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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сьогоднішній день досить поширеним є застосування 

вимірювальних систем в задачах оцінювання і контролю властивостей складних 

об’єктів, до числа яких належать різні технологічні процеси, виробничі системи і 

комплекси, мережі передачі інформації, інформаційно-вимірювальні системи тощо. 

Значною мірою це стосується транспортних систем взагалі та залізничного 

транспорту зокрема. 

Закономірності управління на залізничному транспорті як складній 

економічній системі зумовлюють той факт, що для вироблення ефективних 

керуючих дій необхідні, з одного боку, створення відповідних алгоритмів 

управління, а з іншою – переробка значних об’ємів різноманітної інформації. Саме 

цим викликаний широкий розвиток робіт із створення інтелектуальних технологій 

управління. 

Оптимізація перевізного процесу на залізничному транспорті, забезпечення 

безпеки перевезень пасажирів та вантажів може бути ефективно реалізована при 

інтеграції сучасних транспортних інформаційних технологій з глобальними 

супутниковими системами точного позиціонування. При цьому висуваються досить 

високі вимоги до точності визначення навігаційних параметрів рухомого складу. 

Саме тому для створення автоматизованої системи моніторингу руху поїздів в 

організації перевізного процесу залізниці на сьогодні широко застосовуються 

глобальні навігаційні супутникові системи GPS/ГЛОНАСС. 

Вимірювання параметрів динамічних об’єктів, якими є рухомі транспортні 

засоби, за умови неповноти або неточності параметрів вектору стану є досить 

складною задачею. Підвищення точності вимірювань просторових координат 

рухомих об’єктів з використанням супутникових навігаційних систем потребує 

залучення таких сучасних методів обробки вимірювальної інформації, як теорія 

штучних нейронних мереж. 

Нейронні мережі застосовуються для побудови моделей в вимірювальних 

задачах досить давно. Перевагами їх перед класичними підходами є забезпечення 

високої точності апроксимації, інваріантність до виду нелінійного перетворення, що 

дає можливість виключити складний етап структурної оптимізації і зосередитись на 

параметричній, можливість синтезувати такі моделі через навчання. Застосування 

динамічних нейронних мереж дозволяє ще більше підвищити точність моделювання 

для випадку динамічних об’єктів. 

Таким чином, удосконалення методів і засобів вимірювань просторових 

координат рухомих транспортних засобів з використанням супутникових 

навігаційних систем на основі штучних нейронних мереж є актуальним завданням, 

що визначило напрям дисертаційних досліджень. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі метрології та технічної експертизи 

Харківського національного університету радіоелектроніки в рамках наукових 

досліджень, пов’язаних з виконанням держбюджетної теми № 267 «Формування 

основ метрологічного забезпечення цифрової голографічної мікроскопії» (номер 

державної реєстрації 0112U000208). 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка методів, 

алгоритмів і програмних засобів, призначених для обробки інформації в рамках 

навігаційної вимірювальної системи, для розв’язання задачі проведення вимірювань 

параметрів динамічних об’єктів за умови неповноти або неточності параметрів 

вектора стану моделі об’єкта з використанням нейромережевих моделей.  

Для досягнення мети поставлено такі задачі дослідження: 

1. Здійснити аналіз і теоретичне обґрунтування можливості проведення 

вимірювань параметрів динамічних нелінійних систем в умовах неповного вектору 

стану. 

2. Розробити метод вимірювань, заснований на моделюванні досліджуваної 

динамічної нелінійної системи із застосуванням динамічних нейронних мереж. 

3. Провести дослідження архітектур і алгоритмів навчання динамічних 

нейронних мереж для визначення моделі мережі і алгоритму, які максимально 

відповідають вимогам вимірювальної системи. 

4. Розробити метод оцінки похибок вихідних сигналів нейромережевої моделі 

для обґрунтування можливості використання нейронної мережі та здійснення 

моніторингу похибок в процесі функціонування системи. 

5. Розробити систему вимірювання просторових координат залізничного 

транспорту з використанням глобальних навігаційних супутникових систем на базі 

нейромережевого підходу. 

Об'єктом дослідження є процес вимірювання параметрів рухомих 

транспортних об’єктів з використанням глобальних навігаційних супутникових 

систем GPS/ГЛОНАСС. 

Предметом дослідження є метод вимірювання навігаційних просторово-

часових координат рухомих транспортних об’єктів на основі інформації 

навігаційних супутникових систем. 

Методи дослідження: теоретичні та експериментальні. Теоретичні методи 

ґрунтуються на фундаментальних положеннях системного аналізу, математичної 

статистики, теорії фільтрів Калмана, теорії штучних нейронних мереж. 

Експериментальні дослідження базуються на використанні сучасних методів 

математичного та комп’ютерного моделювання. 

Наукова новизна отриманих результатів. У результаті проведених 

досліджень отримано такі наукові результати: 



3 

1. Вперше запропоновано метод вимірювань параметрів динамічної нелінійної 

системи в умовах неповного вимірюваного вектора стану, заснований на 

моделюванні досліджуваної системи за допомогою динамічної нейронної мережі, 

що дозволяє здійснювати в процесі вимірювання рекурентне оцінювання невідомих 

параметрів системи через відомі компоненти вектора стану. 

2. Удосконалено методику корекції параметрів навчання в алгоритмі навчання 

нейронної мережі, заснованому на теорії фільтрів Калмана, яка дозволяє збільшити 

швидкість збіжності алгоритму. 

3. Вперше запропоновано метод оцінювання похибок вихідних сигналів 

рекурентної нейромережевої моделі, заснований на співвідношенні між дисперсіями 

похибок вхідних сигналів нейрона і дисперсією похибки його вихідного сигналу, що 

дозволяє в реальному часі здійснювати моніторинг похибок в процесі 

функціонування вимірювальної системи. 

Практичне значення отриманих результатів досліджень полягає у тому, що 

запропоновані у роботі методи та алгоритми вимірювань параметрів динамічних 

нелінійних систем із застосуванням нейромережевих моделей дозволять підвищити 

точність визначення навігаційних просторово-часових координат рухомих 

транспортних об’єктів на основі інформації навігаційних супутникових систем, а 

також підвищити ефективність систем оперативного супутникового моніторингу 

об’єктів залізничної інфраструктури. Наукові результати дисертаційної роботи 

використовуються в ТОВ «Стомер» та у навчальному процесі в Харківському 

національному університеті радіоелектроніки при читанні курсів лекцій та 

проведенні лабораторних робіт з дисциплін «Математичне моделювання та 

оптимізація засобів вимірювальної техніки», «Сучасні інформаційно-вимірювальні 

системи та комплекси», «Проектування засобів вимірювань та інформаційно-

вимірювальних систем» для студентів спеціальності «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка». 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати досліджень 

отримані автором самостійно. У друкованих працях, опублікованих у співавторстві, 

здобувачеві належить: [1] – оцінювання стандартної невизначеності сталої часу та 

коефіцієнта затухання засобу вимірювальної техніки коливального типу; [2] – 

розробка структури нейромережевого динамічного компенсатора нелінійності; [3] – 

розрахунок сумарного бюджету похибок вимірювання псевдодальностей; [4] – 

метод оцінювання дисперсії похибки стандартного нейрона; [5] – розрахунок 

сумарного бюджету похибок вимірювання псевдодальностей; [7] – аналіз джерел 

похибок визначення навігаційних координат; [9] – ідентифікація динамічного 

об’єкта за допомогою нейромережевої моделі; [10] – метод оцінювання похибки 

вихідного сигналу нейромережі; [12] – метод оцінювання дисперсії похибки 

стандартного нейрона; [14] – оцінка похибки динамічної нейронної мережі; [15] – 

розробка нейромережевої динамічної моделі на базі тришарового персептрона. 
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Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні положення та 

результати дисертаційної роботи були викладені, обговорені та пройшли апробацію 

на таких конференціях: 18–22 Міжнародні молодіжні форуми «Радіоелектроніка та 

молодь у XXI столітті» (м. Харків, 2014-2018); 9-та Міжнародна науково-технічна 

конференція «Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія – 2014)» (м. Харків, 

2014); 6-та Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія, інформаційно-

вимірювальні технології та системи (МІВТС – 2017)» (м. Харків, 2017); 9-та 

всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів 

«Технічне регулювання, метрологія та якість: виклик сучасності» (м. Одеса, 2018); 

11-та Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та вимірювальна 

техніка» (м. Харків, 2018); 10-та міжнародна науково-технічна конференція 

«Сучасні напрямки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів 

управління» (м. Баку-Харків-Жиліна, 2020). 

Публікації. Основні наукові результати дисертації опубліковані в 15 наукових 

працях, з яких 5 статей у фахових виданнях України, 4 з них у виданнях, що 

індексуються міжнародними наукометричними базами даних Index Copernicus та 

Google Scholar, 10 – тез доповідей на національних та міжнародних конференціях. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел зі 125 найменувань і 3 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 179 сторінок, з яких 140 сторінок – 

основний текст. Робота містить 59 рисунків і 6 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету і задачі дослідження, визначено наукову новизну та практичну 

значимість отриманих результатів, а також наведено відомості про особистий внесок 

здобувача, апробацію роботи, публікації, зв’язок роботи з науковими програмами і 

темами. 

У першому розділі розглянуто особливості застосування систем супутникової 

радіонавігації, проаналізовано характеристики глобальних навігаційних 

супутникових систем (ГНСС) Navstar/GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Бейдоу та досвід 

впровадження засобів супутникової навігації на залізничному транспорті; 

розглянуто задачу визначення місцеположення наземного рухомого об’єкта за 

допомогою навігаційної супутникової системи, описано загальну формальну модель 

нелінійної динамічної системи, визначено клас досліджуваних динамічних систем; 

проаналізовано різні типи моделей для стаціонарного та динамічного режиму 

роботи, а також моделювання в умовах недостатньої апріорної інформації, зокрема 

за допомогою штучних нейронних мереж; сформульовано основні задачі 

дисертаційного дослідження. 
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Закономірності управління на залізничному транспорті як складній 

економічній системі зумовлюють той факт, що для вироблення в них ефективних 

керуючих дій необхідні, з одного боку, створення відповідних алгоритмів 

управління, а з іншою – переробка значних об’ємів різноманітної інформації. Саме 

цим викликаний широкий розвиток робіт із створення інтелектуальних технологій 

управління. Оптимізація перевізного процесу на залізничному транспорті, 

забезпечення безпеки перевезень пасажирів та вантажів може бути ефективно 

реалізована при інтеграції сучасних транспортних інформаційних технологій з 

глобальними супутниковими системами точного позиціонування. Саме тому 

застосування глобальних навігаційних супутникових систем GPS/ГЛОНАСС для 

створення автоматизованої системи слідкування та контролю за рухом поїздів в 

організації перевізного процесу залізниці є перспективними та потенційними. 

Задачею комплексної обробки навігаційної інформації є спільна обробка 

даних навігаційного числення для визначення основних навігаційних параметрів 

рухомого об’єкта з максимально можливою точністю, яка залежить від якості 

навігаційних вимірювачів (давачів навігаційної інформації) і алгоритмів обробки 

навігаційних сигналів. Визначення місцеположення наземного рухомого об’єкта за 

допомогою навігаційної супутникової системи є задачею оцінювання невідомих 

параметрів динамічної системи, описуваної в загальному випадку (за відсутності 

шуму) наступними двома рівняннями 

)),(),(()1( nunxfnx    (1) 

)),(()( nxhny    (2) 

де ,2,1,0n  – дискретний час; 

)(nx  – вектор стану системи; 

)(ny  – вимірюваний вектор вихідних сигналів; 

)(nu  – вектор керуючих впливів; 

f і h – деякі нелінійні стаціонарні функції. 

Сформульовано задачу опосередкованих вимірювань по неповному вектору 

стану системи. Потрібно визначити вихідний сигнал системи )(ny  по частково 

відомим компонентам вектора стану )(nx  і керуючим впливам )(nu . Для 

розв’язання цієї задачі запропоновано оцінювати невідомі параметри системи за 

допомогою побудови моделі системи. 

Розглянуто використання моделей динамічних об’єктів у вимірювальних 

задачах. Проаналізовано різні типи моделей для стаціонарного та динамічного 

режиму роботи, а також моделювання в умовах недостатньої апріорної інформації.  

Задачі вимірювання параметрів складних об’єктів характеризуються значною 

апріорною невизначеністю відносно досліджуваного об’єкта та факторів, що 
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впливають на його функціонування. Розв’язання такого роду задач потребує 

залучення більш досконалого математичного інструментарію, зокрема засобів та 

методів штучного інтелекту. Одним з різновидів інтелектуальних систем, що 

бурхливо розвиваються в останні роки, є апарат штучних нейронних мереж. 

Вимірювальні системи, побудовані на основі нейромережевих моделей, мають всі 

необхідні характеристики інтелектуальних вимірювальних систем, в тому числі 

можливість функціонування в умовах неточних вхідних даних. Нейронні мережі 

забезпечують високу точність апроксимації без необхідності ручного підбору 

базисних функцій, їх можна синтезувати через навчання. Застосування динамічних 

нейронних мереж дозволяє ще більше підвищити точність моделювання для випадку 

динамічних об’єктів. 

Розглянуто основні задачі, які вирішуються за допомогою штучних нейронних 

мереж. Систематизовано найбільш поширені архітектури динамічних нейронних 

мереж, які дозволяють здійснювати ефективне моделювання довільних нелінійних 

систем з урахуванням складних часових залежностей: багатошаровий персептрон 

(БШП) з вікном у часі, БШП з лініями затримки перед кожним шаром (TDNN), 

БШП з синапсами у вигляді КІХ фільтрів, БШП з синапсами у вигляді БІХ фільтрів, 

мережа з адаптивними часовими затримками, мережі Джордана та Елмана, повністю 

рекурентна мережа, мережа integrate-and-fire. Для вирішення широкого спектра 

задач моделювання доцільно застосовувати рекурентні архітектури на базі 

багатошарового персептрона (рисунок 1), через простоту їх реалізації та добрі 

апроксимуючі властивості. 

 

 
 

Рисунок 1 – Рекурентна нейронна мережа на базі багатошарового персептрона 
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Точність нейромережевої моделі значною мірою визначається застосовуваним 

алгоритмом навчання. Проаналізовано основні характеристики алгоритмів навчання 

динамічних нейронних мереж: класичний алгоритм зворотного поширення помилки, 

алгоритм зворотного поширення крізь час, алгоритм динамічного зворотного 

поширення, рекурентне навчання у реальному часі та алгоритм, заснований на 

фільтрі Калмана. 

В другому розділі розглянуто питання розробки та дослідження метода 

проведення вимірювань за неповним вектором стану системи. Метод засновано на 

нейромережевому моделюванні з використанням динамічної нейронної мережі. 

Для проведення вимірювань запропоновано виконувати оцінювання значень 

невідомих параметрів стану нелінійної динамічної системи (1), (2) через значення 

відомих параметрів і керуючих впливів для поточного та кількох попередніх відліків 

дискретного часу. Після лінеаризації модель системи набуває вигляду 

)),()(()1( nuWnxWfnx BA   

),()( nCxny   

де AW  – матриця розмірністю )( qq ; 

BW  – матриця розмірністю )( mq ; 

)(f  – нелінійна векторна функція.  

Рівняння вимірювання за неповним вектором стану має вигляд 

)],(),(,),2(),1(           

),(,),2(),1([)()(

2

111211

qnxqnununu

qnxnxnxgCnxCny








 

де )(1 nx  – вектор відомих (вимірюваних) компонент вектору стану; 

)(2 nx  – невимірювані компоненти вектора стану; 

g  – нелінійна функція. 

Показано, що для випадку лінійної динамічної системи процедура 

вимірювання виходу системи за неможливості визначення або вимірювання усіх 

параметрів її стану ефективно реалізується з використанням одношарової нейронної 

мережі прямого поширення із затримками на вході та лінійними активаційними 

функціями. У випадку нелінійної динамічної системи необхідно використовувати 

рекурентну багатошарову нейронну мережу з нелінійними активаційними 

функціями і затримками на вході. 

Для отримання кількісних характеристик методики проведення вимірювань за 

неповним вектором стану для випадку нелінійних динамічних систем було виконано 

комп’ютерне моделювання з використанням пакета MATLAB. Матриці лінійної 
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частини рівнянь ініціалізувалися випадковими числами з урахуванням забезпечення 

стійкості системи. Для моделювання використовувалася рекурентна тришарова 

нейронна мережа з сигмоїдальними активаційними функціями, яка навчалася на 

50% даних, тестування здійснювалось на 50% даних, що залишилися. Деякі 

результати моделювання представлені на рисунку 2.  

 

 
а б 

Рисунок 2 – Залежність зведеної похибки вимірювання  

а –від кількості безпосередньо вимірюваних компонентів вектора стану;  

б – від величини часової затримки 

 

На рисунку 2, а показано залежність зведеної похибки вимірювання від 

кількості безпосередньо вимірюваних компонент вектору стану для некерованої 

системи. Похибка зменшується із збільшенням кількості вимірюваних компонентів 

вектора стану. На рисунку 2, б представлено залежність зведеної похибки від 

величини часової затримки при фіксованій кількості вимірюваних станів 5k  і 

повній кількості станів 10q . Оптимальна величина затримки залежить від 

системи, що моделюється, для наведеного прикладу вона склала 10d . 

Використання надто малої затримки призводить до неадекватної нейромережевої 

моделі, при великих значеннях затримки стрімко збільшується кількість вагових 

коефіцієнтів, що ускладнює коректне навчання нейромережі через обмеженість 

навчальної вибірки. Середня відносна похибка для проведених експериментів 

виявилася досить невеликою і склала 4%. 

Третій розділ дисертаційної роботи присвячено дослідженню та 

удосконаленню методів моделювання систем з використанням динамічних 

нейронних мереж. Запропоновано експериментальне обґрунтування найбільшої 

ефективності алгоритму навчання нейронної мережі, заснованого на теорії фільтрів 

Калмана, для розв’язання задачі моделювання досліджуваних систем. Застосування 
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алгоритму Калмана до задачі вимірювань за неповним вектором стану показало 

перевагу цього алгоритму в порівнянні з іншими алгоритмами навчання нейронних 

мереж. Запропоновано метод корекції параметрів навчання в алгоритмі навчання 

нейронної мережі, заснованому на теорії фільтрів Калмана, який дозволяє збільшити 

швидкість збіжності алгоритму. 

Для виконання моделювання нелінійних динамічних систем запропоновано 

використовувати рекурентні архітектури мереж і алгоритм навчання, заснований на 

теорії фільтрів Калмана. Рекурентна архітектура дозволяє створювати ефективні і 

досить прості практичні реалізації, що особливо актуально при створенні 

вимірювальних систем на базі мікропроцесорів. Алгоритм навчання, заснований на 

теорії фільтрів Калмана, має виняткові характеристики точності і швидкості 

навчання. 

Розглянуто оригінальний алгоритм фільтрації Калмана, що є лінійним, 

заснованим на моделі, стохастичним, рекурсивним, зваженим алгоритмом 

оцінювання, який використовує метод найменших квадратів. Алгоритм дозволяє 

оцінювати стан лінійної динамічної системи з використанням інформації про вхідні і 

вихідні сигнали та модель системи. Застосування алгоритму до нелінійних 

динамічних систем забезпечується лінеаризацією, отриманий при цьому фільтр 

Калмана називається розширеним. 

Нейронна мережа може розглядатися як динамічна нелінійна система, стан 

якої визначається безліччю вагових коефіцієнтів. Рівняння стану і вимірювання для 

даної моделі можуть бути записані як 

),()()1( kwkxkx   

),())(),(),(()( kvkakukxhkz   

де )(kx  – вектор стану системи, що складається з вагових коефіцієнтів мережі; 

)(kz  – вектор вихідних значень мережі; 

)(ku  – вхідний вектор; 

)(ka  – вектор значень активації вузлів нейронів мережі; 

)(kw  – штучний шум процесу з коваріаційною матрицею )(kQ ; 

)(kv  – штучний шум вимірювання з коваріаційною матрицею )(kR ; 

h – нелінійна функція. 

Така інтерпретація дозволяє застосувати теорію фільтрів Калмана для 

вирішення задачі навчання нейронної мережі з учителем. Основна ідея навчання 

полягає в припущенні про те, що нейромережа є нелінійною динамічною системою, 

спостерігаємий вихід якої визначається вектором бажаного відгуку мережі на 

вхідний вектор навчальної вибірки. Рівняння фільтра Калмана дозволяють 
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оцінювати стан системи, тобто змінювати ваги мережі таким чином, щоб реальний 

вихідний сигнал мережі якомога менше відрізнявся від бажаного сигналу. 

Було проведено порівняльний аналіз алгоритму навчання Калмана та 

алгоритму зворотного поширення помилки, які використовувались в задачі 

автономного передбачення двох сигналів: синусоїдального та сигналу, що 

описується рівнянням Маккі-Гласса ).(
)(1

)()(
10

tbx
tx

tax

dt

tdx










 Точність 

передбачення з використанням алгоритму Калмана перевищила точність алгоритму 

зворотного поширення помилки у середньому в 8-10 разів. 

Швидкість навчання алгоритму Калмана контролюється за допомогою 

коваріаційної матриці шуму вимірювання )(kR , яка формується як 

IkkR )()( 1 , 

де )(k  – скалярний коефіцієнт швидкості навчання, I  – одинична матриця. 

Традиційним підходом до зміни швидкості навчання є лінійне зменшення параметра 

)(k . В дисертації пропонується вдосконалена процедура 












),1()(  ,)(

),1()(  ,)(
)(

.)(

.)(

kekek

kekek
k

lin

lin




   (3) 

де )(.)( klin  – значення параметра швидкості навчання при лінійному зменшенні, 

)(ke  – поточна середньоквадратична похибка після обробки останнього вхідного 

вектора. 

Запропонована модифікована версія алгоритму навчання нейронної мережі, 

заснованого на фільтрі Калмана, використовує співвідношення (3) для оновлення 

параметрів швидкості навчання: 

Ініціалізація: 

1. Присвоїти ваговим коефіцієнтам мережі ijw  малі випадкові значення. 

2. Ініціалізувати матрицю )0(
~
P : IP 1)0(

~   , де  01.0 ;0001.0 . 

Обчислення (для кожного вхідного вектора): 

1. Ініціалізувати коваріаційну матрицю шуму процесу IkqkQ )()(  , де 

]10 ,0[)( 6kq . 

2. Ініціалізувати коваріаційну матрицю шуму вимірювань IkkR )()( 1 , де 

)(k  обчислюється за формулою (3). 
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3. Виконати лінеаризацію 
)(~

)(
kxx

h
kH




  за допомогою алгоритму зворотного 

поширення крізь час. 

4. Обчислити коефіцієнт посилення Калмана 
)()(

~
)()(

)()(
~

)(
kHkPkHkR

kHkP
kK

T

T


 . 

5. Виконати корекцію оцінки стану (модифікувати вагові коефіцієнти) 

))(~)()()(()(~)(ˆ kxkHkdkKkxkx  , де )(kd  – бажаний відгук мережі. 

6. Виконати корекцію оцінки дисперсії: ).(
~

))()(()(ˆ kPkHkKIkP   

7. Обчислити оцінку стану )(~)1(ˆ kxkx  . 

8. Обчислити оцінку )1(
~

kP : )()(ˆ)1(
~

kQkPkP  . 

Проведено порівняльний аналіз вдосконаленого та стандартного методу 

навчання. Результати моделювання показали, що запропоноване вдосконалення 

дозволяє збільшити швидкість збіжності у середньому на 8% порівняно з 

стандартним способом зміни параметра. 

У четвертому розділі запропоновано та досліджено метод оцінювання 

похибок вихідних сигналів рекурентної нейромережевої моделі. Він заснований на 

співвідношенні між дисперсіями похибок вхідних сигналів нейрона і дисперсією 

похибки його вихідного сигналу та дозволяє в реальному часі здійснювати 

моніторинг похибок в процесі функціонування вимірювальної системи. 

У вимірювальних системах, у тому числі в тих, що використовують нейронні 

мережі, першочерговою є задача оцінювання похибок результатів вимірювання. Не 

менш важливою проблемою є теоретичне обґрунтування коректності роботи 

системи та можливості досягнення необхідного рівня точності. Запропоновано 

метод, який дозволяє оцінювати похибки вихідних сигналів нейронної мережі при 

відомих похибках вхідних сигналів. Оцінюються абсолютні похибки, для оцінки 

використовуються дисперсії помилок відповідних сигналів. 

Метод оцінювання похибок нейромережі засновано на оцінюванні похибки 

вихідного сигналу стандартного нейрона, який визначається співвідношенням 

,
1











 



N

i
iijj xwy   

де jy  – вихідний сигнал j-го нейрона; )(  – активаційна функція; ix  – i-й вхідний 

сигнал; ijw  –ваговий коефіцієнт, що відповідає i-му вхідному сигналу. 

Показано, що для вхідних сигналів нейрона, що мають похибки i , які 

характеризуються нульовими середніми та дисперсіями 2
i , похибка вихідного 

сигналу нейрона оцінюється як 
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де 2
out  – дисперсія похибки вихідного сигналу нейрона; 2

i  – дисперсія похибки     

i-го вхідного сигналу нейрона. 

Оцінка похибки, яка враховує власні похибки елементів нейрона, має вигляд 
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де 2
out  – власна похибка суматора; 2

own  – власна похибка нелінійного 

перетворювача. Власні похибки елементів нейрона 2
own  і 2

out  досить малі за 

умови реалізації нейронної мережі на сучасних мікропроцесорах і у більшості 

випадків ними можна знехтувати. 

Оцінки дисперсій похибок вихідних сигналів нейронної мережі отримують 

шляхом послідовного застосування формули (4) для всіх нейронів мережі. Вираз (4) 

залежить від поточних значень вхідних сигналів, вагових коефіцієнтів та 

активаційних функцій нейронів мережі. Для вивчення залежності значень похибки 

було проведено комп’ютерне моделювання, деякі результати якого представлені на 

рисунку 3. 

 
а б 

Рисунок 3 – Результати моделювання похибки нейрона та нейромережі 

а – залежність дисперсії похибки вихідного сигналу нейрона від вхідного сигналу і 

вагового коефіцієнта при використанні логістичної активаційної функції;  

б – залежність середньої дисперсії помилки вихідного сигналу мережі від дисперсії 

помилки вхідного сигналу для архітектури 3-3R-1 при використанні алгоритму 

Калмана 
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На рисунку 3, а показано, як залежить дисперсія похибки вихідного сигналу 

найпростішого нейрона з одним входом від значення вхідного сигналу і вагового 

коефіцієнта, при використанні логістичної активаційної функції. Ця залежність 

дозволяє зробити висновок про те, що більше пригнічення вхідної похибки 

спостерігається в області малих значень w. 

На рисунку 3, б представлено залежність середньої дисперсії помилки 

вихідного сигналу рекурентної нейронної мережі від дисперсії помилки вхідного 

сигналу. Для навчання мережі використовувався алгоритм Калмана. Пунктирна 

лінія на графіку відповідає умові 22
inout   . Таким чином, нейромережа здійснює 

заглушення вхідної похибки. 

Також було проведено дослідження впливу алгоритму навчання на похибку 

нейромережі. Для порівняльного аналізу було обрано класичний алгоритм 

зворотного поширення помилки, алгоритм BFGS і алгоритм навчання, заснований 

на теорії фільтрів Калмана. Результати експериментів показали, що алгоритм 

Калмана забезпечує більш компактний діапазон для вагових коефіцієнтів, а похибка 

мережі, навченої за допомогою алгоритму Калмана, значно менше похибок мереж, 

навчених з використанням алгоритму зворотного поширення помилки і алгоритму 

BFGS. 

П’ятий розділ присвячено розробці системи вимірювання просторових 

координат залізничного транспорту з використанням глобальних навігаційних 

супутникових систем на базі нейромережевого підходу. Проаналізовано основні 

проблеми, що виникають при визначенні місцеположення рухомих транспортних 

об’єктів з використанням супутникових навігаційних систем та розглянуто шляхи 

підвищення точності для цієї вимірювальної задачі. Запропоновано узагальнену 

модель руху динамічної системи, вектор фазових змінних якої включає 10 

параметрів (навігаційних координат), а вимірювання здійснюється для 6 параметрів. 

Проведено експериментальне дослідження системи визначення місцеположення 

залізничного транспорту з використанням супутникових навігаційних систем, у якій 

вторинну обробку інформації (корекцію оцінок навігаційних координат 

транспортного засобу) здійснювала нейромережа. 

Необхідність застосування супутникових технологій на залізничному 

транспорті зумовлена подальшими перспективами розвитку галузі, зокрема й 

планами переходу на високошвидкісний та швидкісний рух, а також збільшенням 

інтенсивності руху транспортних потоків на магістралях. Необхідно мати 

максимально точну інформацію про дислокацію рухомого складу в будь-який час 

доби та за будь-якої погоди, вміти контролювати його рух і стан бортових систем. 

Проте вирішити це завдання без сучасних глобальних навігаційних систем 

неможливо. На сьогодні існує декілька варіантів ГНСС, основними з яких є 

американська система GPS та російська система ГЛОНАСС. Всі вони базуються на 
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використанні високоорбітальних супутників. ГНСС дозволяють визначати різні 

параметри рухомих об’єктів, в тому числі і їх поточні наземні географічні 

координати. 

Системи GPS і ГЛОНАСС вдало доповнюють одна одну, оскільки більшість 

супутників системи GPS знаходиться на екваторіальних орбітах, а більшість 

супутників системи ГЛОНАСС – на орбітах, що проходять в приполярних областях 

земної кулі. Багатоканальний приймач користувача (саме багатоканальність 

дозволяє одночасно отримувати сигнали з декількох супутників за рахунок їх 

кодового поділу) вимірює псевдодальності до декількох супутників і потім 

обчислює свої координати за допомогою побудови проекцій цих відстаней на 

поверхню Землі шляхом розв’язання системи алгебраїчних рівнянь. Дальність 

(псевдодальність) до кожного з супутників обчислюється множенням швидкості 

поширення електромагнітної хвилі несучої на час затримки при проходженні ним 

відстані від супутника до користувача. Швидкість поширення несучої приймається 

постійною і рівною швидкості електромагнітної хвилі в вакуумі (300 тис. км/с). 

Для знаходження тривимірних координат місця розташування користувача 

(довгота, широта, висота), а також величини корекції часу для менш точного 

годинника приймача користувача (четверта невідома) розв’язується система з 

чотирьох рівнянь. Вихідна інформація для них – сигнали щонайменше від чотирьох 

супутників. При обчисленні плоских координат, тобто без обчислення висоти, яка 

вноситься користувачем в пам’ять приймача як відома величина, достатньо сигналів 

від трьох супутників. 

Похибка визначення навігаційних координат має такі складові: 

– похибка селективності доступу, яка досягається хаотичним зрушенням часу 

передачі супутником псевдовипадкового коду (вноситься військовим відомством 

для запобігання впливу приватних користувачів на обороноздатність країни); 

– похибка від іоносфери, яка пов’язана із зменшення швидкості поширення 

електромагнітної хвилі, що впливає на точність визначення псевдодальності; 

– похибка від рельєфу місцевості або наявної інфраструктури, що може 

викликати багаторазове відбиття сигналів від супутників; 

– похибка від взаємного розташування супутників (чим ближче один до 

одного знаходяться супутники, тим більше область невизначеності просторових 

координат, тому для зниження величини похибки слід користуватися даними 

супутників, що знаходяться в різних сегментах неба. 

Сумарна похибка визначення просторових координат рухомого транспортного 

засобу за допомогою ГНСС може досягати від 30 до 100 метрів. Для того, щоб 

знизити цю похибку до кількох метрів, необхідно використовувати більш ефективні 

алгоритми обробки вимірювальної інформації, що надходить від GPS/ГЛОНАСС-

приймача. Одним з перспективних підходів до розв’язання задачі є використання 
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штучних нейронних мереж. Основна ідея використання нейромережі як фільтра для 

згладжування і екстраполяції координат ґрунтується на відомій властивості 

нейронних мереж здійснювати екстраполяцію часових рядів. Навігаційні 

координати, які поступають на вхід вторинної обробки, є часовим рядом, тільки у 

векторному вигляді. 

Для розробки алгоритму вторинної обробки показів апаратури користувача 

супутникової навігаційної системи пропонується загальна модель руху 

транспортного об’єкта (залізничного локомотива) у дискретному часі 

),1())(()1(  nrnqAfnq n  

),()()( nwnqCny n   

де T
zyxzyx nTnanananvnvnvnznynxnq ))(),(),(),(),(),(),(),(),(),(()(   – вектор стану 

(просторові координати, компоненти вектора швидкості, компоненти вектора 

прискорення, системний час) у прямокутній геоцентричній системі координат 0XYZ; 
T

zyx nvnvnvnznynxny ))(~),(~),(~),(~),(~),(~()(   – вимірюваний вектор навігаційних 

параметрів рухомого об’єкта, містить три координати об’єкта та три компоненти 

швидкості; f  – нелінійна векторна функція; nA  – матриця розмірності )1010(  , яка 

визначає динаміку руху; nC  – матриця розмірності )106(  , яка пов’язує вихідні 

параметри системи з вектором фазових змінних; )(nr  – адитивний дискретний білий 

гаусівський шум вектора стану з коваріаційною матрицею )]()([ nrnrER T ; )(nw  – 

адитивний дискретний білий гаусівський шум вектора вимірювань з коваріаційною 

матрицею )]()([ nwnwEW T . 

Визначення навігаційних параметрів рухомого об’єкта зводиться до 

ідентифікації вектора стану нелінійної динамічної системи. Вектор стану )(nq  

містить 10 компонентів, а вектор вимірюваних параметрів )(ny  містить 6 

компонентів. Таким чином задача відноситься до вимірювань за неповним вектором 

стану, і може бути вирішена за допомогою методів, що запропоновані у розділі 2. 

Для реалізації вимірювальної системи було обрано рекурентну нейронну 

мережу на базі тришарового персептрона, у кожному шарі міститься 6 нейронів, 

довжина лінії затримки 10. Нейрони вихідного шару використовують лінійні 

функції активації, нейрони вхідного та прихованого шару – логістичні функції 

активації. Для підвищення точності вимірювань навчання нейромережевої моделі 

здійснювалося за допомогою удосконаленого алгоритму навчання нейронної 

мережі, що базується на теорії фільтрів Калмана, який було запропоновано та 

досліджено у третьому розділі. 
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В дисертації проводилось дослідження працездатності запропонованої 

нейромережевої моделі в системі вимірювання просторових координат залізничного 

транспорту з використанням супутникових навігаційних систем. Для цього 

нейромережа, попередньо навчена за допомогою алгоритму Калмана, здійснювала 

корекцію навігаційних координат, отриманих з GPS-приймача залізничного 

локомотива.  

На рисунку 4 наведено графіки зміни на обмеженому часовому проміжку 

дійсного значення просторової координати Х, її оцінки без проведення корекції та 

оцінки, скоригованої за допомогою нейромережі. Як можна бачити з наведених 

графіків, скориговані оцінки просторової координати Х знаходяться значно ближче 

до своїх дійсних значень порівняно з нескоригованими оцінками, що свідчить про 

зменшення похибки вимірювання після проведення корекції за допомогою 

нейромережі. 

 

 

 

Рисунок 4 – Графіки зміни у часі просторової координати Х локомотива 

та її оцінки до і після корекції 

 

Таким чином, результати дослідження підтверджують ефективність 

нейромережевого підходу до вирішення задачі вторинної обробки навігаційної 

інформації. Застосування нейромережевого коректора дозволило зменшити 

середньоквадратичну похибку визначення просторової координати з 6,97 м до 

3,66 м, при цьому максимальна похибка визначення координати на заданому 

часовому інтервалі зменшилась з 18,04 м до 7,47 м. 
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На рисунку 5 представлено графіки відносної похибки визначення оцінки 

просторової координати без проведення корекції та з проведенням корекції 

відповідно, які демонструють зменшення похибок оцінок після корекції більше ніж 

удвічі. При цьому максимальна відносна похибка оцінювання до проведення 

корекції складала 1,16%, а після проведення корекції за допомогою нейромережевої 

моделі зменшилась до 0,48%. 

 

 
а б 

Рисунок 5 – Відносна похибка оцінки просторової координати 

а – до корекції, б – після корекції 

 

 

 

Рисунок 6 – Структурна схема системи визначення місцеположення  

залізничних транспортних об’єктів 
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Розглянуто загальну структуру системи визначення місцеположення рухомого 

залізничного транспорту, яку представлено на рисунку 6. Бортова навігаційна 

апаратура GPS/ГЛОНАСС взаємодіє з автоматизованою системою управління рухом 

на залізниці через персональний електронний ключ машиніста та виводить 

інформацію про навінаційні координати локомотива на екрани машиніста та його 

помічника. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У результаті виконаних у роботі досліджень розроблено методи, алгоритми і 

програмні засоби, призначені для обробки інформації в рамках навігаційної 

вимірювальної системи, для розв’язання задачі проведення вимірювань параметрів 

динамічних об’єктів за умови неповноти або неточності параметрів вектору стану 

моделі об’єкта з використанням нейромережевих моделей. При цьому отримані такі 

основні наукові та практичні результати: 

1. Проведено аналіз задачі визначення місцеположення наземного рухомого 

об’єкта за допомогою навігаційної супутникової системи та встановлено, що вона є 

задачею оцінювання невідомих параметрів динамічної системи. Описано загальну 

формальну модель нелінійної динамічної системи, визначено клас досліджуваних 

динамічних систем.  

Розглянуто використання моделей динамічних об’єктів у вимірювальних 

задачах. Проаналізовано різні типи моделей для стаціонарного та динамічного 

режиму роботи, а також моделювання в умовах недостатньої апріорної інформації. 

Здійснено теоретичне обґрунтування можливості проведення вимірювань 

параметрів динамічних нелінійних систем в умовах неповного вектора стану. 

Обґрунтовано доцільність застосування штучних нейронних мереж як ефективного 

засобу моделювання складних динамічних систем. 

2. Розроблено метод вимірювань параметрів динамічної нелінійної системи в 

умовах неповного вимірюваного вектору стану, заснований на моделюванні 

досліджуваної системи із застосуванням динамічних нейронних мереж. Показано, 

що ефективною архітектурою нейронної мережі є рекурентна мережа з нелінійними 

активаційними функціями і затримками на вході. 

Досліджено залежність точності вимірювань від кількості безпосередньо 

вимірюваних компонент вектора стану та від довжини вхідної лінії затримки. 

Середня відносна похибка вимірювань параметрів динамічної нелінійної системи 

для проведених експериментів виявилася досить невеликою і склала 4%. 

3. Проведено дослідження архітектур і алгоритмів навчання динамічних 

нейронних мереж для визначення моделі мережі і алгоритму, які максимально 

відповідають вимогам вимірювальної системи. Запропоновано експериментальне 
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обґрунтування найбільшої ефективності алгоритму навчання нейронної мережі, 

заснованого на теорії фільтрів Калмана, для розв’язання задачі моделювання 

досліджуваних систем. Застосування алгоритму Калмана до задачі вимірювань за 

неповним вектором стану показало перевагу цього алгоритму в порівнянні з іншими 

алгоритмами навчання нейронних мереж. Точність передбачення з використанням 

алгоритму Калмана перевищила точність алгоритму зворотного поширення помилки 

у середньому в 8-10 разів. 

4. Запропоновано метод корекції параметрів навчання в алгоритмі навчання 

нейронної мережі, заснованому на теорії фільтрів Калмана, який дозволяє збільшити 

швидкість збіжності алгоритму. При моделюванні збільшення швидкості збіжності 

склало у середньому 8% у порівнянні з лінійною методикою зміни параметрів 

навчання. 

5. Розроблено методику оцінки похибок вихідних сигналів нейромережевих 

моделей, що застосовуються у вимірювальних системах. Запропоновано метод 

оцінки похибки вихідного сигналу стандартного нейрона, вираженої в термінах 

середньоквадратичного відхилення. Запропонований метод розширено для 

виконання оцінки похибок вихідних сигналів нейронної мережі при відомих 

похибках вхідних сигналів в реальному часі, що дозволяє здійснювати моніторинг 

похибок в процесі функціонування системи. Метод може бути застосований до 

мереж прямого поширення і рекурентних мереж, що використовують стандартні 

нейрони. 

6. Розроблено систему вимірювання просторових координат залізничного 

транспорту з використанням глобальних навігаційних супутникових систем на базі 

нейромережевого підходу. Проаналізовано основні проблеми, що виникають при 

визначенні місцеположення рухомих транспортних об’єктів з використанням 

супутникових навігаційних систем та розглянуто шляхи підвищення точності для 

цієї вимірювальної задачі. Проведено експериментальне дослідження системи 

визначення просторових координат залізничного транспорту з використанням 

супутникових навігаційних систем, у якій вторинну обробку інформації (корекцію 

оцінок навігаційних координат транспортного засобу) здійснювала нейромережа. 

Результати експерименту продемонстрували ефективність такої системи: до 

проведення корекції максимальна відносна похибка оцінювання складала 1,16%, а 

після проведення корекції за допомогою нейромережевої моделі зменшилась до 

0,48%. 
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АНОТАЦІЯ 

Аль Равашдех Лейт Ахмед Мустафа. Удосконалення методів і засобів 

вимірювань параметрів супутникових навігаційних систем на основі штучних 

нейронних мереж. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. 

– Українська інженерно-педагогічна академія, Міністерство освіти і науки України, 

м. Харків, 2020. 

У дисертації розроблено метод вимірювань параметрів динамічної нелінійної 

системи в умовах неповного вимірюваного вектору стану, заснований на 

моделюванні досліджуваної системи із застосуванням динамічних нейронних 

мереж.  

Експериментально обґрунтовано ефективність алгоритму навчання нейронної 

мережі, заснованого на теорії фільтрів Калмана, та запропоновано метод корекції 

параметрів навчання, який дозволяє збільшити швидкість збіжності алгоритму. 

Розроблено методику оцінки похибок в вимірювальних системах, що 

використовують динамічні нейронні мережі. 

Проведено експериментальне дослідження системи вимірювання просторових 

координат залізничного транспорту з використанням супутникових навігаційних 

систем, у якій корекцію оцінок навігаційних координат здійснювала нейромережа. 

Результати експерименту продемонстрували ефективність запропонованого підходу 

та зменшення похибки вимірювань просторових координат рухомих об’єктів. 

Ключові слова: супутникова навігаційна система, штучна нейронна мережа, 

персептрон, алгоритм навчання, динамічна система, фільтр Калмана. 

 

ABSTRACT 

Al Rawashdeh Laith Ahmed Mustafa. Improvement of methods and 

instruments for measurement of satellite navigation systems parameters based on 

artificial neural networks. – On the rights of a manuscript. 

This dissertation pursues the academic degree of Ph.D. in Engineering Science 

in the specialty 05.01.02 – Standardization, Certification and Metrological Equipment. – 

Ukrainian Engineering-Pedagogical Academy, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kharkiv, 2020. 

The dissertation is devoted to solving an urgent scientific problem to improve the 

accuracy of measurements of the spatial coordinates of moving transport objects using 

satellite navigation systems based on artificial neural networks. 

A method for measuring the parameters of a dynamic nonlinear system in 

conditions of an incomplete measured state vector based on modeling the investigated 

system using dynamic neural networks is developed. It is shown that an effective 
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architecture of a neural network is a recurrent network with nonlinear activation functions 

and input delays. The dependence of the measurement accuracy on the number of directly 

measured components of the state vector and on the length of the input delay line is 

investigated.  

An experimental substantiation of the highest efficiency of the neural network 

learning algorithm based on the theory of Kalman filters for solving the problem of 

modeling the studied systems is proposed. Application of Kalman’s algorithm to the 

problem of measurements with an incomplete state vector showed the advantage of this 

algorithm over other learning algorithms for neural networks. 
A method for correcting learning parameters in a neural network learning algorithm 

based on the theory of Kalman filters is proposed, which allows to increase the 

convergence rate of the algorithm. 

A method for evaluating errors in measuring systems that use dynamic neural 

networks has been developed. A method for estimating the error in the output signal of a 

standard neuron, expressed in terms of the standard deviation, is proposed. The proposed 

method is extended to evaluate the errors of the neural network output signals with known 

errors of the input signals in real time. The method can be applied to feedforward networks 

and recurrent networks that use standard neurons. 

The main problems arising in determining the location of mobile transport objects 

using satellite navigation systems are analyzed, and ways to improve the accuracy for this 

measurement problem are considered. An experimental study of a system for measuring 

the spatial coordinates of railway transport using satellite navigation systems, in which 

secondary information processing (correction of estimates of the navigation coordinates of 

a vehicle) was carried out by a neural network, was carried out. The experimental results 

showed the effectiveness of the proposed approach and reduction error in determining the 

spatial coordinates of moving objects after correction. 

Keywords: satellite navigation system, artificial neural network, perceptron, 

learning algorithm, dynamic system, Kalman filter. 

 

АННОТАЦИЯ 

Аль Равашдех Лейт Ахмед Мустафа. Усовершенствование методов и 

средств измерения параметров спутниковых навигационных систем на основе 

искусственных нейронных сетей. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.01.02 – стандартизация, сертификация и метрологическое 

обеспечение. – Украинская инженерно-педагогическая академия, Министерство 

образования и науки Украины, г. Харьков, 2020.  

В диссертации разработан метод измерений параметров динамической 

нелинейной системы в условиях неполного измеряемого вектора состояния, 
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основанный на моделировании исследуемой системы с применением динамических 

нейронных сетей. 

Экспериментально обоснована эффективность алгоритма обучения нейронной 

сети, основанного на теории фильтров Калмана, и предложен метод коррекции 

параметров обучения, который позволяет увеличить скорость сходимости 

алгоритма. Разработана методика оценки погрешностей в измерительных системах, 

использующих динамические нейронные сети. 

Проведено экспериментальное исследование системы измерения 

пространственных координат железнодорожного транспорта с использованием 

спутниковых навигационных систем, в которой коррекцию оценок навигационных 

координат осуществляла нейросеть. Результаты эксперимента показали 

эффективность предложенного подхода и уменьшения погрешности измерений 

пространственных координат подвижных объектов. 

Ключевые слова: спутниковая навигационная система, искусственная 

нейронная сеть, персептрон, алгоритм обучения, динамическая система, фильтр 

Калмана. 
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