriem divi ir 6 ribu paneļi. Šajā gadījumā iegūtie Pareto risinājumi ir parādīti 

tabulā 5.14. 

Tabula 5.14 Optimālu paneļa konstrukciju variantu piemērs 

h t1 t2 n Masa Izmaksas L/DEF_BOT 
0.1447 0.0025 0.0015 6 603.19 980.23 540 
0.1589 0.002 0.0025 6 627.86 871.50 540 
0.1391 0.0025 0.002 5 622.13 900.49 540 

 

No tabulas 5.14 redzams, ka pirmajā variantā būs mazāka paneļa masa un lielākas 

izmaksas, bet otrā gadījumā lielāka paneļa masa, bet mazākas izmaksas. Šajā piemērā paneļa 

masa samazinās, jo tiek izmantoti plānāki serdes stiprinājumi, bet izmaksas palielinās, jo tiek 

izmantotas biezākas plātnes, līdz ar to palielinās metināšanas izmaksas. 

No tabulas 5.13 apkopotajiem rezultātiem, redzams, ka optimuma punktos metamodeļiem 

ir pietiekami augsta precizitāte. Tika secināts, ka izstrādātās eksperimentu plānošanas un 

aproksimācijas metodes ir pielietojamas dažāda tipa metāla sendviču paneļu stiprības 

aprēķinu augstas precizitātes metamodeļu veidošanai un optimizācijai. Iegūtie risinājumi var 

būt par pamatu projektēšanas procesu paātrināšanai un ražošanas efektivitātes uzlabošanai. 

5.2 Inversās metamodelēšanas pielietojums mehānisku sistēmu parametru 
identifikācijā 

Modernu konstrukciju risinājumos bieži izmanto slāņotus kompozīta materiālus. Šādu 

konstrukciju skaitliskās simulācijas aprēķini un datorprogrammas, kas veic šādus aprēķinus, 

piemēram, galīgo elementu metodes (FE) aprēķinu programmas, ir kļuvušas par neaizstājamu 

rīku jaunu inženierrisinājumu izstrādē. Simulācijas programmu izmantošana ļauj samazināt 

fizisko (naturālo) eksperimentu apjomu, tomēr joprojām fiziskie eksperimenti nav pilnībā 

aizstāti. Lai spētu izveidot adekvātu simulācijas modeli, nepieciešamas kvalitatīvas zināšanas 

par materiāla īpašībām. Daudzos gadījumos parametrus, kas apraksta materiāla īpašības, 

iespējams noteikt tikai ar fiziskiem eksperimentiem.  

Tradicionāli materiāla elastības parametri tiek noteikti, lietojot kvazi-statiskus stiepes 

testus vai četru punktu lieces testus. Materiāla elastības parametrus iespējams noteikt arī, 
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lietojot vibrāciju metodes. Ar vibrāciju metodēm materiāla īpašības var tikt noteiktas 

bezkontakta veidā, kas ir svarīgs aspekts, strādājot ar maziem testa paraugiem, trausliem 

materiāliem vai, ja testa paraugus nedrīkst sabojāt (skatīt [LAUWAGIE (2005)]). 

Pašsvārstību frekvenču lietošana elastības īpašību identifikācijā ir balstīta uz sakarību, kas 

eksistē starp mehāniskās konstrukcijas materiāla elastības īpašībām un tās vibrāciju uzvedību. 

Teorija, kas pamato vibrāciju izmantošanu elastības īpašību identifikācijai tika izstrādāta 

darbā [Forster (1937)], kur izmantoja Eilera sijas teoriju, lai sasaistītu materiāla elastības 

moduļus ar konstrukcijas galvenajām lieces formām (modām). Darbā [Picket (1945)] tika 

izveidota precīzāka teorija, balstīta uz Timošenko vienādojumiem, kas apraksta vibrējošas 

prizmas vai cilindra elastības moduļus un galveno šķērslieces formu (modu) saistību. Darbā 

[Spiner un Teft (1961)] šī teorija [Picket (1945)] tika papildināta ar vērpes modām, kas ļauj 

identificēt bīdes moduļus. 

Attīstoties galīgo elementu metodēm un datoru skaitļošanas jaudai, ir kļuvis iespējams 

pielietot vibrāciju testu metodes, lai identificētu elastības parametrus kompleksiem 

materiāliem, lietojot jauktu skaitlisko un fizisko eksperimentu metodes (MNET) (skat. 1.4). 

Zemāk ir aprakstīts nodaļā 3.2 piedāvātās inversās metamodelēšanas metodes pielietojums 

ribotas oglekļa-epoksīda plātnes fragmenta elastības īpašību identifikācijai. Elastības īpašību 

identifikācijai tika izmantoti pašsvārstību frekvenču mērījumi un galīgo elementu modeļa 

aprēķini. Uzdevuma risināšanas nostādne, fizisko un matemātisko eksperimentu dati, kā arī 

nesakritības metodes rezultāti tika aizgūti no [Rikards u.c. (2003)], [Rikards u.c. (2004)]. 

5.2.1 Identifikācijas uzdevuma nostādne 

Pētītā paneļa plākšņu ģeometrija ir parādīta attēlā 5.17. Pētītā plāksne tika izgriezta no 

lielākas 5 ribu plāksnes (IAI, materiāls IM7/8552). Darbā [Rikards u.c. (2003)] matemātiskie 

eksperimentu tika veikti ar galīgo elementu aprēķinu programmu ANSYS. Galīgo elementu 

modelī plāksnes apvalka biezums tika pieņemts h = 1 mm un stiprinājuma biezums bw =3 mm. 

Attēlā 5.18 ir parādīts izmantotais galīgo elementu modelis. 
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Attēls 5.17 Kompozīta plāksnes ģeometrija (aizgūts no [Rikards u.c. (2003)]). 

 

 
Attēls 5.18 Galīgo elementu modelis (aizgūts no [Rikards u.c. (2004)]). 

 

Darbā [Rikards u.c. (2003)] identifikācijas uzdevums ir risināts ar nesakritības metodi. Lai 

realizētu nesakritības metodi, tika veidots FE modeļa metamodelis un, izmantojot šo 

metamodeli, bija iespējama ātra nesakritības minimizācijas procedūra. 

FE aprēķinu modelī tika variēti 4 ieejas parametri: šķērsvirziena un garenvirziena (E1, E2) un 

bīdes (G12=G13) elastības moduļi. Faktoru robežas apkopotas tabulā 5.15. 

 

Tabula 5.15 Ieejas parametru robežas  

Materiāla parametrs Apakšējā robeža Augšējā robeža Mērvienības 
E1 105 140 GPa 
E2 10 35 GPa 

G12=G13 3 8 GPa 
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Turpmāk demonstrētajā inversās metamodelēšanas piemērā tika izmantoti darbā [Rikards 

u.c. (2003)] publicētie FE aprēķinu un naturālo eksperimentu rezultāti. 

5.2.2 Galīgo elementu modeļa metamodeļu veidošana 

Tiešās sakarības (FE modeļa) aproksimācijas tika veidotas, izmantojot 75 eksperimentu 3 

trīs faktoru LH eksperimentu plānu, kas optimizēts pēc D kritērija [Rikards u.c. (2003)]]. 

Eksperimentu plāns parādīts attēlā 5.19.  

10-1

1

0

-1

  10-1

1

0

-1

 

Attēls 5.19 Eksperimentu plāna projekcijas plaknē E2, E1 (labajā pusē) un E2, G12 (kreisajā pusē). 

 

Iegūto tiešā modeļa (FE modeļa) aproksimāciju relatīvās CV (1.42) kļūdas parādītas tabulā 

5.16. No tabulas redzams, ka tiešo sakarību (plātnes pašsvārstību frekvenču atkarību no tās 

materiāla elastības moduļiem) matemātisko modeli ir iespējams aproksimēt ar ļoti augstu 

precizitāti (aproksimācijas relatīvā CV kļūda mazāka par 1%), lietojot otrās un trešās kārtas 

polinomu vai kriginga metodi, tādējādi nesakritības metodē bija korekti aizvietot FE modeli 

ar atbilstošu metamodeli. 

Tabula 5.16 FE aprēķinu aproksimāciju relatīvās CV kļūdas, lietojot dažādas aproksimāciju metodes 

Frekvences 
numurs 

Lineārs 
polinoms 

Kvadrātisks 
polinoms 

Kubisks 
polinoms 

Krigings 

1 3.4725 0.2878 0.0908 0.0860 
2 1.4174 0.0865 0.0911 0.0862 
3 1.6979 0.9219 0.0746 0.0744 
4 1.5038 0.1025 0.0657 0.0645 
5 1.4673 0.0777 0.0606 0.0597 
6 1.5209 0.0691 0.0415 0.0411 
7 1.5798 0.0775 0.0424 0.0419 
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5.2.3 Identifikācijas uzdevuma risināšana ar inversās metamodelēšanas metodi 

Inversā uzdevuma risināšanai tika izmantotas pirmās 7 pašsvārstību frekvences, lai 

identificētu trīs faktorus: divus elastības moduļus šķērsvirzienā un garenvirzienā (E1 un E2) un 

bīdes elastības moduli G12=G23. Identifikācijas uzdevuma ieejās tika izmantotas darbā 

[Rikards u.c. (2003)] eksperimentāli nomērītas paneļa pašsvārstību frekvences. Frekvences 

tika mērītas, lietojot akustisku ierosmi, mērot un pierakstot paneļa deformācijas laikā un 

veicot Furjē analīzi. Šajā darbā identifikācijas uzdevumā izmantotie fiziski nomērītu 

pašsvārstību frekvenču mērījumi doti tabulas 5.20 otrajā kolonnā. 

Attēlā 5.20 ir parādīta identifikācijas uzdevumā pielietotā nesakritības metodes shēma. 
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Attēls 5.20 Nesakritības metodes shēma 

 

Tabulā 5.17 ir attēloti iegūtie risinājumi, inversā uzdevuma risināšanai, izmantojot 

nesakritības metodi. Pateicoties tam, ka optimizācijai tika izmantots tiešo aprēķinu 

metamodelis, optimizācijas process bija pietiekami ātrs, izmantojot gadījuma meklēšanas 

metodi [Rikards u.c. (2003)]. 
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Tabula 5.17 Ar nesakritības metodi iegūtais risinājums 

Parametrs Vērtība 

E1 119.5 GPa 

E2 25.1 GPa 

G12=G13 6.1 GPa 

 

Inversā uzdevuma risināšanai tika pielietotas arī nodaļā 3.2 piedāvātā inversās 

metamodelēšanas metode. Inversās metamodelēšanas shēma ir parādīta attēlā 5.21. 

 

 

Eksperimentu plans
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Inversais
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g=FE(X)
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Attēls 5.21 Inversās metamodelēšanas shēma 

 

Inversajā metamodelēšanā tika veidotas FE aprēķinu inversās sakarības aproksimācijas, 

kur par metamodeļa ieejām tika ņemtas ar FE aprēķiniem iegūtās pirmās 7 paneļa pašsvārstību 

frekvences un par izejām – identificējamie materiāla parametri E1, E2 un G12, ar kuriem FE 

aprēķinos tika iegūti atbilstošie frekvenču lielumi. Inversie metamodeļi tika veidoti ar lineāru 

un kvadrātisku polinomu aproksimāciju un krigingu. Inverso metamodeļu eksperimentālo 

punktu projekciju piemēri parādīti attēlā 5.22. Līdzīgi kā nodaļā 3.2 apskatītajos testa 

piemēros, redzams, ka izejas (frekvences) ir savstarpēji stipri lineāri korelētas, un 

eksperimentu punkti izvietojas gandrīz uz taisnēm. Lietojot polinomu aproksimācijas 

metodes, veidojās singulāra informācijas matrica. Lietojot tradicionālās LU vai Holecka 
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dekompozīcijas metodes, nebija iespējams iegūt informācijas matricas inverso matricu, kas 

nepieciešama minimālo kvadrātu metodei (1.18 un 1.19). Tādēļ, veidojot inverso metamodeli 

ar polinomu aproksimācijām, informācijas matricas (1.19) pseidoinversās atrašanai tika 

izmantota nodaļā 3.2.2 piedāvātā pieeja, kas balstīta uz SVD dekompozīciju.  

 
Attēls 5.22 Inversā uzdevuma eksperimentu punktu projekcijas uz faktoriem 3 un 1; 2 un 1; 2 un 4. 

 

Inverso metamodeļu aproksimāciju CV kļūdas parādītas tabulā 5.18. Tabulā otrajā un 

trešajā kolonnā ir attēlotas relatīvās CV kļūda pirmās un otrās kārtas polinomu aproksimācijai. 

Tabulas 5.18 ceturtajā kolonnā ir attēlota relatīvā CV kļūda kriginga aproksimācijai, nosakot 

7 attālumu nobīdes hiperparametrus un piektajā kolonnā ir attēlota relatīvā CV kļūda, nosakot 

vienu attālumu nobīdes hiperparametru. Tabulā 5.18 redzams, ka inversās aproksimācijas tika 

iegūtas diezgan precīzi pat ar pirmās kārtas polinomu aproksimāciju, tādējādi var secināt, ka 

iegūtie inversās sakarības metamodeļi ir ar augstu precizitāti un var tikt izmantoti uzdevuma 

risinājuma iegūšanai. 

 

Tabula 5.18 Inverso sakarību aproksimāciju relatīvā CV kļūda dažādām aproksimācijas metodēm 

Parametrs Lineārs polinoms Kvadrātisks 
polinoms 

Krigings Krigings* 

E1 0.91% 0.12% 0.13% 0.12% 
E2 2.55% 0.74% 0.79% 0.75% 
G12 1.79% 0.52% 0.51% 0.48% 

 

5.2.4 Inversās metamodelēšanas un nesakritības metodes rezultātu salīdzinājums 

Tabulā 5.19 ir apkopoti ar nesakritības un inversās metamodelēšanas metodēm iegūtie 

rezultāti. Nesakritības metodes atrisinājumiem ir noteikts identifikācijas kļūdas procentuālais 

novērtējums, kas tika aizgūts no darba [Rikards u.c. (2003)], pēc formulas (1.50), pieņemot, 

ka pašsvārstību frekvenču noteikšanas kļūdas standartnovirze nepārsniedz 0.5%.  
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Tabula 5.19 Inversā uzdevuma atrisinājumi 

Parametrs Nesakr. 
metode 

Identifikācijas 
procentuālais 
novērtējums 

Lineārs polin. Kvadr. 
polin. 

Krigings Krigings* 

E1, GPa 119.5 1.7% 117.2 116.0 116.6 116.8 

E2, GPa 25.1 1.2% 26.7 27.3 23.4 25.8 

G12=G13, 
GPa 

6.1 0.5% 10.7 5.6 8.2 6.6 

 
 

No tabulā 5.19 apkopotajiem rezultātiem var secināt, ka abas metodes deva līdzīgus 

rezultātus un iegūto rezultātu precizitāte atbilst fizisko mērījumu kļūdai. Šī kļūda veidojas no 

plātnes materiāla izgatavošanas kļūdas (materiāla neviendabīgums, paraugu izmēru izkliede, 

to neprecīza ģeometrija, mērīšanas kļūdas, kuras rada sensori, to mērījumu diskretizācija un 

sekojošā rezultātu apstrāde ar Furjē transformācijas metodi, kā arī ārējās vides, piemēram, 

gaisa pretestības ietekme. Kā rāda jutības analīze, 0.5% standarta izkliede pašfrekvenču 

mērījumos rada apmēram 3% vidējo kvadrātisko novirzi E1 un E2 noteikšanai un ap 8% kļūdu 

G12 noteikšanai. Lai noteiktu Puasona koeficientu ar 10% vidējo kļūdu, paraugu pašfrekvenču 

standarta izkliedei ir jābūt ap 0.1%, kas ir gandrīz neizpildāma prasība tieši izgatavošanas 

neprecizitāšu dēļ. Dažos gadījumos, sevišķi vairāku tuvu pašfrekvenču gadījumā rodas arī 

rupjas mērījumu kļūdas, kuras izraisa pašsvārstību formu un frekvenču kārtības maiņa, 

variējot FE aprēķinos paraugu elastības moduļus. Vēl citas, ar cilvēciskajiem faktoriem 

saistītas kļūdas ved pie tā, ka kādas no frekvencēm naturālajos eksperimentos vispār tiek 

„pazaudētas” vai fiksētas pilnīgi aplami. Šādi kļūdaini rezultāti (izsitieni) tika fiksēti ar 

programmā EDAOpt [Auzins (2003)] realizēto skrīninga metodi un zemāk parādītajās 

rezultātu tabulās 5.20 un 5.21 attiecīgajās vietā izlaisti. 

Tabulas 5.20 pirmajā kolonnā ir dots pašsvārstību frekvences numurs, otrajā kolonnā ir 

dotas fizikāli nomērītas pašsvārstību frekvences. Trešajā kolonnā ir attēlota pašsvārstību 

frekvences, kas iegūtas no FE tiešā metamodeļa, par ieejām lietojot identificētos elastības 

moduļus, kas iegūti ar nesakritības metodi. Ceturtajā kolonnā ir dota FE frekvenču un fizikāli 

nomērītās frekvences nesakritības absolūtā kļūda. Tabulas 5.20 5. un 6. kolonnā ir attēloti 

rezultāti, kas iegūti, veidojot inverso metamodeli, ar kvadrātisku polinomu. Tabulā 5.21 ir 

attēloti līdzīgi rezultāti, kas iegūti ar inversās metamodelēšanas metodi, lietojot lineāru 

polinomu, krigingu, nosakot vienu attālumu nobīdes hiperparametru un krigingu, nosakot 7 

attālumu nobīdes hiperparametrus. 
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Tabula 5.20 Inversā uzdevuma atrisinājumi, lietojot nesakritības metodi un inversās metamodelēšanas 
metodi ar kvadrātiska polinoma aproksimācijām 

Frekvences 
numurs 

Fiziski 
nomērītā 
vērtība 

Nesakritības 
metode Kļūda Kvadrātisks 

polinoms Kļūda 

1 166.4 165.9 0.5 164.8 1.6 
2 236.8 237.2 0.4 236.3 0.5 
3 264.2 261.5 2.7 260.7 3.5 
4 289.5 289.8 0.3 287.3 2.2 
5 301.3 299.9 1.4 298.1 3.2 
6 411.5 412.2 0.7 408.8 2.7 
7 431.3 432.9 1.6 430.0 1.3 

10 570.2 588.2 18.0 584.8 14.6 
12 741 763.3 22.3 757.3 16.3 
13 759.3 784.2 24.9 779.0 19.7 
14 939 953.1 14.1 944.5 5.5 
22 1402 1379.2 22.8 1371.7 30.3 

Vidējā 
kļūda     9.1   8.5 

 

Tabula 5.21 inversā uzdevuma atrisinājumi, lietojot inversās metamodelēšanas metodi ar lineāra 
polinoma un kriginga aproksimācijām 

Frekvences 
numurs 

Lineārs 
pol. Kļūda Krigings* Kļūda Krigings Kļūda 

1 170.1 3.7 165.9 0.5 166.3 0.1 
2 249.8 13.0 237.9 1.1 239.3 2.5 
3 273.0 8.8 262.1 2.1 262.9 1.3 
4 298.2 8.7 289.2 0.3 290.5 1.0 
5 309.7 8.4 299.7 1.6 300.5 0.8 
6 423.5 12.0 411.3 0.2 412.8 1.3 
7 445.7 14.4 432.3 1.0 433.6 2.3 

10 614.0 43.8 588.6 18.4 591.4 21.2 
12 795.0 54.0 763.7 22.7 769.1 28.1 
13 811.1 51.8 784.0 24.7 787.1 27.8 
14 1002.4 63.4 955.4 16.4 966.0 27.0 
22 1416.7 14.7 1377.8 24.2 1379.2 22.8 

Vidējā 
kļūda   

24.7 
  

9.4 
  

11.3 

 

No tabulām 5.20 un 5.21 redzams, ka nesakritības metodes un inversās metamodelēšanas 

metodes deva līdzīgus rezultātus. Inversajam metamodelim, lietojot aproksimāciju ar 

kvadrātisku polinomu, tika iegūti pat labāki rezultāti nekā ar nesakritības metodi. Salīdzinot 

dažādo inverso metamodeļu rezultātus, var secināt, ka labākie rezultāti tika iegūti, lietojot 

kvadrātisku polinomu. 

 Kā tika parādīts nodaļā 3.2, pielietojot polinomu aproksimācijas inversajā 

metamodelēšanā, iespējams novērtēt dažādo mērījumu nozīmīgumu attiecībā uz 

identificējamajiem parametriem. Attēlā 5.23 ir parādīti t.s. Pareto grafiki (tiem nav nekā 
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kopēja ar Pareto kopām daudzkriteriālajā optimizācijā, sk. [Antony (2004)]), kuros redzama 

dažādu pašsvārstību frekvenču ietekme uz katru no identificējamajiem parametriem. Šie 

grafiki tika iegūti, aproksimācijai izmantojot lineāru polinomu. No attēla 5.23 var secināt, ka 

lai identificētu E1 svarīgākās ir 4., 5., 3., 2. un 1. frekvence, lai identificētu E2 svarīgākās ir 4., 

7., 3., un 2. frekvence, lai identificētu G12 svarīgākās ir 7. 4. un 3. frekvence. 

Jāatzīmē, ka attēlā 5.23 iegūtie Pareto nozīmīgumu grafiki nav vienīgais kritērijs, pēc kā 

nosaka, kuras no atbildēm izvēlēties parametru identifikācijai. Papildus šai informācijai jāņem 

vērā eksperimentēšanas īpatnībās. Šajā uzdevumā no frekvencēm, kam ir līdzīgi nozīmīguma 

līmeņi, priekšroka ir dodama zemākajām frekvencēm, kuras var precīzāk reģistrēt un kuras 

mazāk ietekmē paraugu izgatavošanas kļūdas un nekontrolējama ārējā un iekšējā berze.  

 

Relative Inf luence for Y1: E1        

302520151050

1) Const is ignored

 2)  X 1:                

 3)  X 2:                

 4)  X 3:                

 5)  X 4:                

 6)  X 5:                

 7)  X 6:                

 8)  X 7:                

   

Relative Influence for Y2: E2        

302520151050

1) Const is ignored

 2)  X 1:                

 3)  X 2:                

 4)  X 3:                

 5)  X 4:                

 6)  X 5:                

 7)  X 6:                

 8)  X 7:                

    

Relative Influence for Y3: G12       

35302520151050

1) Const is ignored

 2)  X 1:                

 3)  X 2:                

 4)  X 3:                

 5)  X 4:                

 6)  X 5:                

 7)  X 6:                

 8)  X 7:                

 
Attēls 5.23 Pašsvārstību frekvenču ietekme uz identificējamajiem parametriem 

 

5.3 Secinājumi 

Izstrādātās eksperimentu plānošanas un aproksimācijas metodes ir pielietojamas dažāda 

tipa metāla sendviču paneļu stiprības aprēķinu metamodeļu veidošanai.  

Sendviču paneļu aproksimācijai efektīvākā izrādījās kriginga metode, nosakot kovariances 

funkcijas attālumu nobīdes hiperparametrus katram faktoram un lietojot CV kritēriju 

aproksimācijas prognozes precizitātes novērtēšanai. Sendviču paneļu plākšņu deformāciju 

aproksimāciju kvalitāti iespējams paaugstināt, ieviešot papildus mainīgo, kas ir apgriezti 

proporcionāls paneļa šķēluma inerces momentam. 
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Paneļu optimizācijā ir efektīvi izmanot metamodelēšanas metodiku optimālu projektējuma 

variantu iegūšanai. Iegūtie risinājumi var būt par pamatu projektēšanas procesu paātrināšanai 

un ražošanas efektivitātes uzlabošanai. 

Identifikācijas uzdevuma risināšanai nesakritības metode un inversās metamodelēšanas 

metode deva līdzīgus rezultātus un piedāvātā inversās metamodelēšanas metode var tikt 

izmantota gan kā nesakritības metodes alternatīva, gan kā palīglīdzeklis. Turpmākos 

uzdevumos ir ieteicams pielietot abas metodes, lai paaugstinātu un kontrolētu identifikācijas 

precizitāti. Inversās metamodelēšanas metode ļauj identificēt parametru nozīmību un noteikt 

pašsvārstību frekvences, kuras visvairāk ietekmē identificējamos parametrus. Jautājums par 

frekvenču izvēli ir vēl papildus pētāms, kā arī turpmākajos eksperimentālajos mērījumos 

nepieciešams maksimāli novērst ārējo faktoru ietekmi. Nepieciešama arī naturālo 

eksperimentālo mērījumu skaita palielināšana, lai varētu novērtēt naturālo frekvenču 

mērījumu izkliedi. 
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SECINĀJUMI 

1. Promocijas darbā veikta vispusīga literatūras analīze par mehānisku sistēmu 

metamodelēšanu, ieskaitot eksperimentu plānošanu, analīzi un optimizāciju.  

2. Izstrādāta metamodelēšanas metodika mehānisku sistēmu projektēšanai, kura satur 

datoreksperimentu un naturālo eksperimentu plānu optimizāciju, uzlabotas neparametriskās 

rezultātu aproksimācijas metodes, kā arī jaunu inversās metamodelēšanas metodi. 

3. Datoreksperimentu plānu optimizācijai piedāvāts koordinātu apmaiņas algoritms 

apvienojumā ar regulējamu permutāciju un daudzkārtēju startu globālās optimizācijas metodi. 

Piedāvātais optimizācijas algoritms realizēts datorprogrammā. Izveidota eksperimentu plānu 

datubāze Internetā, kur publicēti iegūtie eksperimentu plāni. 

4. Parādīts, ka mehānisku sistēmu metamodeļu veidošanai efektīvi ir telpas aizpildes 

eksperimentu plāni, kuri optimizēti pēc MSE kritērija. 

5. Promocijas darbā izstrādāta kriginga hiperparametru noteikšanas metode, izmantojot 

krosvalidācijas kritēriju, kura paaugstina metamodeļu precizitāti. Piedāvāts algoritms 

efektīvai kriginga metodes pielietošanai vairāku atbilžu gadījumā.  

6. Eksperimentāli pierādīta kriginga metodes augstāka prognozes precizitāte, salīdzinot ar 

citam parametriskajām un neparametriskajām aproksimācijas metodēm. 

7. Piedāvāta inversās metamodelēšanas metode, kura dod iespēju ne tikai risināt inversos 

inženierprojektēšanas uzdevumus, ieskaitot parametrisko identifikāciju, bet arī novērtēt 

risinājumu adekvātumu. 

8. Izstrādāto algoritmu, metožu un programmatūras efektivitāte pierādīta vispāratzītos 

analītiskos testa uzdevumos un praktiskos optimālo konstrukciju projektēšanas un 

parametriskās identifikācijas uzdevumos. 

9. Turpmākā darba virzieni – inversās metamodelēšanas pilnveidošana, sekvenciālo 

eksperimentu plānu un daudzkriteriālās eksperimentālās optimizācijas metožu attīstīšana. 
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