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Розробка simulink моделi для вивчення залежностi мiж появою
сонячної активностi та виникненням ураганiв
На сьогоднi однiєю з актуальних тем є дослiдження причин виникнення ураганiв, оскiльки
для ефективного подолання наслiдкiв цих природних явищ, необхiдно впроваджувати новi
методи їх прогнозування. Вони базуються на розробцi нових математичних моделей, якi
дозволяють передбачити моменти виникнення ураганiв. Проте iснуючi на сьогоднi методи
не пов’язують рух повiтряних мас iз сонячною активнiстю. I, вiдповiдно, не враховують
активнiсть сонця, як чинник, що впливає на появу ураганiв. В своїх наукових працях професор
Радовановiч запропонував «гелiоцентричну» гiпотезу, згiдно якої зародження значної кiлькостi
ураганiв може бути обумовлене спалахами на сонцi [1].
Тому метою нашої роботи була перевiрка цiєї гiпотези на основi статистичних даних про
виникнення ураганiв в Атлантичному та Тихому океанах методами DataMining та розробка iнформацiйної системи на основi Simulink. Навчальна вибiрка мiстила характеристики
активностi сонця на перiод з травня по жовтень вiд 1999 до 2013 роки та число ураганiв в
Атлантичному, захiдному та схiдному узбережжях Тихого океану. В процесi експерименту
враховувалась часова затримка мiж вхiдними та вихiдними факторами (lag=0-3).
Так, як загальна кiлькiсть моделей, якi необхiдно побудувати, сягає декiлькох тисяч, для
реалiзацiї вищезазначених експериментiв у середовищi SIMULINK була розроблена програма,
що автоматизує всi кроки експериментiв. Ця програма складається з трьох частин. Перша
частина iмпортує данi в робочу область Matlab за допомогою окремого скрипта, реалiзує
кореляцiйний та R/S аналiз (correlation, my_R/S блоки вiдповiдно) та формує навчальну
вибiрку без пропускiв, сезонностi та трансформовану з врахуванням лагової залежностi (блоки
my_interp, my_season_matrix). Результати передаються в робочу область та зберiгаються
в окремiй структурi, яка експортується на жорсткий диск за допомогою останнього блоку
my_save (рис. 1 а).
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Рис. 1. Програма розрахунку в середовищi Matlab&Simulink а) попередня обробка даних, b)
навчання ANFIS, с) аналiз чутливостi
В другiй частинi програми, що є най тривалiшою в часi, блок my_ANFIS вiдповiдає за
навчання нейронної мережi чи пошук ключових факторiв. Цьому блоку вiдповiдає окрема
розроблена функцiя в Matlab. В цiй програмi данi експортуються та iмпортуються у файл
даних, що був створений попередньою програмою (рис. 1 b).
Третя частина вiдповiдає за аналiз чутливостi. Це дало змогу встановити функцiональну
залежнiсть кiлькостi ураганiв вiд ключових факторiв (рис. 1 с).
Побудована засобами iмiтацiйного моделювання, програма дозволяє вiзуалiзувати процес
аналiзу, i, вiдповiдно, автоматизувати всi етапи не залежно вiд початкових даних.
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