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Вступ  

Підвищення вимог до ефективності технологічних процесів буріння, 

видобування, транспортування і зберігання нафти і газу диктує необхідність 

подальшого удосконалення систем автоматизованого керування. Оскільки 

названі процеси, як правило, відбуваються під впливом різного типу завад за 

умов дефіциту апріорної та поточної інформації щодо параметрів об’єкта, а 

іноді і його структури (буріння свердловин), і самі процеси є нелінійними 

стохастичними, а сигнали у цих системах мають ймовірнісну природу, 

вирішення поставленої задачі повинно опиратися на статистичні методи 

обробки багатовимірних даних і часових рядів. 

Застосування статистичних методів при аналізі і синтезі автоматизованих 

систем керування в нафтогазовій промисловості має порівняно коротку історію, 

але сьогодні важко назвати задачі керування, при роз’язанні яких не виникає 

потреба в використанні статистичного підходу. Важливу роль в статистичних 

задачах керування виконують оцінки математичного сподівання M[X], 

випадкової величини Х, дисперсії )(2 tхσ  випадкового процесу Х(t), 

автокореляційної функції Rxx(τ) випадкового процесу Х(t), взаємно кореляційної 

функції Rxу(τ) випадкових процесів Х(t), Y(t), спектральної щільності Sxx(ω) 

випадкового процесу Х(t), взаємної спектральної щільності потужності Sxу(ω) 

випадкових процесів Х(t), Y(t). Випадковими процесами є також збурюючи та 

керуючі дії, завади вимірювань, показники на виході систем, зміни параметрів 

об’єктів керування в просторі і часі та ін. 



Оцінювання стану таких об’єктів керування потребує достатньо повної 

інформації про їх моделі, а ідентифікація моделі можлива лише на основі 

результатів оцінювання стану. Отже, виникає «замкнене коло», подолати яке 

можливо лише за рахунок надлишковості отриманої первинної інформації. 

Проте, використання великої кількості джерел інформації для задач 

автоматизованого керування, технічного моніторингу стану і діагностики 

несправностей не були добре вивчені.  

Складний характер технологічних процесів змушує збільшувати 

сукупність спостережень, що приводять до істотних змін в оцінках параметрів – 

дисперсії та довірчого інтервалу (оцінок параметрів, обчислених за методом 

найменших квадратів (МНК) внаслідок їх повної або неповної 

мультиколінеарності (МК). Внаслідок цього важливим стає питання 

нейтралізації негативного впливу неповної МК, вилучення МК із  моделі. 

Покращити ефективність систем в напрямках підвищення точності, 

надійності і робастності можна шляхом застосування методу багато 

параметричного злиття даних і усунення бо використання МК між двома й 

більше  змінними. 

1. Ознаки явища мультиколінеарності та аналіз сучасних методів їх 

виявлення 

Під мультиколінеарністю (МК) розуміють [1,2] наявність лінійних або 

приблизно лінійних (функціональних) зв’язків або сильної кореляції між двома, 

або більше незалежними факторними змінними у багатофакторній лінійній 

регресійній моделі, яка приводить до лінійної залежності нормальних рівнянь. 

Якщо такі зв’язки, тобто високий ступінь кореляції, існують, то це явище 

називають мультиколінеарністю. 

Одним із порушень основних положень класичного лінійного регресійного 

аналізу, яке може мати місце тільки для багатофакторних регресійних моделей 

є МК. Наявність МК означає принципову неможливість інтерпретації даних 

спостережень методом послідовного аналізу кожного із коефіцієнтів регресії.  

У практиці моделювання розрізняють повні і неповну МК. 



Повною МК називається існування у багатофакторній лінійній регресійній 

моделі лінійної функціональної моделі між двома чи більше незалежними 

змінними. 

Неповною МК називають існування у багатофакторній лінійній регресійній 

моделі тісного кореляційного зв’язку між двома чи більше незалежними 

змінними (це основний вид МК). 

Природа МК полягає у неможливості статистично оцінити й обгрунтувати 

вплив кожної незалежної змінної на залежну змінну моделі, що в свою чергу 

робить ненадійною інтерпретацію рівняння регресії. Причинами МК є 

одночасна зміна двох факторів досліджуваного процесу в одному напрямку, 

наявність тренду у зміні цих факторів, а також наявність лагу. 

Наслідками МК є падіння точності оцінювання та зміщення оцінок 

параметрів моделі, які розраховуються  за методом МНК. На основі цих оцінок 

неможливо зробити конкретні висновки про результати взаємозв’зку  між 

показником і фактором. Збільшується також коваріація оцінок, а також 

незначущість моделі (t-cтатистика Стьюдента менша за критичну) – оцінки 

параметрів стають чутливими до обсягу статистичної вибірки. Стає важчим 

розрізняти окремо вплив кожної незалежної змінної на залежну й одночасний 

вплив обох цих змінних на залежну. Все це робить ненадійною інформацію 

оціненого рівня регресії. Тому важливо, щоб між пояснюючими змінними не 

було МК. 

Ознаками МК є велике значення коефіцієнту детермінації поряд з 

незначущістю коефіцієнтів моделі, велике значення парних коефіцієнтів 

кореляції незалежних мінних та незначущість t-cтатистики Стьюдента. 

Наявність великого значення коефіцієнта кореляції > 0,8 і одночасно 

незначущість t-cтатистики є «класичною» ознакою МК [1,2].  

Зауважимо, що велике значення парних коефіцієнтів кореляції це достатня, 

але не необхідна умова наявності МК. МК може мати місце навіть при відносно 

невеликих значеннях парних коефіцієнтів кореляції у більш ніж двофакторній 

регресійній моделі. 



Математично умову наявності МК можна записати у вигляді 

співвідношення 

jirjir
jiji xxxx ≠≠→ ,8,0 ; ,1 ,,  ,                                      (1) 

де 
ji xxr ,  – коефіцієнт кореляції двох випадкових процесів хі та хj. 

 Якщо 
ji xxr , = 0, і ≠ j, тоді МК відсутня. Якщо значення хоча б одного 

коефіцієнта кореляції у сукупності параметрів, що спостерігаються 
ji xxr , > 0,8, 

то МК є серйозною проблемою. 

 Наявність МК створює певні проблеми при розробці моделей. Насамперед, 

визначник матриці спостережень |XTX | наближається до нуля й оператор 

оцінювання за звичайним МНК стає надзвичайно чутливим до похибок 

вимірювань і похибок обчислень. При цьому МНК-оцінки можуть мати значне 

зміщення відносно діючих оцінок узагальненої моделі, а в деяких випадках 

можуть стати взагалі беззмістовними. Збільшуються також дисперсії та 

коваріації оцінок параметрів, обчислених за методом МНК, довірчий інтервал 

(оскільки збільшується середній квадрат відхилення параметрів), зменшується 

t-cтатистика Стьюдента, t →0. 

 Наявність МК спотворює дійсні залежності між змінними моделі. Оцінки 

параметрів стають чутливими до розміру статистичної вибірки. Збільшення 

сукупності спостережень внаслідок цього іноді може провести до істотних змін 

в оцінках параметрів. Внаслідок цього важливим стає питання виявлення МК у 

моделі і вилучення її. З огляду на перелічені наслідки МК при побудові моделі 

треба мати інформацію про її існування чи відсутністьі. 

 Аналізування літературних джерел [1,2,3 та ін.] показало, що на даний 

момент не існує єдиного універсального методу виявлення МК,  тому на 

практиці використовують декілька методів і підходів, які: 

 • основані на деяких зовнішніх ознаках, що дозволяють тільки встановити 

наявність МК; 

 • ґрунтуються на спеціальних статистичних тестах.   

2. Критерії та алгоритми, що застосовуються для виявлення МК  



Основні методи виявлення МК наступні [1,2,3 та ін.]: 

• побудова регресійної залежності кожного фактора хі з усіма іншими 

факторами – спосіб визначення щільності регресійного зв’язку. Тому цей тест 

має назву: побудова допоміжної регресії. Обчислення відповідного коефіцієнта 

детермінації для цього допоміжного регресійного рівняння та його перевірка за 

допомогою F-критерію Фішера дають змогу виявити лінійні зв’язки між 

незалежними змінними; 

• тест, що застосовує характеристичні значення (власні числа матриці 

спостережень) та умовне число R (обчислюється як відношення максимального 

власного числа матриці до її мінімального власного числа), використовується в 

сучасних статистичних пакетах. За цим тестом розраховується не тільки умовне 

число R, але й умовний індекс СІ = R . Якщо 100≤R≤1000, тоді МК  «помірна», 

якщо R>1000 –  «висока». Аналогічно, якщо 10≤СІ≤33, то МК  «помірна», якщо 

СІ>33 –  «висока».  

Жоден із них не є універсальним. Вони мають один спільний недолік – 

жоден з них не проводить чіткої межі між тим, що треба вважати «суттєвою» 

МК, яку необхідно враховувати і тим, коли нею можна знехтувати. 

Найповніше дослідити МК дає змогу алгоритм Фаррара-Глобера [1], який 

застосовує три види статистичних критеріїв для виявлення МК (рис. 1) та 

належить до другої групи методів виявлення МК.   

 
Рис. 1. Види статистичних критеріїв, що застосовуються для 

виявлення мультиколінеарності незалежних змінних 

 



Порівнявши ці критерії з їх критичними значеннями, можна зробити 

конкретні висновки щодо наявності чи відсутності МК незалежних змінних, 

користуючись таким правилом: 

( )

( ) пара,інеарна високаокол місцемає THEN  0
max 
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χχ    (2) 

де χ2 – критерій Пірсона χ2; 

    FK – F-критерій Фішера; 

    К – К-та незалежна змінна; 

   
КК

K С
R 112 −=  – коефіцієнт детермінації для кожної змінної; 

    СКК  – діагональний елемент матриці С, яка є оберненою до кореляційної 

матриці r; 

    jKt  – t-критерій Стюдента.  

 Алгоритм виявлення ознак МК спостережень незалежних змінних 

наведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Алгоритм виявлення ознак МК спостережень незалежних змінних 

 



3. Аналіз мультиколінеарності показників процесу буріння нафтових і 

газових свердловин електробурами  

Аналіз МК показників процесу буріння нафтових і газових свердловин 

електробурами є актуальною науково-прикладною задачею [4÷8]. 

Найповніше дослідити наявності мультиколінеарності між змінними 

можна за допомогою алгоритму Фаррара-Глобера [9]. Для виявлення МК  взято 

масив експериментальних даних, отриманих при бурінні свердловини №814 

Прикарпатського УБР (Долото ЗУ 295 СЗГ, інтервал буріння 2080-2089 м). До 

масиву входять наступні параметри: осьове зусилля F на долото, струм I, який 

споживається двигуном електробура Е240/8, та потужність N. Дані наведені в 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Масив експериментальних значень 

№ Осьове зусилля F, кН Струм I, А Потужність N, кВт 
   1 105,600 142,200 232,300 

2 105,350 128,000 233,600 
3 105,840 147,400 233,700 
4 107,160 144,000 237,900 
5 104,615 140,600 231,800 
6 104,615 141,000 233,900 
7 106,820 142,100 232,700 
8 104,860 144,800 231,500 
9 105,250 137,500 230,100 

    10 109,510 134,100 231,500 
… … … … 
114 96,560 150,600 239,100 
115 98,240 150,000 237,800 
116 99,080 155,600 238,100 
117 99,920 151,700 238,400 

 

Перевіримо наявність мультиколінеарності між струмом I, який споживає 

двигун електробура та потужністю N. Всі розрахунки проводимо в програмі 

MSExcel, замінивши позначення І → X1 , N → X2 . 

Здійснимо проміжні розрахунки та занесемо дані в табл. 2 та табл. 3. 

 



Таблиця 2 

Проміжні розрахунки 

№ X1 X2 (X1i - X1ср)2  (X2i - X2ср)2 
1 142,200 232,300 0,1580 5,2019 
2 142,100 232,700 213,0851 0,9619 
3 139,300 235,700 23,0646 0,7758 
4 139,300 230,200 1,9672 11,0173 
5 140,700 239,400 3,9898 7,7327 
6 139,100 230,700 2,5518 0,4634 
7 134,500 232,800 0,2474 3,5373 
8 134,600 234,000 4,8513 9,4911 
9 136,200 234,300 25,9839 20,0773 

10 143,800 234,900 72,2064 9,4911 
… … … … … 
114 150,600 239,100 64,0410 20,4234 
115 150,000 237,800 54,7980 10,3634 
116 155,600 238,100 169,0667 12,3850 
117 151,700 238,400 82,8567 14,5865 

Усього 16683,9 27445,95 5 182,2692 670,0292 
 

Таблиця 3  

Проміжні розрахунки (продовження) 

Показник X1 X2 

Середнє значення 142,5974 234,5808 

Стандартне відхилення 6,6839 2,4034 

 

Нормалізуємо змінні Х1 та Х2 за допомогою функції «STANDARDIZE» в 

MSExcel. Транспонуємо матрицю Х* в матрицю Х*1 за допомогою функції 

«TRANSPOSE». 

Перемножимо матриці Х*1 та Х* за допомогою функції «MMULT» та 

отримаємо: 

Х*1 Х* = 116,0000 0,4803 

 

0,4803 116,0000 



Знаходимо кореляційну матрицю r. Для цього потрібно кожний елемент 

матриці Х*1Х* помножити на
116

1   (
116

1
1117

1
1

1
=

−
=

−n
). 

r = 1,0000  0,4803   

 

0,4803   1,0000   

Після визначення кореляційної матриці r знаходимо визначник її за 

допомогою функції «MDETERM»: 

 

 

Визначаємо значення критеріяПірсонаχ2 за формулою: 

( ) )ln(det52
6
112 rmn







 +−−−=χ  ,                     (3) 

де    n – число спостережень; 

m – число пояснювальних змінних 

.2622,0)    ln(det −=r  

 Отже, ( ) ( ) . 0222,30222,0522
6
111172 =−⋅







 +⋅−−−=χ  

Порівнюємо отриманий критерій Пірсонаχ2 з табличним значенням. При 

ступені вільності ( ) ( ) 1122
2
11

2
1

=−⋅⋅=−= mmk
 

та рівні значущості 

05,0=α критерій 8,32
.табл =χ . Оскільки 2

.табл
2 χχ 〉 (30,0222>3,8), робимо висновок, 

що у масиві досліджуваних змінних існує МК.  

Наступним знаходимо критерій Фішера (F-критерій) за формулою: 

( ) 







−
−

−=
1

1
m

mnCF kk
 ,                                                 (4) 

де Сkk – діагональні елементи матриці С. 

Визначаємо обернену матрицю С, до кореляційної матриці за допомогою 

функції «MINVERSE». 

 

 

det r =  0,7694   



 

 

Використовуючи діагональні елементи матриці С, розраховуємо F-

критерій: 

( ) 4759,34
12
211712998,1 =








−
−

−=F  

Для рівня значущості 05,0=α і ступенів вільності 11211 =−=−= mk  

і 11521172 =−=−= mnk за статистичними таблицями F-розполіду знаходимо 

критичне значення критерію Фішера Fтабл=3,9. Табличне значення Fтабл  

порівнюємо з розрахунковим значенням. Оскільки F>Fтабл(34,4759>3,9), то це 

означає, що змінні Х1 та Х2  мультиколінеарні між собою. 

Визначимо останній критерій з алгоритму Фаррара-Глобера  ̶  t-критерій 

Стьюдента, за формулою: 

2
12

12
12 1 r

mnrt
−

−
=   .                                                 (5) 

Використовуючи матрицю С, обчислюємо частинний коефіцієнт кореляції 

за формулою: 

2211

12
12 cc

cr −
=    ,                                                     (4) 

.  4803,0
2998,12998,1

)6242,0(
12 =

⋅
−−

=r  

На основі знайденого частинного коефіцієнта кореляції знаходимо 

розрахункове значення t-критерію Стьюдента: 

.  8716,5
4803,01

21174803,0
212 =

−

−⋅
=t  

Обчислений t-критерій порівнюємо з табличним значенням ( 66,1табл. =t ), 

коли рівень значущості 05,0=α та ступінь вільності 1152117 =−=−= mnk . 

Оскільки .табл12 tt > . (5,8716>1,66), то можна стверджувати, що між змінними Х1 

та Х2 за існує МК. 

С =   1,2998   - 0,6242 

 

- 0,6242  1,2998  . 



Отже, за алгоритмом Фаррара-Глобера виявили МКі між струмом I, який 

споживає двигун електробура, та потужністю N. 

Тепер встановимо зв’язок між параметрами процесу буріння свердловин 

електробурами в різні моменти часу. Здійснимо це за допомогою 

автокореляційної функції та функції спектральної щільності. 

Для отримання автокореляційних функцій для параметрів осьового 

зусилля F, струму I та потужності N скористаємось програмою Mathcad. У 

результаті отримаємо графіки, наведені нижче (рис. 3-5). 
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Рис. 3. Графік автокореляційної функції для осьового зусилля F 
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Рис. 4. Графік автокореляційної функції для струму I 
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Рис. 5. Графік автокореляційної функції для потужності N 

 

Отримані графіки автокореляційних функцій підтверджують, що 

досліджуваний процес є стаціонарним та ергодичним. 

За допомогою програми Mathcad визначимо спектральні щільності для 

досліджуваних параметрів. У програмі виконаємо пряме перетворення Фур’є 

отриманих автокореляційних функцій. У результаті чого, отримали графіки 

спектральних щільностей для параметрів F, I та N, що зображені на рис. 6-8. 
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Рис. 6. Графік спектральної щільності для осьового зусилля F 
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Рис. 5. Графік спектральної щільності для струму I 
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Рис. 6. Графік спектральної щільності для потужності N 

 

Для спектральних щільностей знайдемо їхні рівняння, скориставшись 

функцією linfit у програмі Mathcad. 

Знаходимо для осьового зусилля F на долото рівняння, записавши 

наступне в Mathcad і одержимо: 

vx w:=  
vy S:=  



FF x( )

x0

x2

x4













:=  

KF linfit vx vy, FF, ( ):=  

KF

22.436

0.034−

1.167 10 5−
×











=  

Отримаємо рівняння спектральної щільності для осьового зусилля F: 

436,22034,010167,1)( 245 +⋅−⋅⋅= − ωωωFS  

Аналогічно робимо для струму I, що споживає електробур: 

vx w:=  
vy S:=  

FI x( )
x0

x2











:=  

KI linfit vx vy, FI, ( ):=  

KI
66.122

0.012−








=  

Отримаємо рівняння спектральної щільності для струму I: 

122,66012,0)( 2 +⋅−= ωωIS  

Також знаходимо рівняння для потужності N електробура: 

vx w:=  
vy S:=  

FN x( )
x0

x2











:=  

KN linfit vx vy, FN, ( ):=  

KN
8.983

1.375− 10 3−
×









=  

Отримаємо рівняння спектральної щільності для потужності N: 

983,810375,1)( 23 +⋅⋅−= − ωωNS  



У результаті даних розрахунків отримуємо наступні вирази амплітудно-

фазових функцій: 

436,22034,010167,1
122,66012,0)( 245

2
2

+⋅−⋅⋅
+⋅−

= − ωω
ωωjWFI  

436,22034,010167,1
983,810375,1)( 245

23
2

+⋅−⋅⋅
+⋅⋅−

=
−

−

ωω
ωωjWFN

 

 

Для отримання функцій передачі із даних виразів використовуємо 

програму Matlab. У програмі Matlab використовуємо функцію fact. 

Для першого виразу: 

>>S=tf([-0.012 0 66.122], [1.167e-5 0 -0.034 0 22.436]) 
 
Transfer function: 
        -0.012 s^2 + 66.12 
---------------------------------- 
1.167e-005 s^4 - 0.034 s^2 + 22.44 
 
>> [W,W_]=fact(S) 
 
Transfer function: 
       0.1095 s + 8.132 
------------------------------- 
0.003416 s^2 + 0.2576 s + 4.737 
 
 
Transfer function: 
0.1095 s - 8.132 
------------------------------- 
0.003416 s^2 - 0.2576 s + 4.737 
 

Отже, отримаємо функцію передачі: 

737,42576,0003416,0
132,81095,0)( 2 ++

+
=

ss
ssWFI  

Для другого виразу: 

>>S=tf([-1.375e-3 0 8.983], [1.167e-5 0 -0.034 0 22.436]) 
 
Transfer function: 
      -0.001375 s^2 + 8.983 



---------------------------------- 
1.167e-005 s^4 - 0.034 s^2 + 22.44 
 
>> [W,W_]=fact(S) 
 
Transfer function: 
       0.03708 s + 2.997 
------------------------------- 
0.003416 s^2 + 0.2576 s + 4.737 
 
 
Transfer function: 
0.03708 s - 2.997 
------------------------------- 
0.003416 s^2 - 0.2576 s + 4.737 

 
Отримаємо другу  функцію передачі: 

737,42576,0003416,0
997,203708,0)( 2 ++

+
=

ss
ssWFN  

 

Висновки 

У представленій роботі використано алгоритм Фаррара-Глобера для 

виявлення явища МК між показниками процесу буріння свердловин 

електробурами.  Встановили також зв’язок між досліджуваними параметрами 

процесу буріння в різні моменти часу за допомогою автокореляційної функції 

та функції спектральної щільності. Автокореляційні функцій підтвердили, що 

досліджуваний процес є стаціонарним та ергодичним. Визначили рівняння 

спектральних щільностей та отримали функції передачі (s) та (s). Так як 

існує щільний зв'язок між досліджуваними параметрами, запропоновано 

використовувати для автоматичного керування процесом буріння 

електробурами один із досліджуваних параметрів – струм навантаження 

двигуна електробура або потужність, яку споживає електробур. 

Отже, оскільки між досліджуваними змінними існує високий ступінь МК, 

то усунути її можна шляхом відкидання однієї змінної з високою кореляцією і 



виключення  її із математичної моделі. Для цього достатньо порівняти отримані 

функції передачі (s) та (s) і вибрати оптимальну. 
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ЗМІСТ 

Вступ 

1. Ознаки явища мультиколінеарності та аналіз сучасних методів їх 

виявлення 

2. Критерії та алгоритми, що застосовуються для виявлення МК 

3. Аналіз мультиколінеарності показників процесу буріння нафтових і 

газових свердловин електробурами  

Висновки 


