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АНОТАЦІЯ 

 

Аль Равашдех Лейт Ахмед Мустафа. Удосконалення методів і засобів ви-

мірювань параметрів супутникових навігаційних систем на основі штучних ней-

ронних мереж. – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (док-

тора філософії) за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та мет-

рологічне забезпечення (15 – автоматизація та приладобудування). – Харківський 

національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України; 

Українська інженерно-педагогічна академія Міністерства освіти і науки України, 

Харків, 2020. 

Дисертація присвячена удосконаленню методів і засобів вимірювань прос-

торових координат рухомих транспортних засобів з використанням супутникових 

навігаційних систем на основі штучних нейронних мереж. 

Метою дослідження є розробка методів, алгоритмів і програмних засобів, 

призначених для обробки інформації в рамках навігаційної вимірювальної систе-

ми, 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. Об’єктом дослідження є про-

цес вимірювання параметрів рухомих транспортних об’єктів з використанням 

глобальних навігаційних супутникових систем GPS/ГЛОНАСС. 

Результати дослідження були отримані з застосуванням методів системного 

аналізу, математичної статистики, теорії фільтрів Калмана, теорії штучних ней-

ронних мереж, комп’ютерного моделювання. 

У першому розділі розглянуто використання супутникових навігаційних те-

хнологій на залізничному транспорті. Закономірності управління на залізничному 

транспорті як складній економічній системі зумовлюють той факт, що для вироб-

лення в них ефективних керуючих дій необхідні, з одного боку, створення відпо-

відних алгоритмів управління, а з іншою – переробка значних об’ємів різноманіт-

ної інформації. Саме цим викликаний широкий розвиток робіт із створення інте-
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лектуальних технологій управління. Оптимізація перевізного процесу на залізни-

чному 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. 

Розглянуто особливості застосування систем супутникової радіонавігації, 

проаналізовано характеристики глобальних навігаційних супутникових систем 

Navstar/GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Бейдоу та досвід впровадження засобів супут-

никової навігації на залізничному транспорті. 

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 на-

вігаційних вимірювачів (давачів навігаційної інформації) і алгоритмів обробки 

навігаційних сигналів. Визначення місцеположення наземного рухомого об’єкта 

за допомогою навігаційної супутникової системи є задачею оцінювання невідо-

мих параметрів динамічної системи. Описано загальну формальну модель нелі-

нійної 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 інформа-

ції. Одним з ефективних засобів моделювання складних систем є застосування 

штучних нейронних мереж. Нейронні мережі забезпечують високу точність апро-

ксимації без необхідності ручного підбору базисних функцій, їх можна синтезува-

ти через навчання. Застосування динамічних нейронних мереж дозволяє ще біль-

ше підвищити точність моделювання для випадку динамічних об’єктів. 

Розглянуто основні задачі, які вирішуються за допомогою штучних нейрон-

них мереж. Систематизовано найбільш поширені архітектури динамічних ней-
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ронних мереж, які дозволяють здійснювати ефективне моделювання довільних 

нелінійних систем з урахуванням складних часових залежностей. Проаналізовано 

основні алгоритми навчання динамічних нейронних мереж. 

Задачі вимірювання параметрів складних об’єктів характеризуються знач-

ною апріорною невизначеністю відносно досліджуваного об’єкта та факторів, що 

впливають на його функціонування. Розв’язання такого роду задач потребує залу-

чення більш досконалого математичного інструментарію, зокрема засобів та ме-

тодів штучного інтелекту. Одним з різновидів інтелектуальних систем, що бурх-

ливо розвиваються в останні роки, є апарат штучних нейронних мереж. Вимірю-

вальні системи, побудовані на основі нейромережевих моделей, мають всі необ-

хідні характеристики інтелектуальних вимірювальних систем, в тому числі мож-

ливість функціонування в умовах неточних вхідних даних. 

Наприкінці першого розділу сформульовано основні задачі дисертаційного 

дослідження. 

У другому розділі розроблено методику оцінювання параметрів динамічних 

систем за неповним вектором стану. Зокрема, запропоновано методику оцінюван-

ня параметрів лінійних динамічних систем за неповним вектором стану. Для 

об’єкта вимірювань, який представляється за допомогою лінійної динамічної сис-

теми, ефективної архітектурою нейронної мережі є мережа прямого поширення з 

лінійними активаційними функціями і затримками на вході. 

Результати комп’ютерного моделювання продемонстрували теоретичні ви-

сновки щодо можливості проведення вимірювань за неповним вектором стану для 

випадку лінійних динамічних систем. Точність вимірювань залежить від побудо-

ваної моделі, і може бути високою навіть при невеликій кількості безпосередньо 

вимірюваних компонент вектору стану. У векторі стану можуть бути присутніми 

компоненти, що не роблять впливу на вихідний сигнал системи, тому при однако-

вій кількості вимірюваних компонент вектору стану точність вимірювань може 

змінюватися. 

Розроблено методику оцінювання параметрів лінеаризованих нелінійних 

динамічних систем за неповним вектором стану. Для об’єкта вимірювань, що 
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представлений за допомогою нелінійної лінеаризованної системи, ефективною 

архітектурою нейронної мережі є повністю рекурентна мережа з затримками на 

вході та лінійними активаційними функціями. Результати моделювання підтвер-

джують теоретичні висновки щодо можливості проведення вимірювань за непов-

ним вектором стану для випадку нелінійних лінеаризованих динамічних систем. 

Розроблено методику оцінювання параметрів нелінійних динамічних систем 

за неповним вектором стану. Для об’єкта вимірювань, що моделюється за допо-

могою нелінійної системи, ефективною архітектурою нейронної мережі є рекуре-

нтна мережа з нелінійними активаційними функціями і затримками на вході. Ре-

зультати моделювання продемонстрували можливість проведення вимірювань за 

неповним вектором стану для випадку нелінійних динамічних систем. Точність 

вимірювань залежить від якості побудованої моделі. При більшій кількості вимі-

рюваних компонент вектору стану можлива побудова більш точної моделі систе-

ми. 

Досліджено залежність точності вимірювань від кількості безпосередньо 

вимірюваних компонент вектора стану та від довжини вхідної лінії затримки. 

У третьому розділі розглянуто алгоритм фільтрації Калмана та його засто-

сування. Наведено основні співвідношення фільтра Калмана для випадків одно-

вимірної величини, лінійної та нелінійної динамічних систем. Алгоритм навчання 

нейронних мереж, заснований на теорії фільтрів Калмана, є ефективним і високо-

точним методом навчання нейронних мереж. Ці властивості забезпечуються 

більш повнішим використанням інформації про обчислені значення градієнта. 

Вимогливість алгоритму Калмана до ресурсів не є суттєвою проблемою при реа-

лізації алгоритму на сучасних комп’ютерах. 

Проведено порівняльний аналіз на прикладі задачі автономного передба-

чення сигналу, який підтвердив теоретичні висновки про якість навчання. Для ро-

зглянутих прикладів помилка навчання алгоритму Калмана була значно менше 

помилки навчання класичного алгоритму зворотного поширення помилки. Засто-

сування алгоритму Калмана до задачі вимірювань за неповним вектором стану та-

кож показало перевагу цього алгоритму в порівнянні з іншими алгоритмами на-
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вчання нейронних мереж. 

Запропоновано метод корекції параметрів навчання алгоритму Калмана, 

який дозволяє збільшити швидкість збіжності алгоритму. При моделюванні збі-

льшення швидкості збіжності склало 5-12% у порівнянні з лінійної методикою 

зміни параметрів навчання. 

У четвертому розділі розроблено методику оцінки похибок в вимірюваль-

них системах, що використовують динамічні нейронні мережі. Запропоновано ме-

тод оцінки похибки вихідного сигналу стандартного нейрона, вираженої в термі-

нах середньоквадратичного відхилення. Запропонований метод розширено для 

виконання оцінки похибок вихідних сигналів нейронної мережі при відомих по-

хибках вхідних сигналів в реальному часі. Метод може бути застосований до ме-

реж прямого поширення і рекурентних мереж, що використовують стандартні 

нейрони. 

Наведено результати моделювання, що підтверджують факт приглушення 

похибок вхідних сигналів нейронною мережею для типових діапазонів вхідних 

сигналів і вагових коефіцієнтів. Показано, що похибка нейронної мережі залежить 

від використаного алгоритму навчання. Використання алгоритму навчання, за-

снованого на фільтрі Калмана, дозволяє отримувати мережі з меншою вихідною 

похибкою. 

У п’ятому розділі розглядається практичне застосування отриманих в дисе-

ртації теоретичних результатів в системі вимірювання просторових координат за-

лізничного 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 та сформульо-

вано задачу визначення навігаційних координат залізничного транспортного засо-

бу як задачу оцінювання стану нелінійної динамічної системи за неповним векто-

ром стану. Вторинну обробку навігаційної інформації, що надходить від приймача 
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ГНСС, пропонується здійснювати з залученням нейромережевого підходу. Обґру-

нтовано вибір архітектури нейромережі та методу її навчання.  

Проведено експериментальне дослідження системи вимірювання просторо-

вих координат залізничного транспорту з використанням супутникових навіга-

ційних систем, у якій вторинну обробку інформації (корекцію оцінок навігаційних 

координат транспортного засобу) здійснювала нейромережа. Результати експери-

менту продемонстрували ефективність такої системи, після корекції похибка ви-

значення просторових координат зменшилась більше ніж удвічі. 

Розглянуто загальну структуру системи визначення місцеположення 

рухомого залізничного транспорту та її основні функції. 

Ключові слова: супутникова навігаційна система, штучна нейронна мере-

жа, персептрон, алгоритм навчання, динамічна система, фільтр Калмана. 
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ABSTRACT 

 

Al Rawashdeh Laith Ahmed Mustafa. Improvement of methods and instruments 

for measurement of satellite navigation systems parameters based on artificial neural 

networks. – Qualifying scientific paper 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. – 

Kharkiv National University of Radio Electronics, Ministry of Education and Science of 

Ukraine; Ukrainian Engineering-Pedagogical Academy, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kharkiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the improvement of methods and instruments for 

measuring the spatial coordinates of moving vehicles with the use of satellite navigation 

systems based on artificial neural networks. 

The purpose of the research is to develop methods, algorithms and software de-

signed to data processing within the navigation measurement system, to solve the prob-

lem of measuring the dynamic objects parameters under the condition of incompleteness 

or inaccuracy of the state vector parameters of the object model using neural network 

models. The object of the research is the process of measuring the parameters of moving 

transport objects using global navigation satellite systems GPS/GLONASS. 

The results of the research were obtained using the methods of systems analysis, 

mathematical statistics, Kalman filter theory, the theory of artificial neural networks, 

computer modeling. 

The first section considers the use of satellite navigation technologies in railway 

transport. Regularities of management in railway transport as a complex economic sys-

tem determine the fact that to develop effective management actions they need, on the 

one hand, the creation of appropriate control algorithms, and on the other – the pro-

cessing of large amounts of various information. This is the reason for the wide devel-

opment of work on the creation of intelligent control technologies. Optimization of the 

transportation process on railway transport, ensuring the safety of passenger and cargo 

transportation can be effectively implemented by integrating modern transport infor-
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mation technologies with global satellite systems of precise positioning. That is why the 

use of global navigation satellite systems GPS / GLONASS to create an automated sys-

tem for tracking and controlling the movement of trains in the organization of the rail-

way transport process is promising and potential. 

Features of application of satellite radio navigation systems are considered, char-

acteristics of global navigation satellite systems Navstar/GPS, GLONASS, Galileo, 

Beidou and experience of implementation of satellite navigation instruments on railway 

transport are analyzed. 

The task of complex processing of navigation information is the joint processing 

of navigation calculation data to determine the basic navigation parameters of a moving 

object with the maximum possible accuracy, which depends on the quality of navigation 

meters (navigation information sensors) and algorithms for processing navigation sig-

nals. The positioning of a terrestrial moving object using a satellite navigation system is 

the task of estimating the unknown parameters of a dynamic system. The general formal 

model of a nonlinear dynamical system is described, the class of investigated dynamical 

systems is determined. 

The use of dynamic objects models in measurement problems is considered. Dif-

ferent types of models for stationary and dynamic mode of operation, as well as model-

ing in conditions of insufficient a priori information are analyzed. One of the effective 

means of modeling complex systems is the use of artificial neural networks. Neural 

networks provide high accuracy of approximation without the need for manual selection 

of basic functions, they can be synthesized through training. The use of dynamic neural 

networks can further improve the accuracy of modeling for the case of dynamic objects. 

The main problems that are solved with the help of artificial neural networks are 

considered. The most widespread architectures of dynamic neural networks are sys-

tematized, which allow to carry out effective modeling of arbitrary nonlinear systems 

taking into account complex time dependences. The main algorithms for learning dy-

namic neural networks are analyzed. 

The tasks of measuring the parameters of complex objects are characterized by 

significant a priori uncertainty about the object under study and the factors influencing 
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its functioning. Solving such problems requires the use of more sophisticated mathemat-

ical tools, including tools and methods of artificial intelligence. One of the types of in-

telligent systems that have been developing rapidly in recent years is the apparatus of 

artificial neural networks. Measuring systems based on neural network models have all 

the necessary characteristics of intelligent measuring systems, including the ability to 

operate in inaccurate input data. 

At the end of the first section the main tasks of the dissertation research are for-

mulated. 

In the second section the technique of dynamic systems parameters estimation on 

an incomplete state vector is developed. In particular, a method for estimating the pa-

rameters of linear dynamical systems by an incomplete state vector is proposed. For a 

measurement object represented by a linear dynamic system, the effective neural net-

work architecture is a feedforward network with linear activation functions and input 

delays. 

The results of computer simulations demonstrated theoretical conclusions about 

the possibility of measurements on an incomplete state vector for the case of linear dy-

namical systems. The accuracy of measurements depends on the constructed model, and 

can be high even with a small number of directly measured components of the state vec-

tor. The state vector may contain components that do not affect the output signal of the 

system, so with the same number of measured components of the state vector, the accu-

racy of measurements may vary. 

A method for estimating the parameters of linearized nonlinear dynamical sys-

tems by an incomplete state vector has been developed. For a measurement object rep-

resented by a nonlinear linearized system, an efficient neural network architecture is a 

completely recurrent network with input delays and linear activation functions. The 

simulation results confirm the theoretical conclusions about the possibility of measure-

ments on the incomplete state vector for the case of nonlinear linearized dynamical sys-

tems. 

A method for estimating the parameters of nonlinear dynamical systems by an in-

complete state vector has been developed. For a measurement object modeled using a 
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nonlinear system, an efficient neural network architecture is a recurrent network with 

nonlinear activation functions and input delays. The simulation results demonstrated the 

possibility of performing measurements on the incomplete state vector for the case of 

nonlinear dynamical systems. The accuracy of measurements depends on the quality of 

the constructed model. With a larger number of measured components of the state vec-

tor, it is possible to build a more accurate model of the system. 

The dependence of measurement accuracy on the number of directly measured 

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

The third section considers the Kalman filtering algorithm and its application. 

The main relations of the Kalman filter for the cases of one-dimensional quantity, linear 

and nonlinear dynamical systems are given. The neural network learning algorithm, 

based on Kalman filter theory, is an efficient and highly accurate method of learning 

neural networks. These properties are provided by a more complete use of information 

about the calculated gradient values. The resource requirements of Kalman algorithm 

are not a significant problem when implementing the algorithm on modern computers. 

A comparative analysis is carried out on the example of the problem of autono-

mous signal prediction, which confirmed the theoretical conclusions about the quality of 

learning. For the considered examples, the learning error of the Kalman algorithm was 

much smaller than the learning error of the classical backpropagation algorithm. The 

application of Kalman algorithm to the problem of measurements on an incomplete 

state vector also showed the advantage of this algorithm in comparison with other algo-

rithms for neural networks learning. 

A method for correcting the learning parameters of the Kalman algorithm is pro-

posed, which allows to increase the rate of convergence of the algorithm. When model-

ing, the increase in the rate of convergence was 5-12% compared with the linear method 

of changing the learning parameters. 

In the fourth section, a method for estimating errors in measuring systems using 

dynamic neural networks is developed. A method for estimating the error of the output 

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

proposed method is extended to perform an estimation of the output signals errors of the 
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neural network with known errors of the input signals in real time. The method can be 

applied to feedforward networks and recurrent networks using standard neurons. 

The simulation results are presented, which confirm the fact of input signal atten-

uation by the neural network for typical ranges of input signals and weights. It is shown 

that the error of the neural network depends on the learning algorithm used. Using a 

learning algorithm based on the Kalman filter allows you to obtain networks with less 

output error. 

The fifth section discusses the practical application of the theoretical results ob-

tained in the dissertation in the system of measuring the spatial coordinates of railway 

transport using global navigation satellite systems based on the neural network ap-

proach. The main problems that arise in the positioning of mobile vehicles using satel-

lite navigation systems are analyzed and ways to improve the accuracy of this meas-

urement task are considered. 

A generalized model of the dynamic system motion is proposed and the problem 

of determining the navigation coordinates of a railway vehicle is formulated as a prob-

lem of estimating the state of a nonlinear dynamic system by an incomplete state vector. 

Secondary processing of navigation information received from the GNSS receiver is 

proposed to be carried out using a neural network approach. The choice of neural net-

work architecture and method of its training is substantiated. 

An experimental research of the system of measuring the spatial coordinates of 

railway transport using satellite navigation systems, in which the secondary processing 

of information (correction of estimates of the vehicle navigation coordinates) was car-

ried out by a neural network. The results of the experiment demonstrated the effective-

ness of such a system, after correction the error in determining the spatial coordinates 

was reduced by more than half. 

The general structure of the system for the rolling stock positioning and its main 

functions are considered. 

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

learning algorithm, dynamic system, Kalman filter. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. На сьогоднішній день особливо 

актуальним є застосування вимірювальних систем в задачах оцінювання і контро-

лю властивостей складних об’єктів, до числа яких належать різні технологічні 

процеси, виробничі системи і комплекси, мережі передачі інформації, інформа-

ційно-вимірювальні системи тощо. Значною мірою це стосується транспортних 

систем взагалі та залізничного транспорту зокрема. 

Закономірності управління на залізничному транспорті як складній еконо-

мічній системі зумовлюють той факт, що для вироблення в них ефективних керу-

ючих дій необхідні, з одного боку, створення відповідних алгоритмів управління, 

а з іншою – переробка значних об’ємів різноманітної інформації. Саме цим ви-

кликаний 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 супу-

тниковими системами точного позиціонування. Саме тому застосування глобаль-

них навігаційних супутникових систем GPS/ГЛОНАСС для створення автомати-

зованої системи моніторингу руху поїздів в організації перевізного процесу заліз-

ниці на сьогодні є досить актуальним. 

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 на-

вігаційних вимірювачів (давачів навігаційної інформації) і алгоритмів обробки 

навігаційних сигналів. Визначення місцеположення наземного рухомого об’єкта 

за допомогою навігаційної супутникової системи є задачею оцінювання невідо-

мих параметрів динамічної системи. 

Модель складного об’єкта можна уявити як нелінійну динамічну систему, 

описувану рівняннями стану і вимірювання. У дисертації вирішується задача не-
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прямого вимірювання параметрів об’єкта в умовах неповної інформації про век-

тор стану. Для класу повністю керованих складних об’єктів недоступність пара-

метрів стану не завжди є проблемою, оскільки модель об’єкта може бути побудо-

вана за керуючими впливами (в разі їх доступності). У разі частково керованого 

об’єкта деякі параметри стану не піддаються зовнішньому контролю. 

Для проведення вимірювань в умовах неповного вектора стану об’єкта в за-

гальному випадку потрібна методика для оцінки необхідних параметрів за допо-

могою побудови моделі об’єкта. Одним з перспективних підходів до побудови та-

ких моделей є використання теорії 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 зосереди-

тись на параметричній, можливість синтезувати такі моделі через навчання. За-

стосування динамічних нейронних мереж дозволяє ще більше підвищити точність 

моделювання для випадку динамічних об’єктів.  

Однак, такі питання як оптимальний вибір архітектури нейронної мережі, 

вибір алгоритму навчання і дослідження метрологічних характеристик нейроме-

режевих моделей залишаються відкритими. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках наукових досліджень, які виконуються на 

кафедрі метрології та технічної експертизи Харківського національного 

університету радіоелектроніки, зокрема за держбюджетною темою «Формування 

основ метрологічного забезпечення цифрової голографічної мікроскопії» 

(ДР №0112U000208). 

Мета дослідження – розробка методів, алгоритмів і програмних засобів, 

призначених для обробки інформації в рамках навігаційної вимірювальної систе-

ми, 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. 
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Задачі дослідження:  

1) здійснити аналіз і теоретичне обґрунтування можливості проведення ви-

мірювань 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 ней-

ронних мереж для визначення моделі мережі і алгоритму, які максимально відпо-

відають вимогам вимірювальної системи; 

4) розробити метод оцінки похибок вихідних сигналів нейромережевої мо-

делі 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 ба-

зі нейромережевого підходу. 

Об’єкт дослідження – процес вимірювання параметрів рухомих транспорт-

них об’єктів з використанням глобальних навігаційних супутникових систем 

GPS/ГЛОНАСС. 

Предмет дослідження – метод вимірювання навігаційних просторово-

часових координат рухомих транспортних об’єктів на основі інформації навіга-

ційних супутникових систем. 

Методи дослідження – теоретичні та експериментальні. Теоретичні методи 

ґрунтуються на фундаментальних положеннях системного аналізу, математичної 

статистики, теорії фільтрів Калмана, теорії штучних нейронних мереж. Експери-

ментальні дослідження базуються на використанні сучасних методів математич-

ного та комп’ютерного моделювання. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що 

1) вперше запропоновано метод вимірювань параметрів динамічної неліній-

ної системи в умовах неповного вимірюваного вектора стану, заснований на мо-

делюванні досліджуваної системи за допомогою динамічної нейронної мережі, що 
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дозволяє здійснювати в процесі вимірювання рекурентне оцінювання невідомих 

параметрів системи через відомі компоненти вектора стану; 

2) удосконалено методику корекції параметрів навчання в алгоритмі на-

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

збільшити швидкість збіжності алгоритму; 

3) вперше запропоновано метод оцінювання похибок вихідних сигналів ре-

курентної 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 функці-

онування вимірювальної системи. 

Практичне значення отриманих результатів досліджень полягає у тому, 

що запропоновані у роботі методи та алгоритми вимірювань параметрів динаміч-

них нелінійних систем із застосуванням нейромережевих моделей дозволять під-

вищити точність визначення навігаційних просторово-часових координат рухо-

мих транспортних об’єктів на основі інформації навігаційних супутникових сис-

тем, а також підвищити ефективність систем оперативного супутникового моні-

торингу об’єктів залізничної інфраструктури. 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати досліджень 

отримані автором самостійно. У друкованих працях, опублікованих у співавторс-

тві, здобувачеві належить: [1] – оцінювання стандартної невизначеності сталої ча-

су та коефіцієнта затухання засобу вимірювальної техніки коливального типу; 

[2] – розробка структури нейромережевого динамічного компенсатора нелінійно-

сті; [3] – розрахунок сумарного бюджету похибок вимірювання псевдодальнос-

тей; [4] – метод оцінювання дисперсії похибки стандартного нейрона; [5] – розра-

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

джерел похибок визначення навігаційних координат; [9] – ідентифікація динаміч-

ного об’єкта за допомогою нейромережевої моделі; [10] – метод оцінювання по-

хибки вихідного сигналу нейромережі; [12] – метод оцінювання дисперсії похиб-

ки стандартного нейрона; [14] – оцінка похибки динамічної нейронної мережі; 
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[15] – розробка нейромережевої динамічної моделі на базі тришарового персепт-

рона. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати роботи були представлені та 

обговорені на таких конференціях: 18–22 Міжнародні молодіжні форуми «Радіое-

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

уково-технічна конференція «Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія – 

2014)» (м. Харків, 2014); 6-та Міжнародна науково-технічна конференція «Мет-

рологія, 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 сучаснос-

ті» (м. Одеса, 2018); 11-та Міжнародна науково-технічна конференція «Метроло-

гія 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 положення і результати дисертаційної роботи опублі-

ковано в 15 наукових працях, зокрема: 5 статей у наукових виданнях, які внесені 

до списку фахових видань України, 4 з них у виданнях, що індексуються міжна-

родними наукометричними базами даних Index Copernicus та Google Scholar, а та-

кож 10 тез доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях, 4 з яких – 

одноосібні. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

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

3 додатків. Обсяг основної частини складає 140 сторінок, загальний обсяг – 

179 сторінок. Робота містить 6 таблиць і 59 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1. ВИМІРЮВАННЯ НАВІГАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ РУХОМИХ 

ОБ’ЄКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СУПУТНИКОВИХ НАВІГАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

1.1 Потенціал використання супутникових навігаційних технологій в 

організації перевізного процесу на залізничному транспорті 

 

Включення України до індикативних карт Європейської транспортної ме-

режі TEN-T є сигналом про європейське майбутнє української інфраструктури. 

Загальноєвропейська транспортна мережа TEN-T – це інфраструктурний проект 

Європейського Союзу, що передбачає створення до 2050 року нової транспортної 

системи на території ЄС, який охопить 94 порти, 38 аеропортів і близько 

15 тис. км швидкісних залізниць. Рішення про поширення TEN-T на сусідні з ЄС 

країни, в тому числі на Україну, ухвалили 21 червня 2016 р. в Роттердамі 

(рис. 1.1). 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема української частини центральної осі  

Транс’європейської транспортної мережі 
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Транспортна інфраструктура України має якомога швидше стати єдиним ці-

лим із інфраструктурою ЄС і розвиватися у гармонійному поєднанні. Швидкість, 

якість, безпека мультимодальних перевезень мають відбуватися за європейськими 

стандартами. Для інвесторів і міжнародних партнерів − це потужний сигнал, що 

інфраструктура України розвивається, має європейське майбутнє і в неї можна і 

потрібно вкладати кошти. В бік України проходять два коридори 

Транс’європейської транспортної мережі [1]: 

– коридор Рейн-Дунай проходить у сполученні через водні шляхи Майну та 

Дунаю з важливим відгалуженням від Мюнхена до Праги, Жиліни, Кошице та до 

українського кордону; 

– Середземноморський коридор, який пролягає від Піренейського півостро-

ва у напрямку угорсько-українського кордону. 

Раніше ці транспортні коридори закінчувалися на українському кордоні з 

країнами ЄС. Відтепер коридор Рейн-Дунай і Середземноморський коридор 

включають територію України і відкривають великі перспективи широкомасшта-

бної міжнародної співпраці з розвитку мультимодальних перевезень між Європою 

та Азією, закріплюють за Україною статус країни-транзитера. Таким чином, до 

головних напрямків реалізації потенціалу залізничного транспорту, що сприятиме 

зростанню його ефективності та якості послуг, належать наступні: 

1) модернізація системи державного управління залізничним транспортом, 

яка, відповідно до Стратегії розвитку залізничного транспорту на період до 2020 

року [2] передбачає: 

– розмежування господарських функцій і функцій державного управління, 

утворення державного господарського об’єднання на базі Укрзалізниці, залізниць 

та інших підприємств, установ і організацій залізничного транспорту загального 

користування; 

– удосконалення системи формування тарифів і впровадження ринкового 

механізму ціноутворення, що передбачає збалансування інтересів залізниць та 

споживачів їх послуг, підвищення рівня рентабельності пасажирських перевезень, 

поетапної ліквідації перехресного субсидування цих перевезень вантажними пе-
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ревезеннями, розроблення та впровадження дієвого механізму компенсації заліз-

ницям витрат, пов’язаних з перевезенням пільгових категорій пасажирів; 

– забезпечення самоокупності перевезень у міжнародному та міжобласному 

сполученні; 

2) створення сприятливих умов для залучення інвестицій з метою оновлен-

ня і модернізації виробничо-технічної бази залізничного транспорту, забезпечен-

ня розвитку державно-приватного партнерства і впровадження механізму лізингу, 

що сприятиме зміцненню матеріально-технічної бази залізниць та зростанню про-

дуктивності її використання. З цією метою в Україні поступово поліпшується біз-

нес-клімат, розпочато широкомасштабні економічні реформи, спрямовані на до-

сягнення європейських стандартів, що знайшло відповідне відображення у прийн-

ятому Податковому кодексі; 

3) інтенсифікація робіт з облаштування залізничних переходів через держа-

вний кордон як у східному, так і західному напрямках. За статистичними даними, 

майже 95% транзитних потоків входить в Україну через залізничні переходи. Го-

ловним чином це вантажі з РФ, Білорусі, Казахстану (за номенклатурою це заліз-

на руда, кам’яне вугілля, нафтопродукти), що прямують до Словаччини, Угорщи-

ни, Австрії, Чехії, Румунії, а також через морські порти до інших країн світу. Цей 

напрям сполучення є особливо перспективним, про що свідчить зацікавленість в 

ньому багатьох країн Західної Європи і Китаю;  

4) забезпечення реалізації завдань Стратегії розвитку залізничного транспо-

рту на період до 2020 року щодо технічного переоснащення об’єктів інфраструк-

тури залізниць, зокрема: 

– модернізація залізничних ліній за напрямками міжнародних транспортних 

коридорів; 

– підвищення пропускної спроможності залізничних ліній; 

– модернізація об’єктів інфраструктури залізничних ліній; 

– технічне переоснащення колійного господарства, забезпечення подальшої 

механізації технологічних процесів; 
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5) продовження робіт з електрифікації залізничних шляхів – експертні дані 

доводять, що кожний кілометр електрифікованої залізниці дає змогу зекономити 

до 31% вартості палива у вантажних перевезеннях та до 35,8% у пасажирських; 

6) поширення практики організації швидкісного руху пасажирських поїздів 

– впровадження мобільних високошвидкісних систем з розподіленою тягою; 

7) впровадження нових міжнародних контейнерних маршрутів, організація 

роботи вагонного парку в умовах зміни його структури за формами власності. 

Для забезпечення конкурентоспроможності українських залізниць в умовах 

безперервного прогресу та необхідності реформування транспортного ринку в 

світі необхідною умовою є розроблення і впровадження ресурсозберігаючих тех-

нологій в усі ланки перевізного процесу, тому що транспортна система є одним із 

основних споживачів паливноенергетичних ресурсів на теренах усіх регіонів кра-

їни. Саме тому, сьогодні одним із найголовніших чинників енерго- та ресурсозбе-

реження є інформатизація технологічних процесів залізничного транспорту [3]. 

Закономірності управління на залізничному транспорті, як складній еконо-

мічній системі, зумовлюють той факт, що для генерації (вироблення) в них ефек-

тивних управляючих дій необхідні, з одного боку, створення відповідних алгори-

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

Саме цим викликаний широкий розвиток робіт із створення інтелектуальних тех-

нологій управління. Інтелектуальні технології управління – це сукупність різних 

засобів (інформаційних, програмних, технічних, організаційних та ін.), призначе-

них для збору, обробки і видачі інформації з метою оптимізації ухвалення рішень, 

в результаті яких знижується безпосередня участь людини в здійсненні того або 

іншого виробничого процесу або процесу управління [4–9]. 

Методи інтелектуальних технологій управління дозволяють будувати за-

мкнуті контури управління, підтримувати ухвалення рішень в умовах невизначе-

ності, розпізнавати ситуації, що склалися на об’єкті і в середовищі управління, пі-

дтримувати інформаційну цілісність і безпеку баз даних і баз знань, метазнань, 

узагальнювати і набувати знання. Саме тому застосування глобальних навігацій-

них супутникових систем (ГНСС) GPS/ГЛОНАСС для створення автоматизованої 
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системи слідкування та контролю за рухом поїздів в організації перевізного про-

цесу Укрзалізниці є перспективними та потенційними [10–14]. 

На залізничному транспорті іноді мають місце незаплановані простої транс-

портних засобів, що пов’язано з завантаженістю транспортних маршрутів, труд-

нощами проходження митного контролю, ремонтом транспортних маршрутів, не-

можливістю прийому доставленого вантажу його споживачем, ремонтом транс-

портних засобів тощо. Наявність цих проблем призводить до великих матеріаль-

них і грошових витрат. Оптимізація такого роду транспортної задачі може бути 

ефективно реалізована при інтеграції сучасних транспортних інформаційних тех-

нологій з глобальними супутниковими системами точного позиціонування. Такі 

системи дозволяють визначати положення транспортного засобу в будь-якій точці 

земної кулі і в будь-який момент часу з точність до декількох метрів. 

Для успішного розв’язання перелічених вище транспортних проблем ГНСС 

точного позиціонування необхідно інтегрувати з наземним інформаційним 

центром, який буде обробляти інформацію про місцезнаходження складів, про 

найбільш вільні маршрути руху, найменш завантажені пункти митного контролю, 

пункти приймання вантажів. Така інформація буде надходити в якості зворотного 

зв’язку диспетчерам і машиністам транспортних засобів. При наявності відповід-

них програмних продуктів вона буде підказувати правильне рішення про вибір 

маршруту і про оптимальний час початку руху і його швидкості. При програму-

ванні таких завдань можна використовувати оптимізаційні підходи, які застосо-

вуються при розв’язанні транспортних задач з великою кількістю обмежень. Ви-

ведення результатів оптимізації може здійснюватися на монітор диспетчера і, при 

відповідних витратах, на монітор, встановлений в кабіні машиніста. Такого роду 

системи широко застосовуються в сучасній авіації. З огляду на величезну вартість 

транспортних витрат і вартість сучасних інформаційно-електронних засобів, що 

безперервно знижується, окупність цієї системи відбудеться в досить короткі тер-

міни. Додатковою перевагою при її використанні стане скорочення різного роду 

махінацій з транспортними засобами, так як інформація про їхнє місцезнаходжен-

ня і пересування буде чітко фіксуватися та контролюватися. 
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Застосування ГНСС у організації перевізного процесу на залізницях Украї-

ни передбачається для вирішення наступних задач: моніторингу місцезнаходжен-

ня тягового рухомого складу у реальному режимі часу; створення умов для авто-

матичного формування із використанням даних моделей повідомлень про прибут-

тя, відправлення та проїзд без зупинки станції рухомим складом; використання 

даних одержаних у реальному режимі часу від навігаційних систем для автомати-

зованого заповнення розділів маршруту машиніста. 

Можливість виконання зазначених задач передбачає оснащення технічними 

та програмними засобами об’єктів інфраструктури залізниць, рухомого складу 

(локомотивів), створення електронної схеми об’єктів залізничної інфраструктури. 

На першій стадії реалізації проєкту має бути визначений склад об’єктів залізнич-

ної інфраструктури, їхні просторові координати. До них належать вхідні і вихідні 

стрілки станцій, вісі роздільних пунктів, контрольних постів входів і виходів з ло-

комотивних депо, вхідні, вихідні, маршрутні, прохідні сигнали та межа станції, 

план колії на визначених ділянках головних колій. Локомотиви мають бути осна-

щені бортовими інтелектуальними комплексами локомотива, до якого входять: 

багатофункціональний індикатор машиніста – панельний комп’ютер;  

мобільний навігаційний термінал GPS/GSM/GPRS;  

програмне забезпечення для запису електронних треків та об’єктової інфо-

рмації;  

система контролю параметрів роботи локомотива. 

Впровадження сучасних систем рухомого зв’язку в інтеграції з супутнико-

вими навігаційними технологіями дозволяє наблизитися до вирішення ще одного 

актуального завдання – забезпечення енергооптимального руху поїздів у потоці. 

Машиністів локомотивів можна заздалегідь попереджати через цифровий радіо-

канал про виникаючі обмеження швидкості. Проведені експерименти показали, 

що в подібному режимі автоведення можна економити до 7–8% електроенергії. 

Мета реалізації таких проєктів полягає в істотному підвищенні ефективності пе-

ревізного процесу та забезпеченні безпеки руху поїздів за рахунок реінжинірингу 

і синтезу нового покоління систем управління, що знаменують собою перехід від 
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автоматизації окремих рутинних функцій до автоматизації інтелектуальних функ-

цій: аналізу ситуації, вибору оптимального рішення, розрахунками з використан-

ням динамічних моделей складних систем. Відмінною особливістю створюваної 

системи є структурування її на системно пов’язані ключові блоки [15]: 

– диспетчерського керування рухом поїздів із застосуванням супутникових 

навігаційних технологій і систем цифрового зв’язку;  

– безпеки руху;  

– моніторингу інфраструктури;  

– діагностики рухомого складу;  

– інструментальних засобів. 

Зазначені технічні рішення в єдиному комплексі забезпечують організацію 

централізованого автоматизованого управління рухом поїздів на залізницях. При 

цьому реалізуються основні вимоги щодо забезпечення багаторівневої безпеки 

руху поїздів, включаючи функціональну, інформаційну, екологічну та пожежну 

безпеку. Важливим напрямком застосування комплексних технічних рішень, за-

снованих на використанні супутникових технологій і систем рухомого зв’язку, 

стає створення системи забезпечення безпеки пасажирів, обслуговуючого персо-

налу та об’єктів пасажирського комплексу, головна мета якої: досягнення стійко-

сті процесів перевезення та обслуговування пасажирів; запобігання загроз їх без-

пеці; охорона життя та здоров’я пасажирів і персоналу; недопущення розкрадання 

фінансових і матеріальних засобів, знищення майна та цінностей, порушення ро-

боти технічних засобів; забезпечення безпеки виробничої діяльності. Система ко-

нтролю безпеки і зв’язку пасажирського поїзду призначена для оповіщення про 

аварійні ситуації посадових осіб поїзної бригади, а також для організації вироб-

ничо-технологічного зв’язку у залізничних складах. Система забезпечує: прийом 

аварійних сигналів від систем пожежної сигналізації вагона, сигналізації блоку-

вання коліс, формує мовні повідомлення, відповідні отриманим аварійним сигна-

лам, і автоматично передає їх на мобільні термінали посадовим особам поїзної 

бригади, які знаходяться в будь-якій точці рухомого складу або на стоянці. Сис-

тема також забезпечує бездротовий телефонний зв’язок членів поїзної бригади і 
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транспортної міліції між собою, телефонний зв’язок начальника поїзда з абонен-

тами мережі зв’язку загального користування по супутниковому каналу зв’язку, 

обмін даними між начальником поїзда і диспетчером [16, 17]. 

Особливого значення набуває застосування комплексних технологій для ор-

ганізації моніторингу перевезень особливо небезпечних вантажів з поданням опе-

ративної інформації в дорожні центри управління перевезеннями та ситуаційний 

центр управління. Використання супутникових технологій критично важливих 

об’єктів і небезпечних вантажів у цифрових системах зв’язку дозволить в режимі 

реального часу оперативно контролювати дислокацію вагонів з небезпечними ва-

нтажами на залізницях, швидко і своєчасно виявляти порушення правил переве-

зень небезпечних вантажів і своєчасно вживати заходів щодо їх попередження. 

Система моніторингу перевезень критично важливих об’єктів і небезпечних ван-

тажів з використанням супутникових технологій на інформаційно-телекомуніка-

ційному рівні повинна бути ув’язана з діючої автоматизованої системою операти-

вного керування вантажними перевезеннями та іншими спеціалізованими інфор-

маційно-керуючими системами. 

Розв’язання розглянутих задач удосконалення управління рухом поїздів і 

організації перевізного процесу неможливе без забезпечення надійності функціо-

нування інфраструктури господарств шляхового, електрифікації та електропоста-

чання, зв’язку, автоматики та телемеханіки. Для вдосконалення управління інфра-

структурою потрібно створити єдиний координатний простір для цифрового опи-

су залізничних колій на перегонах та колійного розвитку станцій. Необхідно ко-

ординатно-часове забезпечення рухомих засобів моніторингу стану інфраструк-

тури – від наземних мобільних засобів діагностики до повітряних і космічних за-

собів дистанційного зондування. Для постійного контролю стану швидкісних і 

високошвидкісних магістралей будуть створені високоточні координатні системи 

з диференціальною коригуючою підсистемою у вигляді наземної мережі супутни-

кових референцних станцій. На базі високоточних координатних систем буде 

сформована інфраструктура просторових даних залізниць. 
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В рамках реалізації комплексних інформаційно-керуючих систем монітори-

нгу стану інфраструктури залізничного транспорту належить розробити матема-

тичну модель розвитку інфраструктури залізничного транспорту на основі широ-

кого застосування просторових даних про її стан і цифрового опису залізничної 

колії та інших об’єктів. Передбачено комплексне використання сучасних техноло-

гій ГНСС GPS/ГЛОНАСС, пов’язаних з методами космічного дистанційного зон-

дування, повітряного і наземного лазерного сканування, цифрової аерофото- і оп-

тико-електронної зйомки, для контролю стану інфраструктури залізниць і моніто-

рингу потенційно небезпечних природно-техногенних процесів, здатних чинити 

на неї негативний вплив.  

Для досягнення перерахованих результатів недостатньо оцифрувати шляхо-

ву інфраструктуру і впровадити навігаційне обладнання. Потрібні технологічні 

опрацювання та алгоритми обробки накопичених даних. Результатом їхнього 

впровадження стане не тільки прискорення обробки транспортних потоків, але й 

віддалення в часі необхідних інвестицій в колійний розвиток і локомотивний 

парк. 

 

1.2 Використання супутникових навігаційних технологій на 

залізничному транспорті 

 

Супутниковий моніторинг – це прикладне застосування глобальної опера-

тивної навігації. Термін «глобальна, оперативна навігація» означає, що рухомий 

об’єкт, оснащений навігаційною апаратурою споживача, може в будь-якому місці 

приземного простору і в будь-який момент часу визначити і уточнити параметри 

свого руху – 3 координати і 3 складові вектора швидкості. 

Принцип роботи супутникового моніторингу транспорту полягає у відсте-

женні та аналізі своїх просторових і часових координат. Відомо два варіанти мо-

ніторингу: «online» (з дистанційною передачею координатної інформації) і 

«offline» (інформація зчитується по прибуттю на диспетчерський пункт). На тран-

спортному засобі встановлюється мобільний модуль, що складається з приймача 
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супутникових сигналів, модуля зберігання координатних даних і модуля передачі 

цих даних. Програмне забезпечення мобільного модуля отримує координатні дані 

від приймача сигналів, записує їх в модуль зберігання і передає через модуль пе-

редачі (варіант «online»), що використовує бездротові мережі операторів зв’язку; 

отримані дані аналізуються і видаються диспетчеру в текстовому вигляді або з 

використанням картографічної інформації. У варіанті «offline» необхідність дис-

танційної передачі відсутня, що дозволяє відмовитися від послуг операторів, ви-

користовуючи недорогі мобільні модулі. Мобільний модуль проектується на ос-

нові приймачів, що працюють в стандартах систем США, РФ, ЄС і КНР. Індійська 

і японська супутникові системи не розглядаються як альтернативні, оскільки є ре-

гіональними без заявлених перспектив стати глобальними. 

Вимоги до точності визначення координат об’єктів залізниці можна розді-

лити на 3 класи, що відповідають прийнятим в ЄС нормативам: 

1) моніторинг дислокації та параметрів руху рухомих засобів з точністю до 

10–15 м; 

2) управління та забезпечення безпеки руху поїздів з необхідною точністю 

до 1 м; 

3) контроль стану інфраструктури шляху, а також інженерні вишукування з 

міліметровою точністю позиціонування. 

Впровадження супутникового моніторингу забезпечить залізницям просто-

рове охоплення та оперативне подання інформації, необхідної для прийняття від-

повідних управлінських рішень. Вітчизняні дослідження і розробки, практика за-

стосування та аналіз зарубіжного досвіду виявляють наступні основні завдання 

моніторингу, що сприяють забезпеченню безпеки перевезення: 

– контроль дотримання графіка руху (місцезнаходження та маршруту); 

– облік витрат палива; 

– температурний контроль в шляху проходження; 

– контроль показань датчиків різного призначення. 

Розглянемо особливості існуючих на сьогодні ГНСС. 
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1.2.1 Навігаційна супутникова система Navstar/GPS 

 

NAVSTAR/GPS (Global Positioning System Navigation Satellite Time and 

Ranging) – високоточна супутникова система навігації, яка дозволяє визначити 

місцезнаходження об’єкта, його широту, довготу та висоту над рівнем моря, а та-

кож напрямок і швидкість його руху. Комплекс NAVSTAR розроблений, утілений 

і належить Міністерству оборони США. 

GPS складається з трьох сегментів: космічного (супутники), а також керую-

чого (наземний сегмент) і користувальницького (приймачі для транспорту і пер-

сональні). Супутники транслюють сигнал, а GPS-приймачі використовують його 

для визначення положення в просторі за трьома координатами в режимі «online».  

Космічний сегмент GPS утворюється орбітальним угрупованням, станом на 

сьогодні основою системи є 32 супутники (активні та резервні), що працюють у 

єдиній мережі й обертаються на шести кругових орбітах, розташованих під кутом 

60° одна до одної. На кожній орбіті розміщено по 4 активні супутники, висота ор-

біт приблизно дорівнює 20 200 км, нахил орбіти – 55°, а період обертання кожно-

го супутника навколо землі дорівнює 12 годинам. Таким чином, із будь-якої точки 

земної поверхні зазвичай одночасно видно від чотирьох до дванадцяти таких су-

путників. Кожні 30 секунд супутник передає навігаційні повідомлення, в яких мі-

стяться дані про положення супутника в певний момент часу, дані про якість сиг-

налу, похибку супутникового годинника та коефіцієнти моделі іоносфери. Пере-

дача сигналу з супутника відбувається на частоті 1575,42 МГц.  

Користувальницький сегмент представлений приймачами, що знаходяться у 

віданні державних організацій і сотень мільйонів приватних власників (в т. ч. во-

ни використовується для визначення місцезнаходження людини). GPS-приймач – 

радіоприймальний пристрій для визначення географічних координат розташуван-

ня антени приймача на основі даних про часові затримки приходу випромінюва-

них радіосигналів. Оскільки супутники віщають на різних частотах, то для підви-

щення точності обладнання визначає координати за допомогою доступних кана-

лів видимих супутників. Точність GPS істотно залежить від відкритості простору і 
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від висоти супутників над горизонтом (6–8 м при використанні алгоритмів корек-

ції). Є станції, що передають поправки для диференціального режиму, які знижу-

ють похибки до 1–2 м, а при застосуванні складних режимів вона – не менше 

10 см. GPS-приймачі продаються в магазинах, вбудовуються в мобільні телефони, 

смартфони, наручні електронні годинники, кишенькові комп’ютери та онбордери, 

споживачам пропонуються пристрої та програмні продукти, що дозволяють дис-

танційно відслідковувати місцезнаходження (трекер), бачити на електронній карті 

(навігатор) і прокладати маршрути, шукати на карті конкретні будинки і вулиці, 

об’єкти інфраструктури. Але з державної точки зору важливіше їхнє застосування 

в моніторингу транспорту і транспортної навігації, цивільної та військової карто-

графії, геотегингу, геодезії і тектоніці [18–21]. 

 

1.2.2 Навігаційна супутникова система ГЛОНАСС 

 

ГЛОНАСС (ГЛОбальна НАвігаційна Супутникова Система) – російська ра-

діонавігаційна супутникова система, розроблена на замовлення Міністерства обо-

рони СРСР. 

Основою системи є 24 активні супутники, що обертаються на орбіті серед-

ньою висотою 19 100 км над поверхнею Землі з нахилом 64,8° та періодом близь-

ко 11 годин в трьох орбітальних площинах із 8 рівномірно розподіленими супут-

никами в кожній, а також резервні апарати, призначення яких – в будь-який мо-

мент часу замінити супутники, що за певних причин вийшли з ладу. Значення пе-

ріоду дозволило створити стійку орбітальну систему, що не потребує для своєї пі-

дтримки корегувальних імпульсів. Сигнали передаються з направленістю в 38° з 

використанням правої кругової поляризації, із потужністю 316…500 Вт (EIRP 25-

27 dBW). Супутники системи ГЛОНАСС стало передають радіовипромінювання 

двох типів: навігаційний сигнал діапазону L1 (1,6 ГГц) та навігаційний сигнал ви-

сокої точності діапазонів L2 и L3 (1,2 ГГц). Наземний комплекс керування ГЛО-

НАСС складається з центру керування системою та контрольних станцій. Орбіта 

супутників ГЛОНАСС надає можливість застосування навігаційної системи на 
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високих широтах (північний і південний полярний регіон), де сигнал GPS прий-

мається погано [18, 19, 22, 23]. 

На сьогоднішній день похибки навігаційних показників ГЛОНАСС по дов-

готі і широті становлять 3…6 м при використанні в середньому 7–8 супутників 

(залежно від точки прийому сигналів). Після запланованого раніше виведення на 

орбіту апаратів для корегування сигналу очікується підвищення точності позиці-

онування до 1 м. 

 

1.2.3 Навігаційна супутникова система Galileo 

 

Галілео (Galileo) – система супутникової навігації Європейського Союзу та 

Європейського космічного агентства. 

Система почала діяти з 15 грудня 2016 року в обмеженому режимі. Повніс-

тю розгорнута система складатиметься з 27 активних та 3 запасних супутників, 

що обертатимуться з висотою 23 222 км над поверхнею Землі з нахилом 56° та 

періодом близько 14 годин в трьох орбітальних площинах із 9 активними та 1 ре-

зервним супутником в кожній. Наземна інфраструктура включає два (в майбут-

ньому – 3) центри управління й глобальну мережу передавальних і приймальних 

станцій. Після завершення проекту, яке заплановано на 2020 рік, навігаційні сиг-

нали Галілео забезпечать хороше покриття навіть на широтах до 75° північної 

широти, а точність визначення місцезнаходження об’єкта сягатиме 1 м [18, 19]. 

Також у майбутньому стане доступною додаткова функція – супутники Га-

лілео передаватимуть сигнали тривоги від користувачів до регіональних рятува-

льно-координаційних центрів. У відповідь система надсилатиме сигнал користу-

вачам, повідомляючи, що аварійну ситуацію виявлено. 

 

1.2.4 Навігаційна супутникова система Бейдоу 

 

Супутникова система навігації КНР Бейдоу – «Північний ківш» (китайська 

назва сузір’я Великої Ведмедиці). Планується, що космічний сегмент навігаційної 
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супутникової системи Бейдоу буде складатися з орбітального угруповання зміша-

ного типу, що складатиметься з супутників на орбітах 3 типів. 

Система Бейдоу почала функціонувати ще в 2003 році, була запущена в ко-

мерційну експлуатацію 27 грудня 2012 як регіональна система позиціонування 

(лише для азіатсько-тихоокеанського регіону), при цьому супутникове угрупо-

вання становило 16 супутників. На сьогодні межі надання послуг позиціонування 

системою Бейдоу продовжують розширятись. Точність позиціонування системи 

для цивільного населення становить менше 10 метрів, точність вимірювання шви-

дкості менше 0,2 метра в секунду. Планується, що до 2020 року орбітальне угру-

повання Бейдоу буде складатися з 35 космічних апаратів, з яких 5 Beidou-G пере-

буватимуть на геостаціонарній орбіті (точки 58,75 ° сх.д., 80 ° сх.д., 110,5 ° сх.д., 

140 ° сх.д. і 160 ° сх.д.), 27 Beidou-M – на середній круговій орбіті (висота 21 500 

км, період обертання 12 год 53 хв, нахил 55 °) і 3 Beidou-IGSO – на геосинхрон-

них похилих високих орбітах (в трьох площинах, висотою орбіти 35 786 км, нахи-

лом 55 °), підсупутникові точки яких рухаються на поверхні Землі по одній «тра-

сі» у формі вісімки, вісь симетрії якої знаходиться на довготі 118° східної довго-

ти. Це забезпечить перехід системи Бейдоу від статусу регіональної до глобальної 

системи супутникової навігації [24]. 

 

1.2.5 Особливості застосування систем супутникової радіонавігації  

 

Недоліком усіх систем супутникової навігації є те, що за певних умов сиг-

нал від супутників може надходити до приймача з затримкою або не надходити 

взагалі. Оскільки робоча частота GPS лежить у дециметровому діапазоні радіох-

виль, рівень прийому сигналу супутників приймачем може значно погіршитись 

під щільним листям дерев, через велику хмарність. Нормальному прийому сигна-

лів GPS можуть завадити завади від багатьох наземних радіоджерел, а також від 

магнітних бур. Перешкодами для проходження сигналу також можуть бути: 

щільна забудова міста (велика кількість хмарочосів), товсті бетонні чи залізобе-

тонні стіни, розміщення приймача у підземному приміщенні. Щоб мінімізувати 
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цей недолік системи супутникової навігації, рекомендовано розміщувати приймач 

на максимально відкритій місцевості, або, якщо це неможливо, використовувати 

виносні антени для покращення передачі сигналів. 

Перед вибором пристроїв супутникової навігації варто з’ясувати, які систе-

ми супутникової навігації краще функціонують у Вашій місцевості. Наприклад, у 

полярних регіонах GPS (NAVSTAR) має малу точність, порівняно з ГЛОНАСС 

(причиною є різний нахил орбіт супутників), хоча загалом GPS забезпечує більш 

точне визначення місцезнаходження. 

Принципові недоліки супутникової телекомунікації: слабка завадозахище-

ність, вплив атмосфери, затримка поширення сигналу і вплив сонячної інтерфере-

нції (вона особливо позначається при наближенні до сонця осі «супутник – назе-

мна станція», коли спотворюється сигнал, що приймається наземною станцією з 

супутника). Слабка завадозахищеність пов’язана з відстанями між станціями і су-

путником, тому відношення сигнал/шум на приймачі невелике. 

Для забезпечення прийнятної ймовірності помилки використовуються вели-

кі антени, малошумні елементи, складні завадостійкі коди. Через ефекти в тропо-

сфері (поглинання в ній) і іоносфері (флуктуації розподілу вільних електронів, іо-

носферне мерехтіння) позначається вплив атмосфери на якість супутникової теле-

комунікації. Затримка поширення сигналу є великою на геостаціонарній орбіті. 

 

1.2.6 Впровадження засобів супутникової навігації на залізничному 

транспорті 

 

Завдяки досягненням технологій нано- і мікроелектроніки як системи швид-

кої передачі сигналу використовуються сучасні телекомунікації, мобільні та 

комп’ютерні мережі (Bluetooth, ZigBee, WiMAX, WiFi та ін.). Відомі екзотичні 

системи, які побудовані на загальних принципах і схемах, але відрізняються кана-

льними адаптерами для підключення до каналів передачі сигналу. 

Розробки супутникових технологій ГЛОНАСС/GPS, а також системи диста-

нційного зондування Землі та рухомого супутникового зв’язку використовуються 
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для отримання координатно-часових і навігаційних даних про об’єкти вітчизняно-

го залізничного транспорту. На залізничних мережах супутниковий моніторинг – 

об’єктивна необхідність, і протяжність доріг не основна причина, є безліч інших 

проблем, таких як злив палива і машинного масла з тепловозів. Зношений парк 

вимагає підвищеної уваги до контролю та моніторингу за роботою самої техніки, 

щоб мінімізувати її нецільове використання і знизити витрати на експлуатацію 

парку. 

Супутниковий моніторинг є вирішенням проблем, пов’язаних з експлуата-

цією рухомих складів [25, 26]:  

1) здійснення моніторингу рухомого складу в online-режимі і контроль 

швидкості руху, прискорення і гальмування, маршруту, місця і часу зупинок;  

2) контроль дизель-генераторної установки локомотива за параметрами за-

пуску-зупинка двигуна, напрацювання мотогодин, часу роботи двигуна і його 

обертів;  

3) контроль витрат палива (кількість заправленого палива і фактично витра-

ченого). 

Впровадженню супутникового моніторингу немає альтернативи: тільки су-

путникові технології забезпечать сучасним залізницям достатні просторове охоп-

лення та оперативне подання інформації для прийняття управлінських рішень. 

Напрямки глобального розвитку супутникового моніторингу залізничного транс-

порту пов’язані з удосконаленням супутникових систем (космічного та користу-

вацького сегментів), наземних телекомунікаційних засобів (керуючого сегмента), 

а також з розробками супутникових технологій GPS, ГЛОНАСС, Галілео і Бей-

доу. 

В Україні ПАТ «Укрзалізниця» покроково з 2011 року долучає системи су-

путникової навігації до контролю за функціонуванням як локомотивів і поїздів, 

так і всієї без винятку самохідної техніки компанії. Людський фактор, тобто ручне 

введення інформації до Єдиної автоматизованої системи керування вантажними 

перевезеннями (АСК ВП УЗ-Є) про переміщення рухомого складу призводить до 

навмисних і ненавмисних помилок. Тому в розвинених країнах світу цю роботу 
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виконують незалежні від фахівців автоматичні системи. Українські залізничники 

також поставили перед собою завдання оптимізувати збір та обробку даних із ви-

користанням програмно-апаратного комплексу системи супутникової навігації 

(ПАК ССН), адже він гарантує неупередженість, достовірність і оперативність. А 

це, в свою чергу, підвищує якість планування поїзної роботи, ефективність вико-

ристання інфраструктури та оптимізацію технологічних процесів. 

Залучення сучасних систем супутникової навігації потребує чимало часу, 

фінансових та технічних ресурсів. За минулий час було обладнано трекерами: тя-

говий рухомий склад – майже 2 тис. од., спеціальний рухомий склад Українського 

центру механізації колійних робіт – 47 од., та колієвимірювальних візків – 1200 

од. Також створено програмне забезпечення формування, обробки повідомлень 

про визначені технологією події з поїздом, ведення графіка виконаного руху за 

цими даними, автоматичного заповнення 7-го розділу електронного маршруту 

машиніста. Крім того, підготовлено та встановлено телематичний сервер для збо-

ру, накопичення та первинної обробки інформаційних пакетів від бортових при-

строїв. 

Сьогодні система тестується на деяких дільницях сукупною протяжністю 

2 тис. км – це 10% загальної кількості залізничних колій, причому демонструє 

впевнено хороші результати. Більше того, вже є дільниці, на яких ПАК ССН пра-

цює як основний комплекс. Відзначимо, що в експерименті щодо застосування 

ПАК ССН задіяні всі регіональні філії ПАТ «Укрзалізниця». Втім, найактивніше 

цю роботу ведуть на Придніпровській та Одеській залізницях, намагаються не ві-

дставати на Південній та Львівській [27]. 

За умови підготовки низки нормативно-розпорядчих документів, доосна-

щення всіх рухомих одиниць трекерами ССН та вирішення деяких технічних мо-

ментів (йдеться про технічну підтримку бортових пристроїв і стабільності 

зв’язку) ПАК ССН вже сьогодні може взяти на себе ряд обов’язків. А саме: фор-

мування достовірної інформації про стан поїзного положення; відстеження пара-

метрів руху поїзда, в тому числі про його зупинки на перегоні, біля вхідних і про-

хідних світлофорів; про залишені поїзди та оформлення актів форми ГУ-23а; до-
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тримання вимог застосування режиму «Попередження» (фіксування випадків за-

вищення швидкості руху від встановленої). 

Інформація від пристроїв супутникової навігації може бути використана при 

розслідуванні випадків транспортних подій та несанкціонованого відбору пально-

го з локомотивів. А також дасть можливість оптимізувати роботу диспетчерсько-

го персоналу, запобігти необґрунтованим витратам і підвищити безпеку руху на 

залізничному транспорті. Найближчим часом необхідно дооснастити бортовими 

пристроями ССН всі локомотиви, електропоїзди та спеціальний рухомий склад 

(колійні і відновлюючі поїзди) [27]. 

Звернути увагу доведеться й на нормативно-правову базу щодо встановлен-

ня пристроїв ССН на приватних локомотивах, які виходять на колії загального 

користування. Плюс узгодити з колегами сусідніх держав облік руху їх поїздів на 

території України при заїздах чужого тягового рухомого складу. Також потрібно 

розробити технології та інструкції щодо дій персоналу у випадках, коли система 

супутникової навігації тимчасово не працює. 

Не менш важливо, враховуючи, що сталева магістраль – це географічне по-

няття, створити сучасну електронну карту, на якій відображатимуться як колії, так 

і інші об’єкти залізничної інфраструктури. До речі, це від залізничників вимага-

ють взяті Україною зобов’язання стосовно дотримання міжнародних стандартів. 

 

1.3 Вимірювання просторових координат рухомого об’єкта як задача 

ідентифікації параметрів стану динамічної системи 

 

На сьогодні актуальним є застосування вимірювальних систем в задачах 

оцінювання й контролю властивостей складних об’єктів [28, 29]. До складних 

об’єктів можуть бути віднесені технологічні процеси, виробничі системи й ком-

плекси, мережі передачі інформації, біометричні системи, а також усі природні 

явища. Прикладом такого об’єкта є наземний рухомий транспортний засіб (заліз-

ничний локомотив), для якого необхідно визначити навігаційні просторово-часові 

координати з використанням ГНСС. 
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Моделлю складного об’єкта є нелінійна динамічна система. В дисертації ро-

зглядається клас нелінійних динамічних систем, описуваних (за відсутності шу-

му) наступними двома рівняннями 

 

)),(),(()1( nunxfnx       (1.1) 

 

)),(()( nxhny        (1.2) 

 

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. 

Відмінною особливістю розглядуваних вимірювальних систем є недоступ-

ність або невідомість повної множини параметрів стану x, які визначають поведі-

нку системи. 

Для класу повністю керованих динамічних систем недоступність параметрів 

стану не завжди становить проблему, бо модель об’єкта може бути побудована за 

керуючими впливами (у випадку їх доступності). У випадку частково керованого 

об’єкта деякі параметри стану не піддаються зовнішньому контролю. 

Для проведення вимірювань в умовах неповної інформації про параметри 

стану в загальному випадку потрібна методика оцінювання невідомих параметрів 

за допомогою побудови моделі об’єкта.  

Прикладом такої задачі може бути задача визначення місцеположення назе-

много рухомого об’єкта (залізничного локомотива) за допомогою навігаційної су-

путникової системи GPS/ГЛОНАСС. Навігаційна апаратура споживачів 

(GPS/ГЛОНАСС-приймач) здійснює приймання інформації зі супутників, її інте-

рпретацію та виведення на дисплей чи у канал зв’язку у потрібному вигляді. За-

дачею комплексної обробки навігаційної інформації є спільна обробка даних наві-
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гаційного 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 [30–32]. 

Одночасно з проведенням вимірювань в приймачі виконується автоматична 

обробка міток часу і цифрової інформації, які містяться в кожному навігаційному 

радіосигналі. Цифрова інформація описує положення даного супутника в просторі 

і часі (ефемериди) щодо єдиної для системи шкали часу у геоцентричній зв’язаній 

декартовій системі координат. 

Крім того, цифрова інформація описує положення інших супутників систе-

ми (альманах) у вигляді кеплерівських елементів їх орбіт і містить деякі інші па-

раметри. 

Результати вимірювань і прийнята цифрова інформація є вихідними даними 

для розв’язання навігаційної задачі з визначення координат і параметрів руху. Ба-

гатоканальний приймач користувача (саме багатоканальність дозволяє одночасно 

отримувати сигнали з декількох супутників за рахунок їх кодового поділу) вимі-

рює 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 кожно-

го з супутників обчислюється множенням швидкості поширення електромагнітної 

хвилі несучої (тобто радіосигналу з частотою 1,5 ГГц) на час затримки при про-

ходженні ним відстані від супутника до користувача. Швидкість поширення несу-

чої приймається постійною і рівною швидкості електромагнітної хвилі в вакуумі 

(300 тис. км/с). Навігаційна задача розв’язується автоматично в обчислювальному 

пристрої приймача, при цьому використовується відомий метод найменших квад-

ратів. 

В результаті розв’язання визначаються три координати місця розташування 

споживача, швидкість його руху і здійснюється прив’язка шкали часу споживача 

до високоточної шкали. У сеансі навігації результати вимірювань в навігаційній 

апаратурі споживача псевдодальностей щодо не менше чотирьох супутників, об-
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раних для сеансу, і прийнята інформація від обраних супутників дозволяють ви-

значити три координати об’єкта і зрушення місцевої шкали часу об’єкта (опорно-

го сигналу) щодо шкали часу системи. 

Основними джерелами похибок вимірювання псевдодальності багатокана-

льної навігаційної апаратури споживача є [33, 34]:  

– шуми і багатопроменевість на вході приймача; 

– тропосфера; 

– іоносфера (в однодіапазонних приймачах). 

Широкого поширення набув поділ обробки апаратних вимірювань в навіга-

ційних системах на первинну і вторинну. Під первинною обробкою інформації 

мається на увазі спостереження, яке полягає у оцінюванні вектора стану керованої 

системи. Різноманітні збурення та завади на вході системи у цьому випадку не 

враховуються. Під вторинною – виконувана у комп’ютері чи контролері обробка 

вихідних даних самих вимірювачів, результати якої використовуються для визна-

чення і уточнення координат і швидкості руху, кутів орієнтації рухомого об’єкта 

та оцінювання похибок засобів вимірювань. 

Для реалізації одного з можливих алгоритмів вторинної обробки показів 

апаратури користувача супутникової навігаційної системи необхідно записати до-

сить загальну формальну модель руху об’єкта вимірювань 

 

),1()()1(  nVnxAnx n   (1.3) 

 

),()()( nwnxCny n    (1.4) 

 

де )(nx  – недоступний безпосередньому спостереженню фазовий вектор ро-

змірності )1( q ; 

)(ny  – вимірюваний вектор навігаційних просторово-часових параметрів 

рухомого об’єкта розмірності )1( p ; 

nA  – відома матриця розмірності )( qq , яка визначає динаміку руху; 
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nC  – відома матриця розмірності )( qp , яка пов’язує вихідні параметри си-

стеми з вектором фазових змінних; 

)(nV  – вектор випадкових збурень динамічної системи розмірності )1( q ; 

)(nw  – вектор випадкових похибок вимірювань розмірності )1( p . 

В радіонавігаційних системах найбільш поширеним алгоритмом вторинної 

обробки є фільтр Калмана, який буде детально розглянуто трохи пізніше. Цей ал-

горитм працює в два етапи. На першому етапі фільтр Калмана екстраполює зна-

чення змінних стану, а також їх невизначеності, а на другому за даними вимірю-

вання уточнюється результат екстраполяції. Завдяки рекурентній природі алгори-

тму він може у реальному часі відслідковувати стан об’єкта, використовуючи 

тільки поточні виміри і інформацію про попередній стан та його невизначеність. 

Фільтр Калмана використовує квадратичний критерій якості [35], тобто за-

безпечує мінімум середньоквадратичних похибок оцінок. Оцінки визначаються на 

основі умовних математичних сподівань вектора стану об’єкта спостереження. По 

мірі послідовної обробки нових вимірювань відбувається накопичення фільтром 

корисної інформації, внаслідок цього сумарна похибка оцінок, як правило, змен-

шується. 

 

1.4 Використання моделей динамічних об’єктів у вимірювальних 

додатках 

 

Моделювання використовується для вирішення різних вимірювальних задач 

досить давно. Використання моделювання дозволяє будувати більш ефективні 

вимірювальні алгоритми, робить можливим виконання непрямих вимірювань і є 

одним із засобів діагностування збоїв у вимірювальних системах. 

Модель досліджуваного об’єкта є спрощеним представленням об’єкта, доста-

тнім для одержання необхідної інформації про нього. Складність моделі явно за-

лежить від складності досліджуваного об’єкта та потреб вимірювальної системи. 

Розглянемо основні підходи до моделювання динамічних об’єктів. 
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1.4.1 Моделювання в стаціонарних режимах 

 

Стаціонарний режим об’єкта може бути описаний з використанням спроще-

ної, наприклад, лінійної моделі об’єкта. Стаціонарний режим характеризується 

відсутністю керівних впливів 

 

.0)( ku   (1.5) 

 

При цьому всі перехідні процеси вважаються завершеними, стан системи та її ви-

хідні сигнали змінюються в певних межах 

 

,)( 0 xxkx    (1.6) 

 

,)( 0 yyky    (1.7) 

 

де yx  ,  – невеликі зміни вектору стану та вихідного вектору системи. 

Найпростішою моделлю для стаціонарного режиму є лінійна регресія. При 

цьому оцінка  i-го компонента вихідного вектора обчислюється як 

 

,
1





N

j
jijii xaay   (1.8) 

 

де iy  – оцінювана величина, 

jx  – значення відомих параметрів,  

ija  – деякі коефіцієнти, які визначаються в процесі калібрування моделі. 

Використання моделі лінійної регресії для моделювання в стаціонарних ре-

жимах розглянуто в [36]. 
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Більш точне наближення забезпечується за допомогою використання полі-

номіальної регресії [37]. Оцінка i-го компонента вихідного вектора при поліномі-

альній регресії обчислюється як 

 

,
1 1

)(
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k
ijii xaay   (1.9) 

 

де )(k
ija  – коефіцієнт при  k-му степені параметру xj; 

М – порядок апроксимуючого полінома. 

Підбір оптимального порядку полінома базується на поступовому збіль-

шенню ступеню до досягнення бажаного значення похибки наближення. Ця про-

цедура може бути виконана в автоматичному режимі. 

Ще більшу точність наближення забезпечує нелінійна регресія, заснована на 

обранні базисних функцій, які найкращим чином описують наявні залежності [38, 

39]. Вираз для випадку нелінійної регресії має вигляд 
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де   


1kk   – набір базисних функцій. 

Правильне обрання базисних функцій забезпечує дуже високу точність мо-

делі. Однак процедура обрання базисних функцій погано формалізована і в зага-

льному випадку не допускає повної автоматизації. 

Таким чином, побудова моделі об’єкта в стаціонарному режимі може бути 

виконана із застосуванням регресійного оцінювання. В залежності від складності 

об’єкта і вимог розв’язуваної задачі може використовуватись лінійна, поліноміа-

льна або нелінійна регресія. В останньому випадку необхідно розв’язувати про-

блему обрання базисних функцій, яка не допускає повністю автоматизованого ви-

рішення. 
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Недоліком розглянутих методів є можливість їх застосування лише у стаці-

онарних режимах функціонування об’єкта. 

 

1.4.2 Динамічні моделі об’єктів 

 

Для оцінювання параметрів об’єктів в динамічних режимах використову-

ються більш складні динамічні моделі (наприклад, (1.1) і (1.2)). Для реалізації цих 

моделей можуть застосовуватись розглянуті вище регресійні оцінки. При цьому у 

співвідношеннях для обчислення оцінок використовуються не лише поточні, але й 

попередні значення параметрів. 

При застосуванні лінійної регресії співвідношення для оцінки i-го компоне-

нта вихідного вектору динамічної моделі має вигляд: 

 

.))1()(()(
1





N

j
jijjijii kxbkxaaky   (1.11) 

 

Застосування лінійної динамічної моделі розглядається в [39]. Для 

моделювання може застосовуватись також поліноміальна регресія і нелінійна 

модель [40–42]. 

Таким чином, використання динамічних моделей дозволяє одержувати 

більш точні оцінки параметрів досліджуваних об’єктів, при цьому моделі можуть 

застосовуватись не лише у стаціонарних режимах функціонування об’єкта. Розг-

лянуті регресійні моделі мають переваги й недоліки, аналогічні розглянутим в по-

передньому розділі.  

 

1.4.3 Моделювання в умовах недостатньої інформації 

 

При побудові моделі об’єкта можуть виникати ситуації, коли не всі з пара-

метрів, які впливають на оцінюване значення, можуть бути безпосередньо вимі-

ряні. Для вирішення цієї проблеми можуть бути застосовані наступні підходи: 
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1) використання відомих аналітичних залежностей. За наявності апріорних 

знань про зв’язок невідомих параметрів з вимірюваними параметрами можна від-

повідним чином модифікувати рівняння оцінювання, враховуючи відомі аналіти-

чні залежності. На жаль, необхідні апріорні знання є не завжди; 

2) оцінювання значень невідомих параметрів по значенням відомих параме-

трів. В [43] пропонується вирішувати проблему недостатності даних через оціню-

вання невідомих параметрів з використанням значень відомих параметрів (поточ-

них і кількох попередніх). При цьому оцінка невідомого параметру ix  обчислю-

ється як  

 

)),(,),(,),(,),(()( 11 MkxkxMkxkxfkx nni     (1.12) 

 

де  f – деяка функція, що підлягає оцінюванню. 

При обранні достатньої величини часової затримки М точність оцінки (1.12) 

є достатньо високою. 

 

1.4.4 Моделювання з використанням нейронних мереж 

 

Останнім часом все більшого розповсюдження набуває нейромережеве мо-

делювання. Сила цього підходу полягає в можливості скільки завгодно точної ап-

роксимації довільних нелінійних залежностей, забезпечуваній застосуванням ней-

ронної мережі [44–51]. 

Нейронні мережі забезпечують високу точність апроксимації, порівнювану 

з точністю нелінійної регресії, без необхідності ручного підбору базисних функ-

цій. Застосування динамічних нейронних мереж дозволяє ще більше підвищити 

точність моделювання для випадку динамічних об’єктів [52–57].  

Таким чином, застосування нейронних мереж у вимірювальних додатках є 

перспективним підходом до вирішення задач моделювання й оцінювання параме-

трів динамічних об’єктів. Однак в цій області залишаються недостатньо розроб-

лені питання: 
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1) обрання оптимальної архітектури нейронної мережі. Існує велика кіль-

кість різних архітектур нейронних мереж, обумовлена різноманітністю задач, які 

вирішуються із застосуванням нейромережевого моделювання. Нерідко оптима-

льна архітектура обирається за допомогою спроб і помилок, за допомогою пере-

бору кількох різних архітектур. Необхідно формалізувати процес обрання архіте-

ктури мережі в залежності від специфіки досліджуваного об’єкта; 

2) обрання оптимального алгоритму навчання. Алгоритм навчання, який 

застосовується для налагоджування параметрів нейромережевої моделі, повинен 

забезпечувати максимальну точність вимірювань, з урахуванням обмежень на ви-

користання обчислювальних ресурсів. Обрання алгоритму частково визначається 

використовуваною архітектури нейронної мережі; 

3) оцінювання похибок в процесі функціонування нейромережевої моделі. 

При використанні нейромережевої моделі в складі вимірювальної системи необ-

хідно виконувати оцінювання впливу нейромережевого перетворення на похибки 

сигналів, що обробляються нейронною мережею. Ця оцінка може використовува-

тись як один з критеріїв при обранні алгоритму навчання. 

 

1.5 Застосування нейронних мереж для моделювання динамічних 

систем 

 

Як було зазначено вище, вимірювання параметрів складних об’єктів 

пов’язане з обробкою великої кількості динамічної інформації. Класичні архітек-

тури нейронних мереж не дозволяють в повній мірі справлятися з подібними про-

блемами. Динамічні нейронні мережі, становлячи природне розширення моделей 

класичних мереж, мають набагато ширші можливості для моделювання й обробки 

динамічних сигналів. 

Задачі, які вирішуються з допомогою динамічних нейронних мереж, прийн-

ято підрозділяти на наступні три типи [58]: 
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1) розпізнавання послідовностей. Задачею мережі є генерація певного вихі-

дного образу при поданні на її вхід вхідного образу. Це може використовуватись, 

наприклад, для оцінки стану об’єкта по його вихідних сигналах; 

2) відтворення послідовностей. Мережа навчається на відомій частині пос-

лідовності для генерації невідомої її частини. Прикладами застосування є аналіз 

вихідних сигналів невідомого об’єкта з метою прогнозування подальшої поведін-

ки об’єкта; 

3) динамічна асоціація. Цей тип задач є узагальненням двох попередніх і до-

зволяє здійснювати співставлення довільних часових послідовностей. 

Динамічні мережі з’явилися як розвиток моделей класичних мереж [45]. 

Перші архітектури динамічних мереж були отримані з допомогою простих змін в 

моделі багатошарового персептрона, які дозволяють забезпечити можливість об-

робки динамічної інформації [59]. В силу цього природним є систематизувати ар-

хітектури динамічних мереж на основі елементів архітектури, які надають мережі 

динамічні властивості. В якості елементів можуть виступати, наприклад, нейрон 

або синапс. Перевагою цього підходу у порівнянні з існуючими (наприклад, [60–

67]) є те, що він дозволяє легко конструювати нові архітектури мереж з допомо-

гою комбінування базових критеріїв. 

Використовуються наступні критерії: 

1) модель нейрона. Найбільше розповсюдження отримали динамічні мережі, 

які використовують класичну модель нейрона. Використання спеціалізованої мо-

делі нейрона, наприклад, моделі “integrate-and-fire”(«інтегрувати та відкрити во-

гонь» [68]), дозволяє враховувати динамічну інформацію на «найнижчому» рівні; 

2) модель синапса. Класична модель синапса містить лише один параметр – 

ваговий коефіцієнт. Ця модель може бути очевидним чином розширена для вра-

хування динамічної інформації з допомогою введення часової затримки, залежної 

від часу [69]. Ще одним підходом до забезпечення динамічної поведінки мережі є 

моделювання синапсів з допомогою фільтрів. У [70] синапс моделюється з допо-

могою КІХ фільтра, в [71] розглядається БІХ фільтр; 
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3) топологія мережі. Цей критерій є достатньо широким і включає множи-

ну різних архітектурних рішень. В найпростішому випадку використовується ста-

ндартна модель багатошарового персептрона [45–51]; для введення динамічних 

властивостей застосовуються спеціалізовані моделі нейрона або синапсів. Альте-

рнативою є включення в архітектуру рекурентних зв’язків. В залежності від хара-

ктеру цих зв’язків забезпечується різна динамічна поведінка; 

4) представлення даних. З допомогою обрання представлення даних можна 

забезпечувати динамічну поведінку, використовуючи статичні моделі мереж. На-

приклад, використання лінії затримки, яка зберігає кілька відліків вхідного сигна-

лу, дозволяє застосувати звичайний багатошаровий персептрон (БШП) [72]. 

В таблиці 1.1 наведено найбільш відомі архітектури динамічних мереж в 

контексті розглянутих критеріїв. 

БШП з вікном в часі. 

Застосування лінії затримки або часового вікна для попередньої обробки 

вхідних даних дозволяє використати звичайний багатошаровий персептрон в за-

дачах, які потребують урахування часової інформації [61]. З точки зору обробки 

сигналів ця модель є нелінійним розширення авторегресійної моделі порядку p, 

що дорівнює довжині лінії затримки. Архітектура мережі представлена на рисун-

ку 1.2. 

Time-Delay Neural Network (TDNN). 

Подальше розширення ідеї лінії затримки приводить до моделі мережі з ча-

совими затримками (TDNN), вперше описаної в [73]. В цій мережі лінії затримки 

присутні в усіх шарах багатошарового персептрона. Модель може вважатись та-

кож авторегресійною моделлю, з додатковою «абстрактною пам’яттю», яка фор-

мується в прихованих шарах мережі. Мережі TDNN набули широкого поширення 

в задачах розпізнання мови. Одним із суттєвих недоліків архітектур, які викорис-

товують лінії затримки, є обмежений розмір буфера. Це може призводити до того, 

що дві однакові послідовності вхідного сигналу, присутні в різний час, не будуть 

розрізнятись мережею [74]. Архітектура мережі TDNN представлена на рисун-

ку 1.3. 
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Рисунок 1.2 – БШП з вікном в часі 

 

 

Рисунок 1.3 – Мережа TDNN 
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Таблиця 1.1 – Основні архітектури динамічних нейронних мереж 

Архітектура 
Модель 

нейрона 

Модель  

синапса 
Топологія 

Представлення  

даних 

БШП з вікном 

в часі 

Класичний 

нейрон 

Звичайний Багатошаровий  

персептрон 

Лінія затримки для 

вхідного шару 

TDNN Класичний 

нейрон 

звичайний Багатошаровий  

персептрон 

Лінія затримки для 

всіх шарів 

КІХ БШП Класичний 

нейрон 

КІХ фільтр Багатошаровий  

персептрон 

Безпосереднє 

БІХ БШП Класичний 

нейрон 

БІХ фільтр Багатошаровий  

персептрон 

Безпосереднє 

Гамма мережа Класичний 

нейрон 

Гамма-фільтр Багатошаровий  

персептрон 

Безпосереднє 

Мережа з ада-

птивними ча-

совими затри-

мками 

Класичний 

нейрон 

Синапс з ада-

птивною 

затримкою 

Багатошаровий  

персептрон 

Безпосереднє 

Мережа 

Джордана 

Класичний 

нейрон 

Звичайний Частково рекурентна 

мережа, зворотний 

зв’язок від нейронів ви-

хідного шару до нейро-

нів прихованого шару 

Безпосереднє 

Мережа  

Елмана 

Класичний 

нейрон 

Звичайний Частково рекурентна 

мережа, зворотний 

зв’язок від нейронів ви-

хідного шару до нейро-

нів прихованого шару 

Безпосереднє 

Повністю  

рекурентна 

мережа 

Класичний 

нейрон 

Звичайний Повністю рекурентна 

мережа 

Безпосереднє 

Мережа 

integrate-and-

fire 

integrate-

and-fire 

Звичайний Багатошаровий  

персептрон 

Безпосереднє 
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КІХ БШП. 

Ця мережа використовує КІХ-фільтри як синапси. Функціонально вона ана-

логічна мережі TDNN, відмінності полягають у формальній архітектурі (кількість 

нейронів) і у формулюваннях рівнянь навчання. Останні становлять векторне уза-

гальнення стандартного алгоритму зворотного поширення помилки [70, 75]. Архі-

тектура мережі представлена на рисунку 1.4. 

 

 

 

Рисунок 1.4 – КІХ БШП 

 

БІХ БШП. 

Використання БІХ-фільтрів як синапсів дозволяє говорити про цю модель 

як про нелінійне розширення моделі авторегресії ковзного середнього для оброб-

ки сигналу. Детальний опис моделі наведено в [71]. 

Гамма-мережа. 

Моделювання синапсів з використанням гамма-пам’яті [76, 77] дозволяє бу-

дувати мережі з гарними динамічними характеристиками. Модель синапса в да-

ному випадку містить два налаштовуванні параметри, які дозволяють враховувати 

глибину пам’яті (тобто, довжину лінії затримки) та кількість інформації, яка збе-
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рігається для попередніх значень вхідних даних (вплив минулих даних на роботу 

мережі). 

Мережа з адаптивними часовими затримками. 

Включення часової затримки в модель синапса також дозволяє реалізувати 

динамічні властивості мережі. Запропонована в [69] модель синапса зображена на 

рисунку 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Модель синапса, яка використовується в мережі  

з адаптивними часовими затримками 

 

Мережа Джордана. 

Мережа Джордана, зображена на рисунку 1.6, є прикладом рекурентної ар-

хітектури, яка становить нелінійне розширення моделі авторегресії ковзного се-

реднього. Контекстний шар містить копію значень активації вихідного шару для 

попереднього моменту часу. Кожний його нейрон має зворотний зв’язок із самим 

собою з коефіцієнтом, меншим 1. 

Мережа Елмана. 

Мережа Елмана [78], представлена на рисунку 1.7, є ще одним відомим 

представником мереж з рекурентною архітектурою. Контекстні нейрони містять 

копію значень активації, прихованих нейроном для попереднього часового відлі-

ку. Єдиними налагоджуваними зв’язками є прямі зв’язки, ваги зворотних зв’язків 

фіксовані. В рамках задачі обробки сигналів ця мережа може розглядатись як мо-

дель, що реалізує простори станів. 

 

вхідний сигнал 

часова затримка 
вага 

вихідний сигнал 
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Рисунок 1.6 – Мережа Джордана 

 

 

Рисунок 1.7 – Мережа Елмана 

 

Повністю рекурентна мережа. 

Повністю рекурентна мережа дозволяє моделювати складні нелінійні дина-

мічні системи [45]. Для цієї мережі обчислювальні витрати сильно збільшуються 

зі збільшенням кількості нейронів,тому на практиці часто комбінують повністю 

рекурентні мережі з малою кількістю нейронів у конвеєрні структури [79]. Архі-

тектура мережі представлена на рисунку 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Повністю рекурентна мережа 

 

Мережа integrate-and-fire. 

Ця мережа побудована з використанням спеціалізованого типу нейронів, які 

інтегрують вхідні сигнали. Нейрон активується при досягненні певного порогово-

го значення. Інформація про мережі цього типу міститься в [68]. 

Таким чином, специфікою динамічних нейронних мереж є можливість ефе-

ктивного моделювання довільних нелінійних систем з урахуванням складних ча-

сових залежностей. Це дозволяє вирішувати такі задачі, як організація непрямих 

вимірювань та адаптивне інверсійне управління [80–82]. Запропонована класифі-

кація динамічних нейронних мереж дозволяє оцінити існуючі архітектури, а та-

кож надає можливість генерації нових архітектур шляхом комбінування різних 

критеріїв. 

Існує достатньо велика кількість архітектур динамічних мереж. Обрання 

конкретної архітектури залежить від умов задачі, яка вирішується. Найчастіше 

використовуваною архітектурою є рекурентний багатошаровий персептрон. Ця 

архітектура відрізняється простотою реалізації, але разом з тим має добрі власти-

вості моделювання широкого класу нелінійних динамічних систем [44–51]. 

Якість побудованої нейромережевої моделі значною мірою визначається 

використовуваним алгоритмом навчання нейронної мережі.  

входи 

робочий шар (приховані та 

вихідні нейрони) 
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Різноманіття архітектур динамічних нейронних мереж обумовлює наявність 

великої кількості алгоритмів навчання [45, 83, 84]. Деякі архітектури дозволяють 

застосувати класичні алгоритми, наприклад, алгоритм зворотного поширення по-

милки (backpropagation). З більш складними архітектурами використовуються 

спеціалізовані алгоритми навчання. Зазвичай, через більшу складність динаміч-

них мереж, подібні спеціалізовані алгоритми є ресурсомісткими. 

Більшість алгоритмів навчання нейронних мереж заснована на градієнтних 

методах. Існують наступні три типи алгоритмів: 

1) градієнтні; 

2) сполучено-градієнтні; 

3) другого порядку. 

Як правило, якість навчання градієнтних методів гірше, ніж методів більш 

високого порядку. Цей недолік компенсується простотою та більш високою шви-

дкістю навчання. 

Коротко розглянемо основні алгоритми навчання. Інформація про можливос-

ті використання різних алгоритмів з конкретними архітектурами динамічних ме-

реж наведена в таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2 – Алгоритми навчання динамічних нейронних мереж 

Алгоритм/ 

архітектура 

Алгоритм  

зворотного  

поширення  

помилки 

Алгоритм  

зворотного  

поширення 

крізь час 

Алгоритм 

динамічного 

зворотного 

поширення 

Рекурентне 

навчання в 

реальному 

часі 

Алгоритм, 

заснований 

на фільтрі 

Калмана 

БШП з вік-

ном у часі 
+ – – – + 

КІХ БШП – – + – – 

Мережа  

Елмана 
+ + – – + 

Повністю 

рекурентна 

мережа 

– + – + + 
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Алгоритм зворотного поширення помилки. 

Алгоритм зворотного поширення помилки (backpropagation) відомий як 

найбільш популярний метод навчання статичних нейронних мереж [47, 51]. Цей 

алгоритм заснований на градієнтному спуску, що забезпечує дуже високу швид-

кість роботи. Він може бути також застосований для навчання динамічних архіте-

ктур, побудованих з допомогою попередньої обробки даних, а також рекурентних 

архітектур, які використовують фіксовані коефіцієнти зворотних зв’язків. 

Алгоритм динамічного зворотного поширення. 

Цей алгоритм є розширенням стандартного алгоритму зворотного розпо-

всюдження, який забезпечує його застосування для навчання рекурентних мереж 

[69]. Цей алгоритм заснований на розгортанні динамічної структури мережі. В 

процесі розгортання рекурентна мережа перетворюється в еквівалентну мережу 

без зворотних зв’язків. Далі здійснюється навчання «розгорнутої» мережі, і отри-

мані коефіцієнти оновлюються для висхідної мережі. При достатньо великому 

порядку (30 і більше) цей підхід є достатньо точним. 

Алгоритм зворотного поширення крізь час. 

Цей алгоритм був запропонований в роботі [70] для навчання мережі з КІХ-

синапсами і враховує особливості архітектури цієї мережі. Цей алгоритм має доб-

ру продуктивність та якість навчання [85]. Недоліком алгоритму є можливість йо-

го застосування лише з певною архітектурою мережі. 

Рекурентне навчання в реальному часі. 

Цей алгоритм призначений для навчання повністю рекурентної мережі. Де-

тальний опис алгоритму можна знайти в [86]. До переваг цього алгоритму нале-

жить можливість функціонування в реальному часі. Цей алгоритм застосовний 

лише для повністю рекурентних мереж. 

Алгоритм, заснований на фільтрі Калмана. 

Цей алгоритм розглядає нейронну мережу як нелінійну динамічну систему і 

модифікує її коефіцієнти з допомогою рівнянь фільтра Калмана. Завдяки унікаль-

ним властивостям фільтра Калмана забезпечуються велика точність і швидка збі-
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жність процесу навчання. Детально алгоритм навчання, заснований на теорії фі-

льтрів Калмана, буде розглянутий в розділі 3. 

Таким чином, обрання алгоритму навчання обумовлюється обраною архіте-

ктурою мережі та специфікою задачі, що вирішується. Градієнтні методи забезпе-

чують найбільш високу швидкість навчання. Методи більш високих порядків по-

требують більше часу на навчання, але є значно точнішими. 

Застосування нейронних мереж у вимірювальних системах потребує побу-

дування якомога точніших моделей, оскільки від точності нейромережевої моделі 

залежить похибка вимірювання, яка є основним критерієм вимірювальної систе-

ми. Задачі вимірювання потребують ретельного обрання алгоритму навчання, від-

повідного вимогам до вимірювальної системи. Додаткові дослідження похибки та 

інших характеристик обраного алгоритму навчання дозволяють забезпечити ви-

конання цих вимог. 

 

1.6 Нейронні мережі та інтелектуальні вимірювальні системи 

 

Системи, розглянуті в розділі 1.3, демонструють загальні властивості задач 

вимірювання параметрів складних об’єктів. Як правило, розв’язання подібних за-

дач характеризується значною апріорною невизначеністю знань про властивості 

досліджуваного об’єкта та факторів, що впливають на його функціонування. 

Більш того, деякі фактори не допускають безпосереднього стеження або опису-

ються неточною й неповною експериментальною інформацією. Перелічені про-

блеми потребують залучення спеціальних методологій, основною яких є пізнава-

льна функція, яка дозволяє моделювати об’єкти в процесі проведення вимірю-

вань. 

Вивчення й розробка подібного роду систем привели до залучення у вимі-

рювальне середовище різних математичних апаратів, включаючи теорію оптима-

льних рішень, штучного інтелекту, нейронних мереж і нечітких систем. Основою 

цих методів є посилення «пізнавальної» функції вимірювань. При цьому резуль-

тати таких вимірювань представляються у формі знань (опису моделей об’єктів, 
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що вивчаються), які враховують увесь обсяг доступної інформації, в тому числі й 

нечислової. Урахування апріорної інформації разом з інформацією, що надходить 

у процесі функціонування системи, дозволяє ще більш підвищити точність вимі-

рювальної системи. 

В результаті такої інтеграції у вісімдесятих роках нашого сторіччя була 

сформульована концепція інтелектуальних вимірювань [87]. 

Обчислення, які лежать в основі інтелектуальних вимірювань, можуть бути 

розділені на два класи: м’які та жорсткі обчислення [88]. Термін «м’які обчислен-

ня» був введений Л. Заде в 1994 році. Тоді ж ним був сформульований головний 

принцип м’яких обчислень – терпимість до неточності та неповної справжності 

для досягнення інтерпретованості, гнучкості та низької вартості рішення. 

«Жорсткі» обчислення засновані на точних моделях, які включають мірку-

вання, засновані на символічній логіці, і класичні методи обчислень і пошуку ін-

формації. «М’які» обчислення засновані на наближених моделях, які включають 

методи наближених міркувань і обчислювальні методи, засновані на апроксима-

ції, випадковому пошуку та оптимізації. Обчислювальні методи, які входять у 

м’які обчислення, діляться, в основному, на механізми локального пошуку, пред-

ставлені нейронними мережами, і механізми глобального пошуку – еволюційні 

обчислення. 

Таким чином, основним принципом інтелектуальних систем є пізнавальний 

аспект їх функціонування. До відмітних особливостей цього класу обчислюваль-

них систем належать: 

1) отримання моделі об’єкта в процесі функціонування вимірювальної сис-

теми. Модель об’єкта забезпечує можливість отримання коректних даних умовах 

неповних і неточних вхідних сигналів; 

2) навчання системи з метою отримання моделі об’єкта. Навчання дозволяє 

інтелектуальній системі більш точно налагоджуватись на зміни, які відбуваються 

в досліджуваному об’єкті. Безперервне навчання забезпечує можливість роботи зі 

складними динамічними об’єктами в реальному часі. Модель об’єкта розвиваєть-

ся разом з досліджуваним об’єктом; 
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3) використання апріорної інформації. Будь-яка доступна інформація дозво-

ляє підвищити якість інтелектуальної вимірювальної системи. Врахування апріо-

рної інформації про досліджуваний об’єкт дозволяє побудувати більш точну мо-

дель; 

4) інтеграція різноманітної за формою представлення інформації з метою 

підвищення якості результату. Можливе використання класичних числових да-

них, а також нечислової інформації, такої як факти подій; 

5) отримання результату вимірювання в числовому вигляді (виміряне зна-

чення) або у вигляді характеристики: високе, середнє, низьке значення. 

 

1.6.1 Інтелектуальні вимірювальні системи на основі нейронних мереж 

 

Нейронні мережі є потужним засобом розв’язання різних задач представ-

лення і обробки інформації. Інтелектуальні вимірювальні системи не становлять 

винятку. Потужна узагальнююча здатність, стійкість до невірних або відсутніх 

вхідних сигналів, можливість налагоджував моделі в процесі функціонування ро-

блять нейронні мережі особливо  привабливими для застосування в розробці інте-

лектуальних вимірювальних систем. 

Основні функції  інтелектуальної вимірювальної системи, перелічені в 1.5, 

можуть бути реалізовані з допомогою застосування нейронних мереж наступним 

чином: 

1) отримання моделі об’єкта в процесі функціонування вимірювальної сис-

теми. Згідно з [45] нейронні мережі є універсальними апроксиматорами статичних 

залежностей. Динамічні нейронні мережі аналогічно є універсальними апрокси-

маторами динамічних залежностей. Таким чином, нейронні мережі дозволяють 

природним чином будувати моделі об’єктів практично будь-якої складності; 

2) навчання системи з метою отримання моделі об’єкта. Розроблена велика 

кількість алгоритмів навчання нейронних мереж, в тому числі алгоритмів навчан-

ня в реальному часі; 
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3) використання апріорної інформації. Нейромережеві моделі дозволяють 

враховувати апріорну інформацію з допомогою ініціалізації параметрів моделі 

(вагових коефіцієнтів) до початку функціонування системи; 

4) інтеграція різноманітної за формою представлення інформації. Нейронна 

мережа здатна обробляти будь-яку інформацію незалежно від її форми. Таким чи-

ном можлива інтеграція в модель різних нечислових даних. Наприклад, подієва 

інформація може бути представлена у вигляді аналітичної моделі або у вигляді 

окремих пікових значень; 

5) отримання результату вимірювання в числовому вигляді або у вигляді 

характеристики. В залежності від обраної моделі вихід нейронної мережі може 

містити числову інформацію (виміряні значення) або характеристику приналеж-

ності результату до одного з відомих класів (кластеризація). 

Використання нейронних мереж є одним з перспективних підходів до побу-

дування інтелектуальних вимірювальних систем [87]. 

 

1.6.2 Нейронні мережі і класичні обчислювальні методи 

 

При розв’язанні задач звичайними обчислювальними методами використо-

вуються різні алгоритми, які обчислюють значення лінійних або нелінійних фун-

кцій. В подібних методах завжди існує чітко визначений алгоритм, який повністю 

описує розв’язання задачі. 

З іншого боку, нейронні мережі розробляються з допомогою навчання. 

Створення мережі для вирішення певної задачі є достатньо простим процесом, 

якщо використовується відповідне програмне забезпечення. Добре побудована 

мережа здатна адаптуватися під вхідні дані і створює свій власний алгоритм 

розв’язання задачі, заснований на циклічній обробці навчальних даних. Таким 

чином, алгоритм розв’язання задачі кодується з допомогою значень вагових кое-

фіцієнтів мережі. Неможливо побудувати аналітичну модель, еквівалентну алго-

ритму роботи нейронної мережі. 
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Перевагами нейронних мереж в порівнянні зі звичайними системами є їх 

гнучкість і можливість адаптації (узагальнююча здатність). До недоліків нейрон-

них мереж треба віднести необхідність великої кількості даних для навчання ме-

режі, що не завжди є можливим. Не існує алгоритму обрання конкретної архітек-

тури мережі та інших її параметрів при заданих умовах розв’язуваної задачі. Не 

визначені чіткі критерії часу, необхідного для навчання нейронних мереж [51]. 

При навчанні нейронних мереж можливі три наступні проблеми. Перена-

вчання мережі (навчання до досягнення нульової помилки на навчальних даних) 

веде до втрати узагальнюючої здатності. Надто короткий процес навчання веде до 

моделі мережі, нездатної здійснювати обчислення з необхідною точністю. Обран-

ня неправильних параметрів навчання може привести до неможливості навчання, 

мережа досягає локального мінімуму, і подальше навчання не підвищує точність 

мережі. 

Якість навчання залежить не лише від параметрів навчання й кількості іте-

рацій (епох), але й від даних, присутніх у навчальній вибірці. Непредставницька 

вибірка може привести до втрати узагальнюючої здатності та неможливості для 

мережі адаптуватись до незнайомих вхідних даних. З іншого боку, класичні сис-

теми,засновані на алгоритмічних обчисленнях, дозволяють одержувати математи-

чно точні результати. 

Таким чином, нейронні мережі дозволяють отримати універсальні моделі 

досліджуваних об’єктів, аналітична модель яких невідома або не може бути реалі-

зована в силу різних причин, таких як неможливість визначення значень деяких 

параметрів. Нейромережева модель будується з допомогою процесу навчання до 

досягнення необхідного рівня точності. 

Вимірювальні системи, побудовані на основі нейромережевих моделей, ма-

ють всі необхідні характеристики інтелектуальних вимірювальних систем, в тому 

числі можливість функціонування в умовах неточних вхідних даних.  
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1.7 Постановка задачі наукового дослідження 

 

Зараз великого поширення набувають системи вимірювання параметрів 

складних об’єктів, до яких належить задача визначення навігаційних параметрів 

рухомих транспортних об’єктів з використанням супутникових навігаційних сис-

тем GPS/ГЛОНАСС. Широкий клас існуючих методів розв’язання подібного роду 

задач заснований на отриманні моделі об’єкта, яка застосовується для визначення 

шуканих значень по безпосередньо вимірюваних даних [89–93]. У випадку досту-

пності (можливості вимірювання) всіх необхідних параметрів розв’язання задачі 

зводиться до знаходження залежності h з рівняння (1.2), яка визначає значення 

вихідних сигналів об’єктів. При відомих керівних впливах та умові повністю ке-

рованого об’єкта модель об’єкта, а отже і його вихідні сигнали можуть бути ви-

значені без вимірювання будь-яких додаткових параметрів. 

Існує велика кількість методів моделювання динамічних систем, які дозво-

ляють, зокрема, вирішувати задачу непрямих вимірювань по неповному вектору 

стану. Одним з перспективних підходів є застосування нейромережевого моделю-

вання. Нейронні мережі застосовуються для побудови моделей у вимірювальних 

додатках досить давно. Однак такі питання, як оптимальне обрання архітектури 

нейронної мережі,обрання алгоритму навчання та дослідження метрологічних ха-

рактеристик нейромережевих моделей залишаються відкритими. В основному для 

моделювання використовуються статичні архітектури мереж, які не завжди забез-

печують потрібний рівень точності. З огляду на вищесказане, актуальною є роз-

робка методів і засобів проведення вимірювань за неповним вектором стану 

об’єкта з допомогою моделювання із застосуванням динамічної нейронної мере-

жі. 

Таким чином, на підставі проведеного аналітичного огляду можна сформу-

лювати основні задачі дисертаційного дослідження: 

1) аналіз і теоретичне обґрунтування можливості проведення вимірювань в 

умовах частково відсутніх або неточних безпосередньо вимірюваних даних в ін-

формаційних системах, призначених для обробки вимірювальної інформації; 
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2) розробка метода вимірювань, заснованого на моделюванні досліджуваної 

динамічної нелінійної системи з використанням динамічних нейронних мереж; 

3) дослідження архітектур і алгоритмів навчання динамічних нейронних 

мереж для визначення моделі мережі і алгоритму, які максимально відповідають 

вимогам вимірювальної системи; 

4) розробка метода оцінювання похибок вихідних сигналів нейромережевої 

інформаційної системи для обґрунтування можливості використання нейронної 

мережі та здійснення моніторингу похибок у процесі функціонування системи; 

5) застосування розроблених методів для побудови системи вимірювання 

просторових координат рухомих об’єктів залізничного транспорту з використан-

ням супутникових навігаційних систем. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Закономірності управління на залізничному транспорті як складній еко-

номічній системі зумовлюють той факт, що для вироблення в них ефективних ке-

руючих дій необхідні, з одного боку, створення відповідних алгоритмів управлін-

ня, а з іншою – переробка значних об’ємів різноманітної інформації. Оптимізація 

перевізного процесу на залізничному транспорті, забезпечення безпеки переве-

зень пасажирів та вантажів може бути ефективно реалізована при інтеграції су-

часних транспортних інформаційних технологій з глобальними супутниковими 

системами точного позиціонування. Саме тому застосування глобальних навіга-

ційних супутникових систем GPS/ГЛОНАСС для створення автоматизованої сис-

теми слідкування та контролю за рухом поїздів в організації перевізного процесу 

залізниці є перспективними та потенційними. 

2. На залізничних мережах супутниковий моніторинг є об’єктивною необ-

хідністю. Розглянуто особливості застосування систем супутникової радіонавіга-

ції, проаналізовано характеристики глобальних навігаційних супутникових сис-

тем Navstar/GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Бейдоу та досвід впровадження засобів су-

путникової навігації на залізничному транспорті. 
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3. 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 на-

вігаційних вимірювачів (давачів навігаційної інформації) і алгоритмів обробки 

навігаційних сигналів. Визначення місцеположення наземного рухомого об’єкта 

за допомогою навігаційної супутникової системи є задачею оцінювання невідо-

мих параметрів динамічної системи. Описано загальну формальну модель нелі-

нійної динамічної системи, визначено клас досліджуваних динамічних систем. 

4. 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 інформа-

ції. Одним з ефективних засобів моделювання складних систем є застосування 

штучних нейронних мереж. Нейронні мережі забезпечують високу точність апро-

ксимації, без необхідності ручного підбору базисних функцій, їх можна синтезу-

вати через навчання. Застосування динамічних нейронних мереж дозволяє ще бі-

льше підвищити точність моделювання для випадку динамічних об’єктів. 

5. Розглянуто основні задачі, які вирішуються за допомогою штучних ней-

ронних мереж. Систематизовано найбільш поширені архітектури динамічних 

нейронних мереж, які дозволяють здійснювати ефективне моделювання довільних 

нелінійних систем з урахуванням складних часових залежностей. Проаналізовано 

основні алгоритми навчання динамічних нейронних мереж. 

6. Задачі вимірювання параметрів складних об’єктів характеризуються зна-

чною апріорною невизначеністю відносно досліджуваного об’єкта та факторів, 

що впливають на його функціонування. Розв’язання такого роду задач потребує 

залучення більш досконалого математичного інструментарію, зокрема засобів та 

методів штучного інтелекту, а саме апарату штучних нейронних мереж. Вимірю-

вальні системи, побудовані на основі нейромережевих моделей, мають всі необ-

хідні характеристики інтелектуальних вимірювальних систем, в тому числі мож-

ливість функціонування в умовах неточних вхідних даних. 

7. Сформульовано основні задачі дисертаційного дослідження. 
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РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК МЕТОДИК ВИМІРЮВАНЬ, ЗАСНОВАНИХ НА 

ЗАСТОСУВАННІ ДИНАМІЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

 

2.1 Розробка методики вимірювання параметрів лінійних динамічних 

систем за неповним вектором стану 

 

Лінійні динамічні системи є найпростішим видом динамічних систем. Реа-

льні динамічні системи зазвичай характеризуються значно складнішою поведін-

кою. В цьому розділі на прикладі лінійних динамічних систем пропонується ней-

ромережевий алгоритм вимірювання параметрів в умовах неповного вимірювано-

го вектору стану системи. Далі запропонований метод буде розширено для випад-

ку більш складних динамічних систем. 

 

2.1.1 Вимірювання параметрів лінійних динамічних систем за неповним 

вектором стану 

 

Динамічна поведінка лінійної системи, вільної від шумових впливів, харак-

теризується наступними рівняннями стану і вимірювань (спостережень) [94]: 

 

),()()1( nBunAxnx       (2.1) 

 

),()( nCxny        (2.2) 

 

де )(nx  – вектор стану розмірності )1( q ; 

)(nu  – вектор вхідних впливів розмірності )1( m ; 

)(ny  – вектор виходу розмірності )1( p ; 

A  – матриця розмірності )( qq , яка визначає динамічні властивості; 

B  – матриця розмірності )( mq , яка визначає дію вхідних впливів; 
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C  – матриця розмірності )( qp , яка пов’язує вихідні параметри системи з 

вектором стану. 

Рівняння (2.1) характеризує динаміку станів системи, рівняння (2.2) визна-

чає значення вихідних параметрів. Задачею вимірювання є знаходження вектору 

виходу системи )(ny  за безпосередньо виміряним компонентам вектору стану 

)(nx . 

Якщо є можливість виміряти всі компоненти вектору стану системи )(nx , то 

матриця С є матрицею повного рангу. В цьому випадку алгоритм вимірювання 

зводиться до обчислення лінійної комбінації виміряних компонент вектору )(nx . 

Такі вимірювання можна реалізувати з використанням найпростішої статичної 

нейронної мережі, що складається з p нейронів з лінійною активаційною функці-

єю (рисунок 2.1). При цьому в процесі навчання виконується оцінка матриці С. 

Навчена мережа далі використовується в процесі вимірювання. 

У разі неможливості визначення всіх компонентів вектору стану )(nx  і ви-

мірювання їх значень оцінку виходу системи можна виконати за неповним векто-

ром станів розмірності qr  . Розглянемо найпростіший випадок: хай недоступ-

ний один 1r -й параметр )(1 nxr . 

 

 

Рисунок 2.1 – Статична нейронна мережа для вимірювання  

в системах з повністю вимірюваним вектором стану 

 

Згідно (2.1), значення параметру )(1 nxr  визначається наступними рівнян-

нями 
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    (2.3) 

 

Підставляючи послідовно значення )(1 knxr   з наступного рівняння в попереднє, 

отримаємо оцінку невідомого невимірюваного параметру через вимірювані пара-

метри системи і керуючі впливи, затримані не більше ніж на F тактів: 
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    (2.4) 

 

З умови стійкості динамічної системи випливає, що коефіцієнти в рівнянні 

(2.4) зменшуються зі збільшенням часової затримки параметрів. Можна припус-

тити, що при досить великому F останній доданок )(1
1

1,1 Fnxa r
F

rr 


  має малий 

вплив на результат оцінки )(1 nxr , і ним можна знехтувати. 

Нехай  T
kkknk Fnxnxnxx ))(,),1(),((,   k-й вектор вимірюваних пара-

метрів і  T
jjjnj Fnununuu ))(,),1(),((,   j-й вектор керуючих впливів. Тоді 

рівняння вимірювання (2.2) набуває вигляду: 

 

),()(
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,
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, neugxdny
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j
nj
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j
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 (2.5) 
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де T
kr

F
rrrkrrrrkrrrrkrrk aacaacaacacd ),,,,( ,1

1
1,11,1

2
1,11,11,11,11 


   і 

 



T

jr
F

rrrjrrrrjrrrrj bacbacbacg ),,,( ,1
1

1,11,1
2

1,11,11,11   вектори, що містять 

коефіцієнти, e(n) – помилка визначення виходу системи при вимірюванні непов-

ного вектору її станів. Аналогічно можна отримати формули для оцінювання двох 

і більше невідомих параметрів стану лінійної динамічної системи. 

Процедуру вимірювання виходу лінійної динамічної системи за неможливі-

стю визначення або вимірювання всіх параметрів вектору стану можна реалізува-

ти з використанням динамічної одношарової нейронної мережі прямого поширен-

ня з затримками на вході і лінійними активаційними функціями (рисунок 2.2). Для 

навчання нейронної мережі може бути використана стратегія навчання з учите-

лем. Навчена нейронна мережа виконує вимірювання вихідних параметрів дина-

мічної системи. 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамічна нейронна мережа для вимірювання і оцінювання  

параметрів лінійної динамічної системи за неповним вектором стану 
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Таким чином, нейромережевий алгоритм дозволяє виконувати вимірювання 

в розглянутій лінійній динамічної системі, навіть якщо невідомі або не можуть 

бути виміряні всі параметри її стану, що визначають вихід системи. При цьому на 

вхід нейронної мережі надходить не тільки вектор послідовності виміряних зна-

чень станів, але й вектор послідовності керуючих впливів. Отже, відсутність дос-

татнього обсягу інформації про вимірюваний об’єкт може бути компенсована за 

рахунок вимірювання параметрів вхідних впливів і застосування найпростішої 

нейронної мережі, що виконує в процесі вимірювання рекурентне оцінювання не-

відомих параметрів системи. 

 

2.1.2 Моделювання вимірювань параметрів лінійних динамічних 

систем 

 

Для отримання кількісних характеристик пропонованої методики проведен-

ня вимірювань параметрів лінійної динамічної системи за неповним вектором 

стану було виконано моделювання з використанням пакета MATLAB. 

Для моделювання використовувалася лінійна динамічна система з наступ-

ними характеристиками: розмірність вектору стану 10q , розмірність вектору 

керуючих впливів 1m , розмірність вихідного вектору системи 1p . Параметри 

динамічної системи за винятком керуючих впливів ініціалізувалися випадковими 

числами з урахуванням забезпечення стабільності системи. Для ініціалізації вико-

ристовувалися два способи: 

1) безпосередня ініціалізація матриць з рівняння стану системи випадкови-

ми числами; 

2) ініціалізація перехідної функції випадковим чином з наступним отриман-

ням рівнянь системи в просторі станів. Перехідна функція мала вигляд 
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де ia  і jb  – випадкові числа з діапазону (–1; 1). 

Для моделювання був обраний часовий відрізок N = 200 відліків. Вихід сис-

теми розраховувався відповідно до рівнянь стану і вимірювання системи. Для мо-

делювання процесу вимірювань використовувалася одношарова нейронна мережа 

з лінійними активаційними функціями. Для додання мережі динамічних властиво-

стей була застосована лінія затримки вхідних сигналів завдовжки 10 відліків. 

Нейронна мережа навчалася на 50% даних, тестування здійснювалось на 

50%, що залишилися. При навчанні використовувалися різні варіанти керуючих 

сигналів. Для тестування використовувався дещо відмінний керуючий сигнал, але 

досить близький до використаного при навчанні, що відповідає вимозі про доста-

тню кількість даних, доступних для навчання нейронної мережі. 

Була проведена серія експериментів, в кожному з яких на вхід мережі пода-

валося підмножина компонент вектору стану досліджуваної системи, починаючи 

з повного вектору стану і закінчуючи одним єдиним його компонентом. 

Типові результати моделювання для двох різних лінійних систем представ-

лені на рисунках 2.3 і 2.5. На рисунках 2.4 і 2.6 показані відповідні помилки моде-

лювання. 

Таким чином, результати моделювання продемонстрували теоретичні ви-

сновки щодо можливості проведення вимірювань за неповним вектором стану для 

випадку лінійних динамічних систем. Точність вимірювань залежить від побудо-

ваної моделі, і може бути високою навіть при невеликій кількості безпосередньо 

вимірюваних компонент вектору стану. У векторі стану можуть бути присутніми 

компоненти, що не роблять впливу на вихідний сигнал системи, тому при однако-

вій кількості вимірюваних компонент вектору стану точність вимірювань може 

змінюватися. 
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Рисунок 2.3 – Вимірювання параметрів лінійної динамічної системи  

за 5 параметрами стану з 10 

 

 

Рисунок 2.4 – Зведена похибка вимірювання параметрів  

лінійної динамічної системи за 5 параметрами стану з 10 
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Рисунок 2.5 – Вимірювання параметрів лінійної динамічної системи  

за 8 параметрами стану з 10 

 

 

Рисунок 2.6 – Зведена похибка вимірювання параметрів  

лінійної динамічної системи за 8 параметрами стану з 10 
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2.2 Розробка методики вимірювання параметрів лінеаризованих 

нелінійних динамічних систем за неповним вектором стану 

 

2.2.1 Вимірювання параметрів лінеаризованих нелінійних динамічних 

систем за неповним вектором стану 

 

Нелінійна динамічна система також може бути представлена в термінах 

простору станів. Розглянемо нелінійне рівняння стану системи і лінійне рівняння 

вимірювання за відсутності шуму: 

 

)),(),(()1( nunxfnx       (2.7) 

 

)).(()( nxhny        (2.8) 

 

Скориставшись результатом Сонтага [95], запишемо рівняння системи у ви-

гляді 

 

)),()(()1( nuWnxWfnx BA      (2.9) 

 

),()( nCxny       (2.10) 

 

де AW  – матриця розмірністю )( qq ; 

BW  – матриця розмірністю )( mq ; 

)(f  нелінійна функція. 

Нехай система перебуває в стані рівноваги при 0  ,0  ux , тобто точка рів-

новаги знаходиться у початку координат. Нехай також система має єдиний вхід і 

єдиний вихід. Тоді ми можемо лінеаризувати систему методом розкладання в ряд 

Тейлора близько точки рівноваги 0  ,0  ux  і залишаючи тільки перший член: 
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)),()0()()0()1( nuWfnxWfnx BA      (2.11) 

 

),()( nxCny T       (2.12) 

 

де )(nx  і )(ny  – невеликі зміни станів і входів системи; 

)0(f   – матриця розмірністю )( qq , якобіан функції )(vf  по аргументу v 

біля точки рівноваги 0  ,0  ux . 

Запишемо рівняння (2.11) і (2.12) у вигляді: 

 

)),()()1( nuBnxAnx       (2.13) 

 

),()( nxCny T        (2.14) 

 

де AWfA )0(  – матриця розмірністю )( qq  і BWfB )0(  – матриця роз-

мірністю )( mq  лінеаризованої системи. 

Процедура вимірювання в нелінійній динамічній системі, штучно зведеної 

до лінійного вигляду, заснована на безпосередньому вимірюванні кінцевих різ-

ниць для параметрів станів системи і обчисленні зміни виходу )(ny . Саме зна-

чення виходу системи може бути отримано за певних умов початку спостережен-

ня динамічної системи. Якщо є можливість виміряти всі компоненти вектору ста-

ну системи і матриця С повного рангу, то такі вимірювання можна реалізувати з 

використанням нейронної мережі, наведеної на рис. 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Динамічна рекурентна нейронна мережа  

для вимірювання параметрів нелінійної динамічної системи 

 

У разі неможливості вимірювання всіх компонент вектору стану системи 

оцінку виходу системи можна виконати способом, аналогічним розглянутому ра-

ніше для лінійних динамічних систем. Нехай є можливість виміряти всі кінцеві 

різниці для параметрів стану системи за винятком )(1 nxr . Згідно (2.13), значен-

ня )(1 nxr  можна обчислити таким чином: 
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    (2.15) 

 

Для виключення невідомого )(1 nxr , підставимо послідовно значення 

)(1 knxr   з наступного рівняння в попереднє 
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   (2.16) 

 

За умовами стійкості системи коефіцієнти в рівнянні (2.16) повинні спадати 

із збільшенням часової затримки. Тому доданок )(1
1

1,1 Fnxa r
F

rr 


   має малий 

вплив на результат і може бути виключеним. 

Використовуючи позначення T
kkknk Fnxnxnxx ))(,),1(),((,     для    

k-го вектора виміряних кінцевих різниць параметрів і 

T
jjjnj Fnununuu ))(,),1(),((,     для j-го вектора кінцевих різниць керую-

чих впливів, можна записати рівняння вимірювання (2.14) у вигляді: 
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де T
kr

F
rrrkrrrrkrrrrkrrk aacaacaacacd ),,,,( ,1
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1,11,11,11,11 


   і 

 



T

jr
F

rrrjrrrrjrrrrj bacbacbacg ),,,( ,1
1

1,11,1
2

1,11,11,11   вектори, що містять 

коефіцієнти, )(ne  – помилка визначення виходу системи при вимірюванні непо-

вного вектору кінцевих різниць її станів. Аналогічно можна отримати формули 

для оцінювання двох і більше невідомих параметрів стану динамічної системи. 

Процедуру вимірювання виходу лінеаризованої нелінійної динамічної сис-

теми при неможливості вимірювання всіх кінцевих різниць параметрів її станів 

можна реалізувати з використанням рекурентної нейронної мережі із затримками 
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на вході і лінійна активаційними функціями (рисунок 2.8). Нейронна мережа ви-

конує оцінювання вихідних параметрів нелінійної динамічної системи за безпосе-

редньо вимірюваним кінцевим різницям відомих параметрів стану системи. 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамічна нейронна мережа для вимірювання і оцінювання  

параметрів нелінійної динамічної системи 

 

Таким чином, запропонований нейромережевий алгоритм дозволяє викону-

вати вимірювання вихідних параметрів нелінійної динамічної системи при декі-

лькох невідомих параметрах її стану. При цьому на вхід нейронної мережі надхо-

дить не тільки вектор послідовності виміряних кінцевих різниць параметрів стану, 

але й вектор послідовності кінцевих різниць керуючих впливів. Отримані резуль-

тати справедливі для будь-яких нелінійних динамічних систем, які можуть бути 

лінеаризовані поблизу точки рівноваги. 

 

2.2.2 Моделювання вимірювання параметрів нелінійних 

лінеаризованих динамічних систем 

 

Для отримання кількісних характеристик методики проведення вимірювань 

для лінеаризованих нелінійних динамічних систем за неповним вектором стану 

було виконано комп’ютерне моделювання з використанням пакету MATLAB. 
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При моделюванні використовувалися характеристики системи, аналогічні 

описаним в розділі 2.1.2. Ініціалізація параметрів також проводилася випадковим 

чином. 

Для моделювання використовувалася рекурентна нейронна мережа з ліній-

ними активаційними функціями і лініями затримки на входах порядку 10. Пара-

метри навчання і тестування знову були обрані аналогічно розділу 2.1.2. 

Типові результати моделювання представлені на рисунку 2.9. Графік відпо-

відної помилки моделювання представлений на рисунку 2.10. 

Таким чином, результати моделювання підтверджують теоретичні висновки 

щодо можливості проведення вимірювань за неповним вектором стану для випад-

ку нелінійних лінеаризованих динамічних систем. 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Вимірювання параметрів лінеаризованної нелінійної  

динамічної системи за 8 параметрами стану з 10 
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Рисунок 2.10 – Зведена похибка вимірювання параметрів лінеаризованної  

нелінійної динамічної системи за 8 параметрами стану з 10 

 

2.3 Розробка методики вимірювання параметрів нелінійних динамічних 

систем за неповним вектором стану 

 

2.3.1 Вимірювання параметрів нелінійних динамічних систем за 

неповним вектором стану 

 

Довільна нелінійна динамічна система описується наступними рівняннями 

стану і вимірювання 

 

)),(),(()1( nunxfnx       (2.18) 

 

)).(()( nxhny        (2.19) 

 

Знову скориставшись результатом Сонтага [95], перепишемо рівняння сис-

теми у вигляді 
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)),()(()1( nuWnxWfnx BA      (2.20) 

 

),()( nCxny       (2.21) 

 

де AW  – матриця розмірністю )( qq ; 

BW  – матриця розмірністю )( mq ; 
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 – нелінійна векторна функція. 

Нехай 1x  – вектор відомих (вимірюваних) компонент вектору стану x, а 2x  – 

невимірювані компоненти. Згідно (2.20), (2.21) маємо: 
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де 222121 ,,, AACC  – компоненти матриць С і А, що відповідають компонен-

там 1x  і 2x  вектору стану системи. 

Нелінійне перетворення, яке повинно виконуватися в процесі вимірювання, 

можна подати в найбільш загальному вигляді: 
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  (2.23) 

 

де g – нелінійна функція. 
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Одним з параметрів функції g є вектор невідомих станів )(2 qnx  . Можна 

припустити, що за умови досить великої величини часової затримки q вплив да-

ного параметру буде дуже малим. 

Процедура вимірювання в нелінійній динамічній системі заснована на без-

посередньому вимірюванні відомих параметрів станів системи і керуючих впливів 

для обчислення виходу системи )(ny . Якщо є можливість виміряти всі компонен-

ти вектору стану системи, то задача вимірювань зводиться до моделювання нелі-

нійної функції )(xh . Такі вимірювання можна реалізувати за допомогою нейрон-

ної мережі прямого поширення з нелінійними активаційними функціями, показа-

ної на рисунку 2.1. 

У разі неможливості вимірювання всіх компонент вектору стану системи 

оцінку виходу системи можна виконати за допомогою моделювання функції g на 

основі нейронної мережі. 

Процедуру вимірювання виходу нелінійної динамічної системи за неможли-

вості вимірювання всіх параметрів її станів можна реалізувати з використанням 

рекурентної нейронної мережі із затримками на вході і нелінійними активаційни-

ми функціями (рисунок 2.8). 

Таким чином, запропонований нейромережевий алгоритм дозволяє викону-

вати вимірювання вихідних параметрів нелінійної динамічної системи за декіль-

кома невідомими параметрами її стану. При цьому на вхід нейронної мережі над-

ходить не тільки вектор параметрів стану, але і вектор керуючих впливів. 

 

2.3.2 Моделювання вимірювань параметрів нелінійних динамічних 

систем 

 

Для отримання кількісних характеристик методики проведення вимірювань 

за неповним вектором стану для випадку нелінійних динамічних систем було ви-

конано комп’ютерне моделювання з використанням пакета MATLAB. 

Матриці лінійної частини рівнянь генерувалися одним з двох розглянутих 
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раніше способів. Для моделювання використовувалася рекурентна тришарова 

нейронна мережа з сигмоїдальними активаційними функціями. Для навчання ме-

режі також використовувалося 50% даних. 

Типові графіки результатів моделювання для різних нелінійних систем 

представлені на рисунках 2.11 і 2.13. На рисунках 2.12 і 2.14 представлені відпо-

відні зведені похибки. 

Таким чином, результати моделювання продемонстрували можливість про-

ведення вимірювань за неповним вектором стану для випадку нелінійних динамі-

чних систем. Точність вимірювань залежить від якості побудованої моделі. При 

більшій кількості вимірюваних компонент вектору стану можлива побудова більш 

точної моделі системи, чим і пояснюється збільшення точності результатів вимі-

рювання при збільшенні кількості безпосередньо вимірюваних компонент вектора 

стану системи. 

 

 

Рисунок 2.11 – Вимірювання параметрів нелінійної динамічної системи  

за 8 параметрами стану з 10 
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Рисунок 2.12 – Зведена похибка вимірювання параметрів нелінійної  

динамічної системи за 8 параметрами стану з 10 

 

 

Рисунок 2.13 – Вимірювання параметрів нелінійної динамічної системи  

за 6 параметрами стану з 10 
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Рисунок 2.14 – Зведена похибка вимірювання параметрів нелінійної  

динамічної системи за 6 параметрами стану з 10 

 

У таблиці 2.1 наведено інформацію щодо різних архітектур нейронних ме-

реж, що застосовуються для вимірювань параметрів динамічних систем різного 

типу. 

 

Таблиця 2.1 – Архітектури нейронних мереж для моделювання різних видів 

динамічних систем 

Система Параметри стану Архітектура нейронної мережі 

лінійна повністю доступні статичний одношаровий персептрон 

лінійна частково доступні 
одношаровий персептрон з затримками 

на вході 

нелінійна  повністю доступні рекурентна одношарова мережа 

нелінійна частково доступні рекурентна мережа з затримками на вході 
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2.4 Дослідження залежності точності вимірювань від параметрів 

нейромережевої моделі 

 

Для оцінки можливостей вимірювань за неповним вектором стану на основі 

моделювання були проведені дослідження залежностей зведеної похибки вимірю-

вань від кількості вимірюваних компонентів вектору стану, а також від довжини 

лінії затримки на вході нейронної мережі для повністю і частково керованих ди-

намічних систем. 

 

2.4.1 Дослідження залежності точності вимірювань від кількості 

безпосередньо вимірюваних компонент вектору стану 

 

Залежність точності вимірювання від кількості безпосередньо вимірюваних 

компонент вектору стану є важливою характеристикою, яка демонструє працезда-

тність запропонованого методу. 

На рисунку 2.15 зображена залежність зведеної похибки від кількості вимі-

рюваних компонент вектору стану для випадку лінійної системи. У даній моделі 

вектор стану системи мав розмірність 20q  і моделювання проводилося за умов 

k відомих складових вектору стану, 201  k . Вже згадана системи була частково 

керованою з кількістю некерованих станів 10cn . Пряма, показана на графіку, 

апроксимує експериментальні дані з використанням методу найменших квадратів. 

На рисунку 2.16 показана кількість відомих некерованих станів, відповідна 

експерименту. Результати моделювання свідчать про збільшення точності вимі-

рювань зі збільшенням кількості безпосередньо вимірюваних компонент вектора 

стану. Для повністю керованої системи можлива побудова адекватної моделі без 

використання компонентів вектора стану системи. Для випадку частково керова-

ної системи побудова подібної моделі неможлива. Тому при моделюванні з вико-

ристанням невеликої кількості компонент вектора стану точність вимірювань ме-

нше, ніж при моделюванні з використанням більшої кількості параметрів стану. 
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Рисунок 2.15 – Залежність середньої зведеної похибки вимірювання  

від кількості безпосередньо вимірюваних компонентів вектора  

стану системи для частково керованої лінійної системи 

 

 

Рисунок 2.16 – Кількість вимірюваних некерованих станів  

для частково керованої лінійної системи 
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Спадний характер залежності можна пояснити наступним. Як тільки в мно-

жину вимірюваних компонент потрапляє черговий некерований компонент, точ-

ність моделі значно збільшується. Навпаки, якщо черговий компонент є керова-

ним, його вклад не настільки значний, так як його значення може бути визначено 

моделлю на підставі значень керуючих сигналів. Ця залежність простежується 

при спільному аналізі рисунків 2.15 і 2.16. 

Для порівняння розглянемо залежність точності вимірювання для повністю 

керованої лінійної системи, наведену на рисунку 2.17. В цьому випадку залеж-

ність точності від кількості вимірюваних компонент практично відсутня. Відсутні 

компоненти вектору стану обчислюються моделлю на підставі значень керуючих 

впливів, тому відсутність деяких компонент не впливає на точність вимірювань. 

 

 

Рисунок 2.17 – Залежність зведеної похибки вимірювання  

від кількості безпосередньо вимірюваних компонентів вектора  

стану системи для повністю керованої лінійної системи 

 

Залежність точності від кількості вимірюваних компонент для випадку не-

лінійної системи носить аналогічний характер. На рисунках 2.18 і 2.20 показані 

залежності зведеної похибки вимірювань для частково і повністю керованої нелі-

нійних систем. 
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Рисунок 2.18 – Залежність зведеної похибки вимірювання від кількості  

безпосередньо вимірюваних компонентів вектора стану системи  

для частково керованої нелінійної системи 

 

 

Рисунок 2.19 – Кількість вимірюваних некерованих станів  

для частково керованої нелінійної системи 
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Рисунок 2.20 – Залежність зведеної похибки вимірювання від кількості  

безпосередньо вимірюваних компонентів вектора стану системи  

для повністю керованої нелінійної системи 

 

Незначне збільшення похибки в разі повністю керованої нелінійної системи 

може бути пояснено недонавченістю мережі: для всіх експериментів використо-

вувалися мережі з ідентичною архітектурою, і за великою кількості вимірюваних 

станів навчальних даних виявилося недостатньо, що і призвело до збільшення по-

хибки. 

 

2.4.2 Дослідження залежності точності вимірювань від довжини вхідної 

лінії затримки 

 

Згідно запропонованої моделі вимірювань, на вхід нейронної мережі надхо-

дять параметри досліджуваної системи та керуючі впливи для поточного часового 

відліку, а також для d попередніх часових відліків. Часова затримка d  дозволяє 

отримувати модель, здатну коректно працювати в разі неможливості вимірювання 
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деяких компонент вектору стану. Величина часової затримки повинна бути доста-

тньою для виконання умови в (2.21). 

Для вивчення залежностей точності моделювання від довжини часової за-

тримки було проведено моделювання для різних значень часової затримки. Ре-

зультати моделювання для випадку повністю керованої лінійної системи предста-

влені на рисунку 2.21. 

 

 

Рисунок 2.21 – Залежність зведеної похибки вимірювання від величини  

часової затримки для повністю керованої лінійної системи 

 

На графіку можна виділити дві області. Використання занадто маленької за-

тримки призводить до побудови неадекватною моделі, результатом застосування 

якої є дуже велика величина похибки. Починаючи з певної величини часової за-

тримки якість моделі значно поліпшується, при цьому подальше збільшення за-

тримки не впливає на точність вимірювань. Занадто велика затримка може приз-

водити до зменшення точності, оскільки кількість входів нейронної мережі значно 

зростає, і нейронна мережа не може якісно побудувати необхідну залежність. Час-

тково вирішити цю проблему можна збільшенням кількості нейронів в прихова-

ному шарі мережі і збільшенням кількості навчальних даних. 
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Залежності точності вимірювання від величини часової затримки для част-

ково керованої лінійної системи, для повністю і частково керованої нелінійної си-

стеми представлені на рисунках 2.22, 2.23 і 2.24 відповідно. 

 

 

Рисунок 2.22 – Залежність зведеної похибки вимірювання від величини 

часової затримки для частково керованої лінійної системи 

 

 

Рисунок 2.23 – Залежність зведеної похибки вимірювання від величини 

часової затримки для повністю керованої нелінійної системи 
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Рисунок 2.24 – Залежність зведеної похибки вимірювання від величини 

часової затримки для частково керованої нелінійної системи 

 

Дані залежності аналогічні наведеній для випадку лінійної повністю керо-

ваної системи. В області малих значень часової затримки модель системи не є то-

чною. У міру збільшення довжини лінії затримки точність моделі підвищується, 

відповідно, зменшується помилка моделювання. Занадто велика довжина лінії за-

тримки не дає виграшу в точності, і зменшує швидкість роботи системи. Занадто 

велика довжина лінії затримки також може призводити до неможливості навчання 

мережі через збільшення кількості вагових коефіцієнтів. 

Таким чином, метод проведення вимірювань за допомогою нейромережево-

го моделювання дозволяє отримувати моделі досліджуваних об’єктів з достатнім 

рівнем точності. Для зменшення похибки в разі частково керованої системи бажа-

но вимірювати якомога більшу частина некерованих компонент вектору стану. 

Правильний вибір довжини лінії затримки є компромісом між результую-

чою похибкою і витратами на продуктивність при функціонуванні мережі. Для 

розглянутих динамічних систем оптимальною є довжина лінії затримки 10-30 від-

ліків. 

 



100 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Рівняння спостереження за умови неповноти вимірюваного вектору стану 

системи доцільно представити в наступному вигляді 

).()](,),1(),(,),1([)()( 11211 neqnunuqnxnxgCnxCny    

2. Для об’єкта вимірювань, який представляється за допомогою лінійної ди-

намічної системи ефективної архітектурою нейронної мережі є мережа прямого 

поширення з лінійними активаційними функціями і затримками на вході. 

3. Для об’єкта вимірювань, що представлений за допомогою нелінійної лі-

неаризованної системи, ефективною архітектурою нейронної мережі є повністю 

рекурентна мережа з затримками на вході та лінійними активаційними функція-

ми. 

4. Для об’єкта вимірювань, що моделюється за допомогою нелінійної сис-

теми, ефективною архітектурою нейронної мережі є рекурентна мережа з неліній-

ними активаційними функціями і затримками на вході. 

5. У разі наявності некерованих компонент у векторі стану системи похибка 

вимірювання може бути значно зменшена за рахунок безпосереднього вимірю-

вання некерованих компонент. 

6. В результаті моделювання отримано, що середня зведена похибка вимі-

рювання для випадку випадково генерованих систем належить діапазону 

]1.0 ,1.0[ . 

7. Похибка може бути зменшена за рахунок збільшення часової затримки. 

Однак, надмірне збільшення довжини ліній затримки може призводити до немож-

ливості навчання нейронної мережі заданої архітектури. 

Таким чином, довільна нелінійна динамічна система може бути змодельова-

на з використанням нейронної мережі. Отримана модель забезпечує можливість 

проведення вимірювань вихідних сигналів системи за неповним вектором стану. 
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РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ НАВЧАННЯ 

ДИНАМІЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ  

З ВИКОРИСТАННЯМ ФІЛЬТРІВ КАЛМАНА 

 

3.1 Алгоритм фільтрації Калмана та його застосування 

 

Алгоритм фільтрації, запропонований Калманом у 1960 році, – це лінійний, 

заснований на моделі, стохастичний, рекурсивний, зважений алгоритм оцінюван-

ня, який використовує метод найменших квадратів. Алгоритм дозволяє оцінювати 

стан системи з використанням інформації про вхідні і вихідні сигнали [96]. 

Фільтр Калмана використовує модель системи, що складається з рівняння 

процесу і рівняння вимірювання, обидва рівняння є лінійними. Процес оцінюван-

ня часто є перевизначеним, тобто неможливо згенерувати оцінку, яка б ідеально 

узгоджувалася з усією доступною інформацією про систему. Фільтр Калмана на-

магається мінімізувати невідповідності між доступними даними в середньоквад-

ратичному сенсі. В цьому відношенні фільтр Калмана є оптимальним алгоритмом 

оцінювання. 

При мінімізації суми найменших квадратів для її різних складових можуть 

бути використані ваги, що характеризують їх достовірність. Для менш достовір-

них компонент використовуються менші ваги, тоді як більш достовірні дані оде-

ржують великі ваги. Фільтр Калмана використовує рекурсивний процес оціню-

вання, що дозволяє оброблювати інформацію, яка надходить послідовно. Достові-

рність інформації виражається в термінах розподілу ймовірностей. В алгоритмі 

фільтра Калмана для оцінок станів і вимірювань використовується розподіл Гау-

са. 

Задача фільтрації Калмана може бути сформульована наступним чином: ви-

користовуючи всі спостережувані дані, що складаються з множини N векторів 

)(kz , визначити для кожного 1k  оцінку стану )(kx  за методом найменших ква-

дратів [86]. Інформація про вектор стану є недоступною. 
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Розв’язок задачі виводиться з урахуванням наступних припущень (крім 

припущення про лінійність системи): шум вимірювання )(kv  є білим шумом; по-

чаткове значення стану )0(x  є некорельованим з )(kv  для всіх 0k . 

 

3.1.1 Фільтр Калмана для одновимірної величини 

 

Розглянемо застосування фільтра Калмана до проблеми визначення оптима-

льної оцінки реального значення вимірюваної величини )(kx  в присутності двох 

джерел невизначеності: шуму вимірювання )(kv  і реальної зміни вимірюваної ве-

личини )(kw . 

Скалярна задача знаходження оптимальної оцінки може бути змодельована 

наступним рівнянням 

 

),()()1( kwkxkx   (3.1) 

 

вимірювана величина )(kz , моделюється як 

 

).()()( kvkxkz   (3.2) 

 

Математичне сподівання 0)]([)]([  kvEkwE , при цьому )(kw  і )(kx  є не-

корельованими випадковими величинами (білим шумом) з дисперсіями 2
w  і 2

v  

відповідно. Дисперсія 2
w  характеризує реальну зміну вимірюваної величини, тоді 

як 2
v  характеризує похибку датчика. 

Визначимо )(~ kx  як апріорну оцінку для кроку k, з урахуванням значень, 

отриманих до кроку k. Нехай )(ˆ kx  – апостеріорна оцінка для кроку k, що враховує 

вимір )(kz . Шапка над ім’ям змінної (як в )(ˆ kx ) позначає передбачене значення, а 

тильда (як в )(~ kx ) позначає апріорне значення. Апріорні і апостеріорні помилки 

можуть бути визначені наступним чином 
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),(~)()(~ kxkxke    (3.3) 

 

),(ˆ)()( kxkxke    (3.4) 

 

з апріорною і апостеріорною дисперсією, яка визначається відповідно 

 

 ,)(~)(
~ 2 keEkP    (3.5) 

 

 ,)()( 2 keEkP    (3.6) 

 

У виведенні рівнянь фільтра Калмана метою є знаходження виразу, який ви-

значає апостеріорну оцінку )(ˆ kx  як лінійну комбінацію апріорної оцінки )(~ kx  і 

зваженої різниці між виміряним значенням )(kz  і передбаченим )(~ kx : 

 

)).(~)()(()(~)(ˆ kxkzkKkxkx    (3.7) 

 

Різниця )(~)( kxkz   в (3.7) називається залишком вимірювання або інноваці-

єю. Інновація відображає різницю між передбаченим значенням )(~ kx  і реальним 

виміром )(kz . Нульова інновація означає, що передбачення виконується абсолю-

тно точно. Множник )(kK  в (3.7) називається калманівським коефіцієнтом поси-

лення і вибирається так, щоб мінімізувати апостеріорну дисперсію помилки в 

(3.6): 

 

)8.3(                                       ).()())(~)())((1(       

)()()(~))(1()())(1(       

))()()(()(~))(1()(       

)()()(~))(1()(       

))(~)()(()(~)()(ˆ)()(

kvkKkxkxkK

kvkKkxkKkxkK

kvkxkKkxkKkx

kzkKkxkKkx

kxkzkKkxkxkxkxke
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  .)()(
~

))(1()()( 2222
vkKkPkKkeEkP    (3.9) 

 

Диференціюючи (3.9) по )(kK  і прирівнюючи результат нулю, отримаємо 

вираз для )(kK : 

 

.
)(

~
)(

~

)(
2
vkP

kP
kK


   (3.10) 

 

З (3.10) випливає, що коефіцієнт посилення )(kK  зростає із зменшенням 

дисперсії помилки вимірювання 2
v . Практично це може бути інтерпретовано як 

використання досить точного датчика. З (3.10): 

 

.1)(lim
02




kK
v

  (3.11) 

 

Згідно (3.7), при 02 v  нове вимірювання просто стає наступною оцінкою 

вимірюваної величини. 

При збільшенні дисперсії помилки вимірювання 2
v  коефіцієнт )(kK  змен-

шується і різниця )(~)( kxkz   в (3.7) вносить менший внесок. Практично це може 

інтерпретуватися як використання датчика з великим розкидом. У граничному 

випадку 

 

.0)(lim
2




kK
v

  (3.12) 

 

Ще один спосіб інтерпретації зважування коефіцієнтом )(kK  складається в 

тому, що якщо дисперсія похибки вимірювання наближається до нуля, ми можемо 

більше довіряти виміряному значенню )(kz , оскільки датчик стає більш надій-

ним, довіра передбаченого значенням )(~ kx  зменшується. З іншого боку, якщо ди-



105 

 

сперсія помилки вимірювання 2
v  збільшується, довіра до реально виміряного 

значення )(kz  зменшується, оскільки датчик вважається менш надійним, при 

цьому довіри до передбаченого значенням )(~ kx  тепер більше. 

З (3.9) з урахуванням (3.10) маємо 

 

)13.3(            .
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~
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~
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~
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Звідси 

 

).(
~

))(1()( kPkKkP    (3.14) 

 

Вирази (3.7) і (3.14) визначають апостеріорну оцінку і дисперсію помилки 

як функцію величини )(kK , обчислення якої базується на попередньому значенні 

)(
~

kP  і значенні похибки вимірювального пристрою 
2
v . 

Фільтр Калмана дозволяє отримати оцінку вимірюваної величини з викори-

станням подібності зворотного зв’язку. Фільтр обчислює оцінку в якийсь момент 

часу, а потім отримує зворотний зв’язок у вигляді реального вимірювання, що мі-

стить компоненту шуму. Тому рівняння фільтра Калмана поділяються на дві гру-

пи: рівняння поновлення часу і рівняння поновлення вимірювань [97]. 

Рівняння поновлення часу: 

 

),(ˆ)1(~ kxkx    (3.15) 

 

.)()1(
~ 2

wkPkP    (3.16) 
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Дані рівняння відповідають за отримання апріорних оцінок для наступного 

часового відліку. Якщо вимірювана величина визначається деяким процесом, 

який може бути безпосередньо змодельований або виведений, це може бути вико-

ристано для отримання більш точної оцінки, ніж в припущенні, що наступне ви-

мірювання обчислюється як поточне з додаванням шуму, як в (3.1). Тоді (3.15) 

може бути переписано у вигляді  

 

).()(ˆ)1(~ kukxkx    (3.17) 

 

Рівняння поновлення вимірювань: 

 

,
)(

~
)(

~

)(
2
vkP

kP
kK


   (3.18) 

 

)),(~)()(()(~)(ˆ kxkzkKkxkx    (3.19) 

 

).(
~

))(1()( kPkKkP    (3.20) 

 

Ці рівняння відповідають за зворотний зв'язок, тобто за акумулювання но-

вого вимірювання і отримання апостеріорної оцінки. 

Часто рівняння поновлення часу діють як предиктор, а рівняння поновлення 

вимірювань – як коректор. Остаточний вигляд алгоритму має вигляд: 

1. Вибір початкових оцінок )0(~x  і )0(
~
P . 

2. Обчислення коефіцієнта посилення Калмана .
)(

~
)(

~

)(
2
vkP

kP
kK


  

3. Корекція поточної оцінки: ))(~)()(()(~)(ˆ kxkzkKkxkx  . 

4. Корекція оцінки дисперсії помилки: ).(
~

))(1()( kPkKkP   

5. Передбачення величини: ).(ˆ)1(~ kxkx   

6. Передбачення дисперсії: .)()1(
~ 2

wkPkP   
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7. )1(~ kx  і )1(
~

kP  стають )(~ kx  і )(
~

kP відповідно. 

8. Перехід на крок 2. 

Перший крок в послідовності включає вибір початкових (апріорних) зна-

чень )0(~x  і )0(
~
P . Цей вибір не є критичним, оскільки фільтр зійдеться до відпові-

дного значення незалежно від початкових умов. Тим не менш, вони повинні пот-

рапляти в динамічний діапазон зміни вимірюваної величини і помилки для збіль-

шення швидкості збіжності фільтра [98]. 

Таким чином, алгоритм фільтрації Калмана для одновимірного випадку є 

лінійним, заснованим на моделі, стохастичним рекурсивним зваженим алгорит-

мом оцінювання, оптимальним в сенсі оцінки за методом найменших квадратів. 

 

3.1.2 Фільтр Калмана для динамічних систем 

 

Фільтр Калмана природним чином розширюється для випадку лінійних ди-

намічних систем, що описуються наступними рівняннями стану і вимірювання 

 

),()()()1( kwkBukAxkx    (3.21) 

 

).()()( kvkHxkz    (3.22) 

 

де )(kx  – вектор стану; 

)(ku  – вхідний вектор; 

)(kw  – невизначеність процесу з коваріаційною матрицею )(kQ ; 

)(kz  – виміряне значення; 

)(kv  – похибка вимірювання; 

H – матриця вимірювання. 

У порівнянні з одновимірним випадком, в цих рівняннях фігурують вектор-

ні величини. Змінні стану вимірюються не безпосередньо, а через лінійні комбі-

нації, що задаються елементами матриці H. 
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Алгоритм фільтрації Калмана для цього випадку має вигляд [97]: 

1. Вибір початкових оцінок )0(~x  і )0(
~
P . 

2. Обчислення коефіцієнта посилення Калмана )()()(
~

)( 1 kSkHkPkK T  , 

)()(
~

)()()( kHkPkHkRkS T , де )(kR  – коваріаційна матриця )(kv . 

3. Корекція поточної оцінки: ))(~)()()(()(~)(ˆ kxkHkzkKkxkx  . 

4. Корекція оцінки дисперсії помилки: ).(
~

))()(()(ˆ kPkHkKIkP   

5. Передбачення величини: ).()(ˆ)1(~ kBukxAkx   

6. Передбачення дисперсії: )()(ˆ)1(
~

kQAkPAkP T  , де )(kQ  – коваріацій-

на матриця )(kw . 

7. Перехід на крок 2. 

 

3.1.3 Фільтр Калмана для нелінійних динамічних систем 

 

Теорія фільтрів Калмана була розроблена для застосування до лінійних сис-

тем. На практиці рівняння процесу і рівняння вимірювання часто є нелінійними 

функціями [94]: 

 

),())(),(()1( kwkukxfkx    (3.23) 

 

).())(()( kvkxhkz    (3.24) 

 

Для забезпечення можливості застосування рівнянь фільтра Калмана, рів-

няння процесу (3.23) і вимірювання (3.24) лінеаризуються в точці останньої оцін-

ки, що дає [99]: 

 

),())(ˆ)(())(),(ˆ()1(
)(ˆ

kwkxkx
x

f
kukxfkx

kx





   (3.25) 
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).())(~)(())(~()(
)(~

kvkxkx
x

h
kxhkz

kx





    (3.26) 

 

Фільтр Калмана, заснований на даних рівняннях, називається розширеним. 

Розширений фільтр Калмана не є оптимальним в силу застосування лінеаризації. 

Проте, точність оцінок розширеного калманівського фільтра дуже висока [100]. 

Алгоритм фільтрації для розширеного фільтра Калмана аналогічний алгори-

тму для випадку лінійних динамічних систем, але містить додатковий крок лінеа-

ризації відповідно до рівнянь (3.25) і (3.26). 

Таким чином, алгоритм фільтрації Калмана може також застосовуватися до 

нелінійних динамічних систем, що вимагає виконання лінеаризації рівнянь стану і 

вимірювання в точці останньої оцінки. Використання лінеаризації позбавляє ал-

горитм Калмана для нелінійних систем властивості суворої оптимальності, але не 

погіршує точність одержуваних оцінок. 

 

3.2 Навчання динамічних мереж з використанням фільтрів Калмана 

 

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( kxkx    (3.27) 

 

),())(),(),(()( kvkakukxhkz    (3.28) 

 

де )(kx  – вектор стану системи, що складається з вагових коефіцієнтів ме-

режі; 

)(kz  – вектор вихідних значень мережі; 

)(ku  – вхідний вектор; 

)(ka  – вектор значень активації вузлів нейронів мережі; 
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)(kv  – штучний шум вимірювання з коваріаційною матрицею )(kR ; 

h – нелінійна функція. 

Така інтерпретація дозволяє застосувати теорію фільтрів Калмана для вирі-

шення задачі навчання нейронної мережі з учителем. Вперше ця ідея була запро-

понована в [101]. При навчанні нейронної мережі необхідно використовувати ро-

зширену версію калманівського фільтра. 

Основна ідея навчання полягає в припущенні про те, що нейромережа є не-

лінійною динамічною системою, спостерігаємий вихід якої визначається векто-

ром бажаного відгуку мережі на вхідний вектор навчальної вибірки. Рівняння фі-

льтра Калмана дозволяють оцінювати стан системи, тобто змінювати ваги мережі 

таким чином, щоб реальний вихідний сигнал мережі якомога менше відрізнявся 

від бажаного сигналу. 

Застосування розширеного фільтра Калмана для навчання нейронної мережі 

вимагає виконання лінеаризації рівняння процесу (3.27). Для виконання лінеари-

зації використовується один з розглянутих алгоритмів навчання динамічних ме-

реж, наприклад, алгоритм зворотного поширення крізь час [102] або алгоритм ре-

курентного навчання в реальному часі [86]. Найбільш часто застосовується алго-

ритм зворотного поширення крізь час, в силу його простоти і вузької спрямовано-

сті алгоритму рекурентного навчання в реальному часі. 

Алгоритм зворотного поширення крізь час заснований на розгортанні стру-

ктури рекурентної мережі в часі, обчисленні градієнта і подальшого об’єднання 

значення коефіцієнтів. Алгоритм Калмана використовує обчислені градієнти для 

виконання лінеаризації. 

Алгоритм навчання нейронної мережі, що базується на фільтрі Калмана 

складається з наступних кроків [103]: 

1. Обробка мережею чергового вхідного вектору з навчальної вибірки. 

2. Обчислення частинних похідних 
x

f




 з використанням алгоритму зворот-

ного поширення крізь час. 
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3. Застосування рівнянь фільтра Калмана для оцінювання стану (поновлення 

коефіцієнтів мережі), вектор виміряних значень приймається рівним бажаному 

вектору відгуку. 

4. Оновлення внутрішніх структур алгоритму фільтрації Калмана. 

5. Перехід на крок 1. 

Налаштування алгоритму навчання нейронної мережі, заснованого на роз-

ширеному фільтрі Калмана, виконується за допомогою зміни наступних парамет-

рів [104]: 

– матриця )0(P . Ініціалізація вагових коефіцієнтів зазвичай здійснюється 

маленькими випадковими значеннями. Тому матриця )0(P  ініціалізується вира-

зом IP 1)0(   , що відповідає відсутністю апріорних знань при установці ваго-

вих коефіцієнтів. Значення ε зазвичай вибирається з діапазону [0.0001; 0.01]. 

Вплив вибору значень матриці )0(P  на процес навчання є мінімальним; 

– коваріаційна матриця похибки вимірювання )(kR . Ця матриця може бути 

інтерпретована як зворотний коефіцієнт навчання: IkkR )()( 1 , де 

]1 ,001.0[)( k  [105]. Великі значення елементів )(kR  відповідають великій похи-

бці вимірювання в алгоритмі Калмана, що призводить до менших змін вагових 

коефіцієнтів мережі. Навпаки, при малих значеннях елементів )(kR  вагові коефі-

цієнти змінюються досить сильно; 

– коваріаційна матриця процесу )(kQ . Наявність цієї матриці в рівняннях 

фільтра Калмана для навчання нейронної мережі не є необхідним, так як, форма-

льно, ваговим коефіцієнтам мережі не властива динамічна поведінка. Однак, ви-

користання цієї матриці робить алгоритм більш стійким і дозволяє вирішити ряд 

проблем, пов’язаних з локальними екстремумами [104]. Ініціалізація матриці за-

звичай здійснюється за допомогою виразу IkqkQ )()(  , де ]10 ,0[)( 6kq . 

Можна показати, що параметри навчання )(kP , )(kR  і )(kQ  взаємо-

пов’язані: алгоритм, який використовує масштабовані параметри (із використан-
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ням однакового коефіцієнта) дає результати, ідентичні не масштабованій версії 

алгоритму. 

Таким чином, настройка параметрів навчання алгоритму Калмана полягає у 

виборі коефіцієнтів )(k  і )(kq , що включає установку початкових значень кое-

фіцієнтів )0(  і )0(q  і стратегію їх зміни в процесі навчання. 

 

3.3 Аналіз класичних алгоритмів навчання нейронних мереж і 

алгоритму навчання, заснованого на теорії фільтрів Калмана 

 

Представлене в цьому розділі дослідження демонструє властивості алгори-

тму навчання нейронної мережі, заснованого на теорії фільтрів Калмана, в порів-

нянні з класичним алгоритмом зворотного поширення помилки. Аналіз проводив-

ся на прикладі задачі автономного передбачення сигналу. 

У задачі автономного передбачення предиктор для розрахунку оцінки пото-

чного значення використовує значення, отримані для попередніх часових відліків 

[106]. 

В якості тестових сигналів використовувалися два сигнали: 

– простий синусоїдальний сигнал )sin(ty  ; 

– сигнал, отриманий при розв’язанні рівняння Маккі-Гласса ([88]): 

 

).(
)(1

)()(
10

tbx
tx

tax

dt

tdx










  (3.29) 

 

Довжина передбачуваного часового інтервалу була обрана рівною 10% від 

довжини інтервалу навчання. В обох випадках використовувалася одна і та ж ар-

хітектура мережі – багатошаровий персептрон із затримками на вході. Ця архітек-

тура є найпростішою формою динамічної нейронної мережі. Довжина лінії затри-

мки становила 16 часових відліків. Навчання здійснювалося до досягнення зада-

ного порога середньоквадратичної помилки, що становить 0,001. 
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Далі виконувалося тестування, яке полягало в прогнозі сигналу в автоном-

ному режимі, тобто передбачене на поточному кроці значення використовувалося 

в якості вхідного значення на наступному кроці. Таблиця 3.1 містить значення 

помилок навчання і тестування, а також час навчання для різних сигналів і алго-

ритмів навчання. 

 

Таблиця 3.1 – Порівняльні результати для задачі автономного передбачення 

сигналу 

Сигнал Алгоритм навчання 
Помилка  

передбачення 

Кількість епох / 

час навчання 

Синус 
Зворотне поширення 

помилки 
0,012 285 / 2 с. 

Маккі-Гласс 
Зворотне поширення 

помилки 
0,015 300 / 3 с. 

Синус 
Розширений фільтр 

Калмана 
0,001 9 / 1 с. 

Маккі-Гласс 
Розширений фільтр 

Калмана 
0,002 85 / 9 с. 

 

Результати передбачення сигналу Маккі-Гласса для двох алгоритмів на-

вчання представлені на рисунках 3.1 і 3.2. 

З наведених експериментальних даних видно, що алгоритм навчання, засно-

ваний на фільтрі Калмана, значно перевершує алгоритм зворотного поширення за 

швидкістю збіжності (кількості епох) і точності передбачення. Єдиним недоліком 

є дещо збільшений час навчання для випадку сигналу Маккі-Гласса. Проте, неве-

лика кількість епох для випадку синусоїдального сигналу забезпечила менший час 

у порівнянні з алгоритмом зворотного поширення помилки. 

Результати досліджень, представлені в роботах [107, 108] також свідчать 

про значну перевагу алгоритму навчання нейронної мережі, заснованому на філь-

трі Калмана. 
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Рисунок 3.1 – Результат передбачення сигналу Маккі-Гласса для мережі, 

навченої алгоритмом зворотного поширення помилки 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Результат передбачення сигналу Маккі-Гласса для мережі, 

навченої калманівським алгоритмом 

 

Таким чином, застосування алгоритму навчання нейронної мережі, заснова-

ного на теорії фільтрів Калмана, дозволяє значно покращити якість навчання, 

скоротивши при цьому кількість навчальних епох. Для розглянутих прикладів пе-

редбачення сигналу помилка при відновленні сигналу калманівською мережею 

була майже на порядок нижче помилки, отриманої для мережі, навченої за допо-

могою алгоритму зворотного поширення помилки. 
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3.4 Застосування мереж Калмана для побудови вимірювальних систем 

 

У розділі 2 був запропонований спосіб проведення вимірювань параметрів 

довільної системи за неповним вектором стану, заснований на побудові нейроме-

режевої моделі цієї системи. При проведенні моделювання використовувалася 

звичайна мережа прямого поширення – багатошаровий персептрон, а також реку-

рентна мережа – мережа Елмана. 

Застосування рекурентних мереж і алгоритму навчання Калмана дозволяє 

підвищити точність побудови моделі досліджуваної системи, що призводить до 

отримання більш точних результатів вимірювання. Для практичного підтвер-

дження цієї тези було проведено моделювання процесу вимірювання з викорис-

танням звичайної мережі та мережі, навченої за допомогою алгоритму Калмана. 

Моделювання проводилося для лінійних і нелінійних систем з різною керованіс-

тю. 

Результати моделювання для випадку нелінійної частково керованої системи 

представлені на рисунку 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Відносна похибка вимірювань за допомогою звичайної мережі  

і мережі, навченої алгоритмом Калмана, для випадку нелінійної  

частково керованої системи 
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3.5 Розробка методики збільшення швидкості збіжності алгоритму 

Калмана 

 

Робота алгоритму навчання нейронної мережі, заснованого на фільтрі Кал-

мана, в значній мірі визначається коректним вибором значень параметрів навчан-

ня. В цьому розділі пропонується удосконалена методика, що дозволяє прискори-

ти збіжність алгоритму. 

Як було зазначено в розділі 3.2, основними параметрами алгоритму навчан-

ня Калмана є матриці )(kR  і )(kQ . Найбільш поширеним підходом до завдання 

значень цих матриць є використання діагональних матриць, що формуються на-

ступним чином ([73]): 

 

IkkR )()( 1 ,  (3.30) 

 

IkqkQ )()(  .  (3.31) 

 

Існує два основних способи вибору значень коефіцієнтів )(k  і )(kq  [104]: 

1) використання фіксованих значень коефіцієнтів. Цей спосіб є найпрості-

шим, але має низку недоліків, головним з яких є ефект пам’яті, що виявляється в 

більш сильному впливі на процес навчання останніх пред’явлених вхідних векто-

рів; 

2) використання лінійної залежності для поступового зменшення впливу 

вхідних векторів на процес навчання мережі. Зазвичай навчання мережі здійсню-

ється епохами, кожна з яких складається з всієї множини навчальних векторів. 

Цей спосіб передбачає зменшення швидкості навчання з кожною епохою. 

Лінійна зміна параметрів є більш ефективною в сенсі збільшення швидкості 

збіжності. На рисунку 3.4 представлені залежності середньоквадратичної помилки 

для двох описаних методик. 
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Рисунок 3.4 – Залежність середньоквадратичної помилки навчання 

алгоритму Калмана від епохи навчання для фіксованих і 

лінійноапроксимованих параметрів навчання 

 

Основним недоліком існуючих методів коригування параметрів навчання в 

алгоритмі Калмана є негнучкість механізму зміни трансформаційних параметрів: 

зміни параметрів виконуються тільки в кінці епохи навчання. Пропонована далі 

вдосконалена версія методики зміни параметрів передбачає невелику зміну пара-

метрів після обробки мережею кожного вектора з навчальної вибірки. 

Як було зазначено вище, параметром швидкості навчання для алгоритму 

Калмана є коефіцієнт )(k . При зміні коефіцієнта )(k  коефіцієнт )(kq  також по-

винен бути змінений для збереження взаємозв’язку параметрів навчання )(kR  і 

)(kQ . Зазвичай в процесі навчання коефіцієнт )(k  плавно зменшується, що від-

повідає припущенню про поступове зменшення помилки в процесі навчання. 

Нехай )(ke  – поточна середньоквадратична помилка на етапі k, )1( ke  – 

помилка на попередньому кроці. Будемо змінювати коефіцієнт )(k  згідно насту-

пному правилу 
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де )(.)( klin  – коефіцієнт )(k , обчислений за допомогою лінійної апрокси-

мації; 

)(ke  – середньоквадратична помилка для поточного кроку; 

)1( ke  – середньоквадратична помилка для попереднього кроку; 

1  – деякий коефіцієнт. 

Це емпіричне правило можна трактувати наступним чином. Якщо при обро-

бці поточного вхідного вектору помилка зростає, то коефіцієнти мережі повинні 

бути адаптовані в більш сильному ступені, тобто коефіцієнт )(k  повинен бути 

збільшений. При меншій помилці коефіцієнт швидкості навчання може бути тро-

хи зменшений. 

Типові результати роботи алгоритму Калмана з вдосконаленою методикою 

зміни параметрів навчання при 1.1  представлені на рисунку 3.5. 

 

 

Рисунок 3.5 – Залежність середньоквадратичної помилки навчання  

алгоритму Калмана від епохи навчання для фіксованої, лінійноапроксимованої  

і вдосконаленої методик зміни параметрів навчання 
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Запропонована методика дозволяє отримати видиме збільшення швидкості 

збіжності алгоритму Калмана. Так, для представленого на рисунку експерименту 

при цільовому значенні помилки 03.0e  алгоритм збігається за 4 епохи, а при 

використанні лінійного методу – за 30. 

Таким чином, запропонована методика дозволяє збільшити швидкість збіж-

ності алгоритму. У проведених експериментах швидкість збіжності зросла в сере-

дньому на 8% в порівнянні з лінійною зміною коефіцієнта швидкості навчання. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Алгоритм навчання нейронних мереж, заснований на теорії фільтрів Кал-

мана, є ефективним і високоточним методом навчання нейронних мереж. Ці влас-

тивості забезпечуються більш повнішим використанням інформації про обчислені 

значення градієнта. 

2. Вимогливість алгоритму Калмана до ресурсів, що є його єдиним недолі-

ком, не є проблемою при використанні алгоритму на сучасних настільних 

комп’ютерах. 

3. Проведений порівняльний аналіз на прикладі задачі автономного перед-

бачення сигналу підтвердив теоретичні висновки про якість навчання. Для розг-

лянутих прикладів помилка навчання алгоритму Калмана була значно менше по-

милки навчання класичного алгоритму зворотного поширення помилки. 

4. Застосування алгоритму Калмана до задачі вимірювань за неповним век-

тором стану також показало перевагу цього алгоритму в порівнянні з іншими ал-

горитмами навчання нейронних мереж. 

5. Запропонований метод корекції параметрів навчання алгоритму Калмана 

дозволяє збільшити швидкість збіжності алгоритму. При моделюванні збільшення 

швидкості збіжності склало у середньому 8% у порівнянні з лінійної методикою 

зміни параметрів навчання. 
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РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ПОХИБОК В 

ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДИНАМІЧНІ 

НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ 

 

4.1 Аналіз і моделювання похибки стандартного нейрона 

 

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

мережі, першорядною є задача визначення похибок вимірюваних сигналів. Не 

менш важливою проблемою є теоретичне обґрунтування коректності роботи сис-

теми і можливості досягнення необхідного рівня точності. 

У більшості архітектур нейронних мереж використовується класична мо-

дель нейрона, що складається з адаптивного суматора і нелінійного перетворюва-

ча. Нейрони використовуються в якості «будівельних блоків» нейронної мережі. 

Виходи одних нейронів (можливо, затримані на кілька відліків) є входами для ін-

ших. Таким чином, маючи спосіб визначення похибки одного нейрона, можна до-

сить легко обчислити похибку мережі в цілому. Пропонований метод визначення 

похибки є розширенням ідей, запропонованих в [109–111]. 

Класична модель нейрона показана на рисунку 4.1. 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Модель нейрона 

 

Адаптивний суматор описується наступним виразом 
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,   (4.1) 

 

де jv  – значення активації j-того нейрона; 

ix  – i-й вхідний сигнал; 

ijw  – ваговий коефіцієнт i-го вхідного сигналу. 

Нелінійний перетворювач застосовує деяку нелінійну функцію φ до свого 

вхідного сигналу 

 

),( jj vy    (4.2) 

 

де jy  – вихідний сигнал j-го нейрона. 

Нехай вхідні сигнали, що надходять на нейрон, мають похибки 

 

,iii xx    (4.3) 

 

де ix  – вхідне значення, що містить похибку; 

ix  – справжнє значення вхідного сигналу; 

i  – абсолютне значення похибки. 

Будемо вважати, що похибки є незалежними величинами з нормальним роз-

поділом, що характеризується нульовим середнім значенням і дисперсією 2
i . 

Знайдемо співвідношення між дисперсіями похибок вхідних сигналів нейрона і 

похибкою його вихідного сигналу. 

Для оцінки залежності похибки вихідного сигналу нелінійного перетворю-

вача від похибки його вхідного сигналу представимо нелінійну функцію )(x  у 

вигляді 

 

,)()()(   xxx   (4.4) 
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де   – невелика зміна аргументу )(x ; 

)(x  – похідна функції нелінійного перетворювача. 

Нехай 2
in  – дисперсія помилки вхідного сигналу перетворювача, а 

2
out  – дисперсія його вихідного сигналу. Згідно (4.4) маємо  

 

.)( 222
inout x       (4.5) 

 

У моделі, що враховує похибки сигналів, вхідний сигнал суматора опису-

ється наступним виразом 

 

,)(
1





N

i
iiij xwv    (4.6) 

 

де iw  – i-й ваговий коефіцієнт; 

ix  – справжнє значення вхідного сигналу; 

i  – похибка i-го вхідного сигналу. 

Нехай 2
out  – дисперсія вихідного сигналу суматора. Будемо також вва-

жати дисперсії вхідних сигналів однаковими. Маємо 
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Звідси за умови однакових вхідних похибок 
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Об’єднуючи результати (4.5) і (4.8), отримаємо співвідношення для вхідних 

і вихідних дисперсій нейрона 

 

.)(
1

2222




N

i
iiout wv    (4.9) 

 

де 



N

i
iixwv

1

 – значення активації нейрона. 

Отримані вище результати розглядали елементи нейрона (суматор і неліній-

ний перетворювач) як абсолютно точні. На практиці, особливо при реалізації ней-

ронних мереж на малопотужних мікропроцесорах, ці елементи також можуть ма-

ти деяку похибку. В подальших міркуваннях приймається, що ця похибка завжди 

менше похибки сигналів, що обробляються нейронною мережею [112, 113]. 

Нелінійний перетворювач, який має власну похибку, описується наступним 

виразом 

 

,)(   jj vy   (4.10) 

 

де   – власна похибка перетворювача. Розглянемо дисперсію вихідного 

сигналу. Маємо 

 

      222 )()()( inown vDvDvD     .  (4.11) 

 

Суматор з похибкою описується наступним рівнянням 
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Маємо 
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За умови рівності 2
i  можна записати 
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Комбінуючи вирази (4.11) і (4.14), отримуємо 
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де v – значення активації нейрона.  

За умови рівності вхідних похибок 2
i  з (4.15) отримуємо 
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   (4.16) 

 

Таким чином, отримані вирази, що зв’язують похибку вхідних сигналів 

нейрона з похибкою його вихідного сигналу. Вираз (4.15) може використовувати-

ся для обчислення оцінки похибки в процесі функціонування мережі. Вираз (4.16) 

дозволяє провести аналіз і обчислити допустимі похибки вхідних сигналів при за-

даних похибках вихідного сигналу нейрона. 

Як було зазначено вище, власні похибки 2
own  і 2

out  досить малі за 

умови реалізації нейронної мережі на сучасних мікропроцесорах. Отримані ре-
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зультати мають сенс тільки для випадку, коли власні похибки елементів нейрона 

менше похибок його вхідних сигналів. Це твердження практично завжди викону-

ється. 

Розглянемо вираз (4.15). Приймемо 022   outown   . Тоді вираз для по-

хибки вихідного сигналу набуває вигляду 

 

,)(
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2222
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iiout wv    (4.17) 

 

де 



N

i
iixwv

1

 – значення активації нейрона. 

Вхідні сигнали будь-якого нейрона мережі ix  знаходяться в діапазоні 

 1  ;1 . Це досягається масштабуванням вхідних сигналів для першого шару ме-

режі і застосуванням відповідних активаційних функцій для нейронів інших ша-

рів. 

Вагові коефіцієнти iw  можуть мати довільні значення, однак занадто великі 

абсолютні значення коефіцієнтів призводять до перенасичення мережі. В добре 

навченій мережі ефект перенасичення мінімальний. Нульові значення коефіцієн-

тів призводять до ігнорування значень вхідних сигналів для відповідного входу, 

що зазвичай є наслідком недостатньо якісного навчання мережі. Для виконання 

моделювання приймемо діапазон зміни вагових коефіцієнтів iw  рівним  10  ;10 . 

На рисунках 4.2, 4.3 представлені типові гістограми для значень вагових ко-

ефіцієнтів реальних нейронних мереж. 

Наведені залежності підтверджують правильність обраного діапазону зміни 

вагових коефіцієнтів. 
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Рисунок 4.2 – Розподіл коефіцієнтів ijw  для нейронної мережі, 

навченої за допомогою алгоритму зворотного поширення помилки 

 

 

Рисунок 4.3 – Розподіл коефіцієнтів ijw  для нейронної мережі, 

навченої за допомогою алгоритму Калмана 
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Розглянемо найпростіший випадок нейрона, що має всього один вхід. Побу-

дуємо залежність виразу 
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),(   в правій частині (4.17) від 

значень параметрів 1ww   і 1xx  . Вираз для f набуде вигляду 

 

  22
),( wwxxwf    (4.18) 

 

Нульове значення виразу (4.18), яке відповідає області насичення актива-

ційної функції   0 v  в рамках побудованої моделі, призводить до отримання 

нульової вихідної похибки за будь-яких значень вхідної похибки. Тому в подаль-

ших дослідженнях буде в основному розглядатися область ненульових значень 

 wx . 

Для вивчення залежності (4.18) необхідно обчислити значення похідної ак-

тиваційної функції  v . Розглянемо найбільш поширені активаційні функції. 

Логістична функція описується наступним виразом. 
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   (4.19) 

 

Похідна логістичної функції обчислюється як 

 

     ).1( xxx     (4.20) 

 

Залежність ),( xwf  наведена на рисунку 4.4. 

Гіперболічний тангенс описується наступним виразом 
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Похідна гіперболічного тангенса обчислюється як 

 

  .)(1 2xx     (4.22) 

 

Залежність ),( xwf  для гіперболічного тангенса наведена на рисунку 4.5. 

 

 

Рисунок 4.4 – Залежність ),( xwf для логістичної функції 

 

 

Рисунок 4.5 – Залежність ),( xwf  для гіперболічного тангенса 
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Лінійна функція часто використовується в якості активаційної функції вихі-

дного шару нейронної мережі. Функція описується виразом  

 

  .xx    (4.23) 

 

Похідна лінійної функції 

 

  .1 x   (4.24) 

 

Залежність ),( xwf для лінійної функції наведена на рисунку 4.6. 

 

 

Рисунок 4.6 – Залежність ),( xwf для лінійної активаційної функції 

 

Представлені графіки дозволяють зробити висновок про те, що більша час-

тина значень ),( xwf  лежить в області 1z . Для забезпечення мінімальної похиб-

ки область зміни вагового коефіцієнта повинна лежати в межах  1  ;1 . 

При 1),( xwf  з (4.17) випливає, що вихідна похибка нейрона менше його 

вхідної похибки, тобто за заданою вихідною похибкою на вхідну похибку накла-

даються менш суворі обмеження. Таким чином, в цьому випадку нейрон пригні-
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чує похибки своїх вхідних сигналів. Наведені міркування не є строгим підтвер-

дженням факту приглушення похибки стандартним нейроном, так як на наведе-

них залежностях існують області 1),( xwf . Однак, проведені експерименти сві-

дчать про те, що нейрон зазвичай функціонує в областях 1),( xwf . 

З проведеного дослідження можна також зробити висновок про те, що мен-

ші значення вагових коефіцієнтів будуть приводити до отримання меншої вихід-

ної похибки нейрона. 

 

4.2 Аналіз і моделювання похибки нейронної мережі прямого 

поширення 

 

Аналіз похибок повнофункціональної нейронної мережі базується на аналізі 

похибок окремих складових її нейронів, який виконується згідно з попереднім ро-

зділом. Можливі два варіанти аналізу. 

У першому варіанті задачі є визначення допустимих похибок вхідних сиг-

налів при заданих похибках вихідних сигналів мережі. Це дослідження дозволяє 

підтвердити можливість забезпечення заданої точності вимірювань за допомогою 

нейронної мережі. Обчислення допустимих похибок вхідних сигналів проводить-

ся від останнього шару мережі. 

Для прикладу розглянемо просту нейронну мережу, зображену на рис. 4.7. 

Використовуючи вираз (4.17) для кожного нейрона в мережі, можна отримати 

оцінку похибок вхідних сигналів нейронної мережі. Як було зазначено вище, ця 

оцінка не є строгим доказом можливості забезпечення заданої точності, так як 

формули обчислення похибок залежать від значень вхідних сигналів мережі і її 

вагових коефіцієнтів. 

Запропонований метод передбачає оцінку похибок безпосередньо в процесі 

функціонування мережі. При цьому похибки обчислюються для кожного вхідного 

вектору. Обчислення похибок в процесі функціонування мережі дозволяє здійс-

нювати контроль похибок в реальному часі. 
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Рисунок 4.7 – Обчислення допустимих похибок вхідних сигналів  

для простої нейронної мережі 

 

Для виконання оцінки похибок в розроблену реалізацію нейронної мережі 

було додано код для обчислення значень дисперсій похибок вихідних сигналів в 

залежності від дисперсій вхідних сигналів для кожного нейрона мережі. Дисперсії 

похибок сигналів вхідного шару мережі задаються ззовні. Дисперсії похибок ви-

хідних сигналів мережі збігаються з дисперсіями похибок вихідних сигналів 

останнього шару мережі [114, 115]. 

Моделювання виконувалося для мереж різної архітектури. Дисперсія поми-

лки вхідного сигналу мережі була прийнята рівною 2.02 in . Типові результати 

моделювання представлені на рисунку 4.8. 

Для більш детального аналізу похибок, розглянемо залежність середньої 

вихідної похибки від вхідної похибки, а також залежність середньої вихідної по-

хибки від кількості вагових коефіцієнтів мережі. 

Типова залежність середньої вихідної похибки від похибки вхідних сигналів 

нейронної мережі представлена на рисунку 4.9. 
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Рисунок 4.8 – Залежність дисперсії помилки вихідного сигналу мережі  

від дисперсії помилки вхідного сигналу для архітектури 3-3-1 

 

 

Рисунок 4.9 – Залежність середньої дисперсії помилки вихідного сигналу мережі 

від дисперсії помилки вхідного сигналу для архітектури 3-3-1 
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У більшості проведених експериментів дисперсія вихідної похибки була 

значно менше дисперсії вхідної похибки. Слід відзначити, що у всіх експеримен-

тах для навчання мереж використовувався алгоритм Калмана, який дозволяє 

отримувати більш вузькі діапазони зміни вагових коефіцієнтів. Більш детально ця 

тема обговорювалася в наступному розділі. 

Залежність середньої вихідної похибки від кількості вагових коефіцієнтів 

представлена на рисунку 4.10. 

 

 

Рисунок 4.10 – Залежність середньої дисперсії помилки вихідного сигналу мережі 

від кількості вагових коефіцієнтів для мережі прямого поширення 

 

Таким чином, для реальних діапазонів коефіцієнтів нейронної мережі ijw  і 

вхідних значень ix , які відповідають функціонуванню навченої нейронної мережі 

з реальними даними, відбувається приглушення похибки вхідних сигналів. Цим 

пояснюється стійкість систем, розроблених на основі нейронних мереж, до поми-

лок і аномалій у вхідних даних. 
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4.3 Розробка методики оцінки похибки рекурентної нейронної мережі 

 

Для забезпечення можливості обчислення похибок для випадку рекурентної 

мережі необхідно виконати розгортання мережі в часі [102]. При цьому рекурент-

на мережа замінюється мережею прямого поширення з великою кількістю нейро-

нів. 

Подальше обчислення похибок вихідних сигналів рекурентної нейронної 

мережі здійснюється аналогічно обчисленню для мережі прямого поширення. В 

якості вхідних сигналів нейрона розглядаються поточні вихідні сигнали нейронів 

попереднього шару, а також аналогічні сигнали, затримані на певну кількість ча-

сових відліків. Максимальна величина часової затримки відповідає обраній при 

розгортанні рекурентної структури нейронної мережі. 

Результати моделювання похибки для рекурентних мереж аналогічні ре-

зультатам, отриманим для мереж прямого поширення. 

На рисунках 4.11, 4.12 представлені залежності дисперсії помилки вихідно-

го сигналу від дисперсії помилки вхідного сигналу для рекурентних мереж. Дис-

персія помилки вихідного сигналу в цьому випадку теж не перевершує дисперсію 

помилки вхідного сигналу. 

На рисунку 4.13 показана типова залежність середньої дисперсії помилки 

вихідного сигналу від дисперсії помилки вхідного сигналу для випадку рекурент-

ної мережі. 

Залежність середньої дисперсії помилки вихідного сигналу мережі від кіль-

кості вагових коефіцієнтів для рекурентної мережі представлена на рисунку 4.14. 

Таким чином, наведені залежності свідчать про приглушення похибок реку-

рентною нейронною мережею. Залежності були отримані для навчених нейрон-

них мереж при роботі з реальними вхідними даними для задач передбачення сиг-

налу та оцінювання навігаційних просторово-часових параметрів рухомих 

об’єктів залізничного транспорту з використанням навігаційних супутникових си-

стем. 
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Рисунок 4.11 – Залежність дисперсії помилки вихідного сигналу мережі  

від дисперсії помилки вхідного сигналу для архітектури 3-3R-1 

 

 

Рисунок 4.12 – Залежність дисперсії помилки вихідного сигналу мережі  

від дисперсії помилки вхідного сигналу для архітектури 3R-3R-1R 
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Рисунок 4.13 – Залежність середньої дисперсії помилки вихідного сигналу мережі 

від дисперсії помилки вхідного сигналу для архітектури 3-3R-1 

 

 

Рисунок 4.14 – Залежність середньої дисперсії помилки вихідного сигналу мережі 

від кількості вагових коефіцієнтів для рекурентної мережі 
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4.4 Дослідження впливу алгоритму навчання на похибку нейронної 

мережі 

 

Залежність похибки вихідного сигналу нейрона від похибок його вхідних 

сигналів включає вагові коефіцієнти нейрона, а також поточні значення вхідних 

сигналів. Значення вагових коефіцієнтів визначаються в процесі навчання. В силу 

цього, можна припустити, що різні алгоритми навчання будуть формувати різні 

множини вагових коефіцієнтів, які по різному змінюватимуть значення оцінки 

похибки. В цьому розділі проводиться порівняння алгоритмів навчання в плані їх 

впливу на похибку навченої мережі. 

Розглядаються наступні алгоритми навчання – класичний алгоритм зворот-

ного поширення помилки [45, 49], алгоритм BFGS [47] і алгоритм навчання, за-

снований на теорії фільтрів Калмана [99]. Для аналізу використовувалася задача 

передбачення сигналу і мережа прямого поширення з архітектурою 3-3-1. Мережа 

навчалася кожним з алгоритмів до досягнення заданого порогового значення по-

милки 001.0e , далі здійснювалося тестування мережі з одночасним контролем 

похибки вихідного сигналу при заданій похибці вхідного сигналу. 

Результати моделювання представлені на рисунках 4.15, 4.16. 

 

 

Рисунок 4.15 – Залежність похибки вихідного сигналу для алгоритму  

зворотного поширення помилки і алгоритму Калмана 
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Рисунок 4.16 – Залежність похибки вихідного сигналу  

для алгоритму BFGS і алгоритму Калмана 

 

Вагові коефіцієнти для наведених мереж були розподілені наступним чи-

ном: для алгоритму зворотного поширення в діапазоні  1.4  ;4.5 , для алгоритму 

BFGS в діапазоні  5  ;2.6 , для алгоритму Калмана в діапазоні  98.0  ;01.1 . 

Результати експериментів, проведених для інших задач і для мереж інших 

архітектур, були аналогічні наведеним. На рисунках 4.2 і 4.3 наведені розподіли 

коефіцієнтів для реальних нейронних мереж. Видно, що алгоритм Калмана забез-

печує більш компактний діапазон для вагових коефіцієнтів. 

Похибка мережі, навченої за допомогою алгоритму Калмана, значно менше 

похибок мереж, навчених з використанням алгоритму зворотного поширення по-

милки і алгоритму BFGS. Наведені розподіли коефіцієнтів показують, що вагові 

коефіцієнти, отримані за допомогою алгоритму Калмана, знаходяться в більш ву-

зькому діапазоні, ніж вагові коефіцієнти мереж, навчених з використанням інших 

алгоритмів. Згідно (4.9) такий розподіл коефіцієнтів забезпечує меншу похибку 

вихідних сигналів мережі. 

Таким чином, використання алгоритму Калмана дозволяє отримати мережі, 

що забезпечують меншу похибку вихідного сигналу при заданих похибках вхід-

них сигналів. 
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Висновки до розділу 4 

 

1. Розроблено метод оцінки похибки вихідного сигналу стандартного ней-

рона, вираженої в термінах середньоквадратичного відхилення. 

2. Запропонований метод розширено для виконання оцінки похибок вихід-

них сигналів нейронної мережі при відомих похибках вхідних сигналів в реаль-

ному часі. Метод може бути застосований до мереж прямого поширення і рекуре-

нтних мереж, що використовують стандартні нейрони. 

3. Наведено результати моделювання, що підтверджують факт приглушення 

похибок вхідних сигналів нейронною мережею для типових діапазонів вхідних 

сигналів і вагових коефіцієнтів. 

4. Показано, що похибка нейронної мережі залежить від використаного ал-

горитму навчання. Використання алгоритму навчання, заснованого на фільтрі Ка-

лмана, дозволяє отримувати мережі з меншою вихідною похибкою. 
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РОЗДІЛ 5. СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ КООРДИНАТ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЛОБАЛЬНИХ 

НАВІГАЦІЙНИХ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ НА БАЗІ 

НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО ПІДХОДУ 

 

5.1 Шляхи підвищення точності визначення місцеположення рухомих 

транспортних об’єктів з використанням супутникових навігаційних систем 

 

Необхідність застосування супутникових технологій на залізничному тран-

спорті вже поза сумнівом. Вона обумовлена 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 на-

вігаційних систем неможливо. Як зазначалось у розділі 1.2, на сьогодні існує де-

кілька варіантів глобальних супутникових навігаційних систем, основними з яких 

є американська система GPS та російська система ГЛОНАСС. Всі вони базуються 

на використанні високоорбітальних супутників. ГНСС дозволяють визначати різ-

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

ординати [18–20]. 

Системи GPS і ГЛОНАСС вдало доповнюють один одного, оскільки біль-

шість супутників системи GPS знаходиться на екваторіальних орбітах, а більшість 

супутників системи ГЛОНАСС – на орбітах, що проходять в приполярних облас-

тях земної кулі. Це особливо актуально при визначенні місця розташування поїз-

дів, оскільки (на відміну від літаків) через топографічні особливості траси заліз-

ниці в окремі моменти бортова апаратура поїздів може приймати сигнали лише 

від 4–5 з 8–9 супутників, які знаходяться над ним у цей момент часу. Решта сиг-

налів екрануються навколишніми об’єктами (горами, земляними насипами і т.д.). 
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Кожен супутник має надточний атомний (рубідієвий і цезієвий) годинник. З 

його допомогою через кожну 1 мс супутник генерує свій унікальний псевдовипа-

дковий код на частоті 1,5 ГГц. Код з 1024 бітів містить номер супутника. Цей код 

потім модулює несучу частоту (здійснюється фазова маніпуляція) і передається в 

ефір. 

Багатоканальний приймач користувача (саме багатоканальність дозволяє 

одночасно отримувати сигнали з декількох супутників за рахунок їх кодового по-

ділу) вимірює псевдодальності до декількох супутників і потім обчислює свої ко-

ординати 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 елект-

ромагнітної хвилі несучої (тобто радіосигналу з частотою 1,5 ГГц) на час затрим-

ки при проходженні ним відстані від супутника до користувача. Швидкість поши-

рення 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 го-

динника приймача користувача (четверта невідома) розв’язується система з чоти-

рьох 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 сиг-

налів від трьох супутників. 

Після включення в роботу (холодний старт) навігаційний приймач не відра-

зу починає видавати достовірні координати. Це пов’язано з розбіжністю реальних 

характеристик орбіт супутників з такими ж характеристиками, записаними в 

пам’ять приймача на момент їх останнього оновлення. Оскільки в приймачі відсу-

тні точні дані про координати супутника, від якого він відраховує псевдодаль-

ність, в розрахунках, що виконуються в приймачі, з’являється велика похибка. 

Як було зазначено вище, для вирішення різноманітних задач управління ру-

хом поїздів потрібно досягти точності вимірювань географічних координат від 
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декількох десятків метрів до декількох метрів. У зв’язку з цим доцільно оцінити 

точність навігаційного методу. 

Приймач користувача щосекундно формує географічні координати місцез-

находження у вигляді повідомлення, що містить поля з широтою і довготою (по 

32 біта кожне поле). Виходячи з довжини земного екватора, теоретична похибка 

визначення координат при 32-бітному поданні становить 6 см. 

Реальна ж похибка істотно вище. Вона складається з наступних видів похи-

бок [33, 116, 117]: 

– похибка селективності доступу; 

– похибка від іонізованої оболонки; 

– похибка від складок місцевості; 

– похибка від розташування супутників. 

Похибка селективності доступу вноситься військовим відомством, щоб при-

ватні користувачі не могли впливати на обороноздатність країни. Ця похибка до-

сягається хаотичним зрушенням часу передачі супутником псевдовипадкового 

коду. Дана похибка для звичайних приймачів непереборна і становить 20–30 м. 

Наразі даний тип похибки не привноситься в розрахунки. 

Похибка від іонізованої оболонки пов’язана з тим, що при розрахунку псев-

додальності швидкість поширення електромагнітної хвилі приймають постійною і 

рівною її швидкості в вакуумі. У той же час її реальна швидкість при попаданні в 

шари іоносфери знижується. Ця похибка збільшується для супутників, що лежать 

низько до горизонту. Тому не бажано використовувати дані таких супутників. На-

лаштування приймача дозволяє автоматично відсікати сигнали від супутників, що 

лежать нижче заданого кута. 

Похибка від складок місцевості може виникнути в тому випадку, якщо в 

безпосередній близькості (до 5 м) від приймача знаходиться предмет, від якого 

відбивається сигнал супутника. При цьому відбитий сигнал може бути сприйня-

тий приймачем, як прямий. Величина цієї похибки не перевищує декількох мет-

рів. 
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Похибка від розташування супутників залежить від їх взаємного місцезна-

ходження. Шляхом розрахунків в приймачі проекцій сигналів на поверхню Землі 

з’являються кола рівної дальності. Загальна область їх перетину дає невизначе-

ність – похибку. Чим ближче один до одного супутники, тим більше ця похибка 

(більше область перетину). Тому для зниження величини похибки слід користува-

тися даними супутників, що знаходяться в різних сегментах неба. 

Сумарна похибка визначення координат за допомогою ГНСС може досягти 

100 м. Оскільки в останні роки військове відомство зняло вимогу щодо селектив-

ності доступу, то сумарна похибка знижується до 30 м. Крім того, існує ще ряд 

технічних рішень, що дозволяють знизити сумарну похибку до величин, які від-

повідають вимогам , що пред’являються до засобів залізничного та автомобільно-

го транспорту. 

Для того, щоб бортовий локомотивний пристрій (КЛУБ-У, КЛУБ-УП) міг 

використовувати в своїй роботі інформацію від ГНСС, він повинен мати в складі 

свого обладнання: електронну карту ділянок шляху, антену і приймач ГНСС. 

Електронна карта – це звичайна географічна карта, призначена для збері-

гання залізничних координат і інших властивостей залізничних об’єктів (світло-

форів, станцій, мостів, переїздів і т.д.), а також географічних координат кіломет-

рових стовпів в електронному (кодовому) вигляді. 

Антена ГНСС здійснює безпосередній прийом сигналів псевдовипадкового 

коду і навігаційних повідомлень із супутників угрупування GPS або ГЛОНАСС. 

Приймач ГНСС проводить розрахунок координат свого місця розташуван-

ня, своєї поточної швидкості і абсолютного астрономічного часу і видачу цих па-

раметрів в блок електроніки бортового пристрою з періодичністю в 1 с. 

В електронну карту попередньо записуються координати послідовно розта-

шованих кілометрових стовпів по маршруту руху поїзда. У той момент, коли ко-

ординати, розраховані локомотивним GPS/ГЛОНАСС-приймачем, співпадуть з 

координатами одного з кілометрових стовпів, блок електроніки визначає свої за-

лізничні координати і знаходить на електронній карті відстань до найближчого 
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залізничного об’єкта. Зменшення цієї відстані в межах поточного кілометра роз-

раховується з урахуванням фактичної швидкості поїзда [118]. 

Створення макета електронної карти (файл з розширенням «*.map») зручно 

здійснювати на стаціонарному персональному комп’ютері після попередньої 

установки на ньому пакету програмного забезпечення «Конструктор». Перед по-

чатком робіт оператор повинен отримати дані по залізничних об’єктах, що знахо-

дяться в межах створюваної електронної карти (або в табличному вигляді, або до-

рожні плани станцій і перегонів). 

Потім необхідно представити весь обсяг роботи: визначити кількість елеме-

нтарних ділянок, які заносяться, і їх протяжність. Елементарним вважається діля-

нка шляху, у якій на всій її довжині немає жодного бокового відгалуження або 

перетину з іншими ділянками. Будь-яке станційне розгалуження вважається бага-

токолійним продовженням тієї ж самої ділянки, а не як кілька нових ділянок. До-

цільність внесення в ЕК кожного з бічних шляхів на станції визначається наявніс-

тю на цьому шляху хоча б одного із залізничних об’єктів: «платформа», «світло-

фор», «глухий кут», «міст», «тунель» і т.п. 

Вводити ділянки можна в будь-якій послідовності, не обов’язково в тій, в 

якій вони слідують один за одним на місцевості. Межами ділянок служать ознаки 

«початок/кінець ділянки», що відносяться до відповідних кілометрових стовпів 

("1" – початок, "2" – кінець, "0" – проміжні кілометрові стовпи). 

 

5.2 Математична модель динамічної системи 

 

Для розробки алгоритму вторинної обробки показів апаратури користувача 

супутникової навігаційної системи запишемо загальну модель руху транспортно-

го об’єкта (залізничного локомотива) у дискретному часі 

 

),1())(()1(  nrnqAfnq n   (5.1) 

 

),()()( nwnqCny n    (5.2) 
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де T
zyxzyx nTnanananvnvnvnznynxnq ))(),(),(),(),(),(),(),(),(),(()(   – вектор 

стану (просторові координати, компоненти вектора швидкості, компоненти век-

тора прискорення, системний час) у прямокутній геоцентричній системі коорди-

нат 0XYZ; 

T
zyx nvnvnvnznynxny ))(~),(~),(~),(~),(~),(~()(   – вимірюваний вектор навігацій-

них параметрів рухомого об’єкта, містить три координати об’єкта та три компо-

ненти 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 коварі-

аційною матрицею )]()([ nrnrER T ; 

)(nw  – адитивний дискретний білий гаусівський шум вектора вимірювань з 

коваріаційною матрицею )]()([ nwnwEW T . 

Визначення навігаційних параметрів рухомого об’єкта зводиться до іденти-

фікації вектора стану нелінійної динамічної системи [119, 120]. Вектор стану )(nq  

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

нентів. Таким чином задача відноситься до вимірювань за неповним вектором 

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

 

5.3 Нейромережевий підхід до оцінювання вектора стану динамічної 

системи 

 

Як вже згадувалося раніше, в радіонавігаційних системах найпоширенішим 

алгоритмом вторинної обробки інформації, що надходить від GPS/ГЛОНАСС-

приймача, є фільтр Калмана [89, 91, 121]. В алгоритмі багатовимірної калманівсь-

кої фільтрації початковими умовами на кожному новому циклі слугують оцінка 
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стану системи та величина, що характеризує її похибку (коваріаційна матриця). 

Алгоритм послідовно обробляє вектори вимірювань, які надходять на кожній но-

вій ітерації циклу, враховуючи при цьому значення, отримані на попередніх іте-

раціях. Рекурентна обчислювальна процедура дає змогу накопичувати фільтру 

корисну інформацію та використовувати її для покращення отримуваних оцінок. 

Одним з головних недоліків такого методу фільтрації є те, що алгоритм фі-

льтра Калмана потребує вичерпної апріорної інформації про властивості оцінюва-

них процесів та похибок їх вимірювань. У більшості випадків така інформація ві-

дсутня. Крім того, реалізація фільтра Калмана характеризується низькою швидкі-

стю збіжності. 

Одним з перспективних підходів до розв’язання задачі є використання шту-

чних нейронних мереж [89, 92]. Основна ідея використання нейромережі як філь-

тра для згладжування і екстраполяції координат ґрунтується на відомій властиво-

сті нейронних мереж здійснювати екстраполяцію часових рядів. Навігаційні ко-

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

векторному вигляді. 

В основі нейромережевої технології лежить концепція розподілених адап-

тивних нелінійних обчислень. Нейронні мережі будуються з великого числа прос-

тих елементів, кожен з яких опрацьовує свою частину єдиної задачі. Принципи 

обчислень для стандартного елемента досить прості. Вся потужність нейронних 

мереж ґрунтується на безлічі взаємозв’язків між цими простими елементами, які 

спільно беруть участь у розв’язанні задачі, а також в адаптивному настроюванні 

параметрів (вагових коефіцієнтів), які зв’язують елементи між собою. 

 

5.3.1 Архітектура нейромережі 

 

Для організації вимірювальної системи використовувалася методика вимі-

рювань за неповним вектором стану, яку розглянуто в главі 2. Вибір архітектури 

нейронної мережі є важливою задачею, оскільки підвищення складності мережі 

призводить до збільшення обсягу обчислень, збільшення тривалості навчання, ви-
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никнення нестійкості і перенавчання, що веде до погіршення показників точності 

при відновленні. Надмірне спрощення в свою чергу не дозволяє отримати гарну 

якість обчислень і адекватну узагальнюючу властивість. 

Задачею побудови нейронної мережі є вибір мінімальної конфігурації, яка 

забезпечує прийнятне функціонування. Не існує строгого аналітичного підходу до 

вибору параметрів архітектури нейронної мережі, найчастіше для вибору викори-

стовується експериментальний підхід [47]. Архітектура нейронної мережі має за-

довольняти таким вимогам:  

– адекватне подання нелінійної динамічної моделі механізму підтримки то-

чності вимірювань на ділянках маршруту;  

– невелика розмірність мережі, яка є співставною з обсягом експеримента-

льних даних, що використовують для оцінювання параметрів (навчання);  

– стійке функціонування в умовах шумів, відсутності частини вхідних да-

них і обмежених обсягах експериментів, які використовують для налаштування 

параметрів. 

Задачу коригування навігаційних координат можна розглядати як задачу 

апроксимації. Відомо, що універсальним апроксиматором є двошарова нейронна 

мережа. Додавання ще одного шару дозволяє розв’язувати більш складні задачі 

апроксимації [48, 49]. Перший прихований шар призначений для групування ней-

ронів, які відповідають за окремі ділянки апроксимуючої залежності. Другий при-

хований шар безпосередньо здійснює апроксимацію ділянки. Третій шар формує 

вектор вихідних сигналів нейромережі, у даному випадку скоригованих оцінок 

навігаційних координат. Додавання одного шару дозволяє отримати більш точну 

апроксимацію на локальних ділянках і не призводить до суттєвого зростання кі-

лькості коефіцієнтів мережі. Вибір кількості нейронів і довжини ліній затримки 

обмежено кількістю доступних експериментальних даних. Згідно експеримента-

льних досліджень, наведених у розділі 2, для забезпечення адекватності моделі 

кількість елементів затримки на вході мережі має знаходитися в діапазоні 10–50. 

Емпірично встановлено, що для забезпечення 10% випадкової похибки ап-

роксимації для оцінювання M коефіцієнтів мережі потрібно здійснення не менше, 
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ніж MN 10  випробувань. При двох днях випробувань, які використовуються 

для калібрування, є в середньому 400–600 результатів вимірювань вхідних пара-

метрів. Тому для забезпечення 10% похибки нейронна мережа може мати не бі-

льше 40–60 коефіцієнтів. Базуючись на цьому вибрана довжина лінії затримки 10, 

архітектура мережі 6R-6R-6. Кращі властивості має нейронна мережа з логістич-

ними активаційними функціями [51], які і використані як активаційні функції 

нейронів. Нейрони останнього шару використовують лінійні активаційні функції. 

Таким чином, в рамках нейромережевої моделі знайшли застосування такі мето-

дики і алгоритми, запропоновані в роботі [122–125]:  

1) методика вимірювання параметрів складних об’єктів по неповному век-

тору стану;  

2) удосконалений алгоритм навчання нейронної мережі, який базується на 

теорії фільтрів Калмана;  

3) алгоритм оцінювання похибок в реальному часі.  

Застосування перелічених методик дозволило отримати більш надійну сис-

тему, яка перевищує аналоги за точністю вимірювань. 

 

5.3.2 Навчання нейромережевої моделі 

 

Для підвищення точності вимірювань нейромережевої моделі навчання 

нейронної мережі здійснювалося за допомогою алгоритму Калмана, який розгля-

нуто в розділі 3. Також було проведено порівняння результатів моделювання для 

мережі, яка навчалась за допомогою алгоритму BFGS, і мережі, яка використовує 

алгоритм Калмана (табл. 5.1). Було проведено 30 експериментів з різними навча-

льними вибірками вхідних даних. 

Похибка при використанні алгоритму Калмана у більшості експериментів 

була меншою у порівняння з алгоритмом BFGS. На базі проведених випробувань 

для подальшого використання була вибрана нейромережева модель із застосуван-

ням алгоритму навчання Калмана. 
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Таблиця 5.1 – Середньоквадратична похибка для різних алгоритмів 

навчання нейромережевої моделі 

Номер  

експерименту 

(вхідної  

вибірки) 

Середньоквадратична похибка 

нейромережевої моделі, що 

навчалась за допомогою 

алгоритму Калмана 

Середньоквадратична 

похибка нейромережевої 

моделі, що навчалась за 

допомогою алгоритму BFGS 

1 0,221 0,232 

2 0,363 0,351 

3 0,334 0,342 

4 0,302 0,33 

5 0,229 0,245 

6 0,293 0,312 

7 0,172 0,171 

8 0,553 0,561 

9 0,336 0,352 

10 0,521 0,546 

11 0,374 0,352 

12 0,094 0,232 

13 0,106 0,117 

14 0,39 0,41 

15 0,473 0,461 

16 0,521 0,583 

17 0,649 0,743 

18 0,43 0,464 

19 0,173 0,181 

20 0,165 0,21 

21 0,231 0,256 

22 0,106 0,133 

23 0,129 0,131 

24 0,611 0,601 

25 0,402 0,4 

26 0,437 0,441 

27 0,212 0,229 

28 0,267 0,287 

29 0,215 0,22 

30 0,269 0,251 
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5.3.3 Результати експериментальних досліджень 

 

В дисертації проводилось дослідження працездатності запропонованої ней-

ромережевої моделі в системі вимірювання місцеположення залізничного транс-

порту з використанням супутникових навігаційних систем. Для цього нейромере-

жа, попередньо навчена за допомогою алгоритма Калмана, здійснювала корекцію 

навігаційних координат, отриманих з GPS-приймача залізничного локомотива. В 

таблиці 5.2 наведено результати розрахунків для однієї просторової координати Х 

на обмеженому часовому проміжку. 

 

Таблиця 5.2 – Результати коригування просторової координати Х за 

допомогою нейромережевої моделі 

Дис-

крет-

ний 

час, с 

Дійсне 

значення 

просторо-

вої коор-

динати, м 

Оцінка 

просторо-

вої коор-

динати, м 

Скориговане 

значення 

просторової 

координати, 

м 

Абсолютна 

похибка 

нескориго-

ваної оцін-

ки, м 

Відносна 

похибка 

нескори-

гованої 

оцінки, % 

Абсолю-

тна похи-

бка ско-

ригованої 

оцінки, м 

Відносна 

похибка 

скориго-

ваної 

оцінки, % 

43 1494 1498,093 1489,525 4,09 0,27 -4,47 0,30 

44 1516 1516,821 1513,240 0,82 0,05 -2,76 0,18 

45 1526 1521,639 1526,532 -4,36 0,29 0,53 0,03 

46 1527 1533,047 1527,191 6,05 0,40 0,19 0,01 

47 1528 1524,720 1525,820 -3,28 0,21 -2,18 0,14 

48 1530 1536,984 1529,394 6,98 0,46 -0,61 0,04 

49 1537 1554,378 1531,427 17,38 1,13 -5,57 0,36 

50 1550 1568,043 1543,459 18,04 1,16 -6,54 0,42 

51 1555 1570,683 1554,825 15,68 1,01 -0,17 0,01 

52 1562 1566,957 1562,872 4,96 0,32 0,87 0,06 

53 1564 1578,631 1565,779 14,63 0,94 1,78 0,11 

54 1558 1564,049 1552,681 6,05 0,39 -5,32 0,34 

55 1560 1575,760 1563,481 15,76 1,01 3,48 0,22 

56 1562 1569,441 1562,354 7,44 0,48 0,35 0,02 

57 1548 1559,040 1540,533 11,04 0,71 -7,47 0,48 

58 1534 1535,597 1533,992 1,60 0,10 -0,01 0,00 

59 1530 1534,232 1535,988 4,23 0,28 5,99 0,39 

 

На рисунку 5.1 наведено часові графіки дійсного значення просторової ко-

ординати Х, її оцінки без проведення корекції та оцінки, скоригованої за допомо-

гою нейромережі. 
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Рисунок 5.1 – Графіки зміни у часі просторової координати локомотива 

та її оцінки до і після корекції 

 

Результати дослідження підтверджують ефективність нейромережевого під-

ходу до вирішення задачі вторинної обробки навігаційної інформації. Застосуван-

ня нейромережевого коректора дозволило зменшити середньоквадратичну похиб-

ку 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. 

На рисунках 5.2 та 5.3 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 зменшилась до 0,48%. 

Таким чином, результати експериментальних досліджень повністю підтвер-

джують теоретичні викладки. 
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Рисунок 5.2 – Відносна похибка нескоригованої оцінки просторової координати 

 

 

Рисунок 5.3 – Відносна похибка скоригованої оцінки просторової координати 

 

5.4 Загальна структура системи визначення місцеположення рухомого 

залізничного транспорту 

 

Система позиціонування залізничних транспортних засобів та її варіанти ві-

дноситься до області організації і управління рухом на залізницях та може бути 

використана для точного визначення місцезнаходження рейкових транспортних 

засобів. Пропонована система по першому і другому варіанту містить: автомати-
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зоване робоче місце нарядчика депо (АРМ ТЧН); автоматизоване робоче місце 

чергового по депо (АРМ ТЧД); автоматизоване робоче місце співробітника бюро 

обліку депо (АРМ ТЧО); автоматизоване робоче місце чергового по станції, чер-

гового по парку (АРМ ДСПП); зовнішні датчики залізничного транспортного за-

собу; контрольний пост депо; інформаційний обчислювальний центр залізниці 

(ІОЦ); персональний електронний ключ машиніста (ПЕКМ); бортову апаратуру 

глобальної навігаційної супутникової системи. 

Система по першому варіанту додатково містить автоматизоване робоче мі-

сце (АРМ) розподілу інформації з систем аналізу режиму ведення залізничного 

транспортного засобу. При цьому перший, другий, третій і четвертий виходи 

АРМ є відповідно виходами сигналів, що подаються на ІОЦ дороги, АРМ ТЧО, 

АРМ ТЧД та АРМ ТЧН.  

В системі по другому варіанту другий і третій виходи ПЕКМ є відповідно 

виходами сигналів, що подаються на АРМ ДСП і ДСПП і АРМ ТЧО, а вихід АРМ 

ТЧО є виходом сигналу, що подається на ІОЦ дороги. Технічний результат поля-

гає в підвищенні комплексної безпеки руху на мережі залізниць. 

Система контролю технологічної дисципліни процесу управління рухом по-

їздів включає технічні засоби залізничної автоматики і телемеханіки, комплекс-

ний локомотивний пристрій безпеки, який взаємодіє з тяговим рухомим складом 

по радіоканалу з використанням радіомодемів та з міжконтурною системою взає-

модії, при цьому збір даних з комплексного локомотивного пристрою безпеки і з 

технічних засобів залізничної автоматики і телемеханіки, їх обробку та підготовку 

до передачі на тяговий рухомий склад здійснюють за допомогою керуючого об-

числювального комплексу, далі інформація за допомогою міжконтурної системи 

взаємодії надходить в центральний обробний комплекс, другий технологічний 

контур системи взаємодії з тяговим рухомим складом, що включає бортові прила-

ди керування за винятком комплексного локомотивного пристрою безпеки, при-

стрій цифрового взаємодії, забезпечує взаємодію з автоматичною системою 

управління залізничним транспортом, з одного боку, і з бортовими приладами з 

іншого, перевізну радіостанцію та систему цифрового радіозв’язку, що забезпечує 
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зв’язок з центральним обробним комплексом, керуючим тяговим рухомим скла-

дом, центральний web-портал здійснює аналіз поданих із центрального обробного 

комплексу даних в наочному вигляді. Центральний обробний комплекс являє со-

бою сервер, що встановлюється переважно в дорожніх центрах управління пере-

везеннями, в окремих великих центрах управління місцевою роботою і на станці-

ях та здійснює функції моніторингу.  

Автоматизоване робоче місце є персональним комп’ютером, що забезпечує 

діалог в реальному масштабі часу. Автоматична система управління залізничним 

транспортом складається з системи диспетчерського контролю та централізації, 

інформаційної системи, що веде поїздну модель доріг, на підставі якої з викорис-

танням даних технічних засобів залізничної автоматики, телемеханіки і ручного 

введення ведеться електронний графік виконаного руху. Система не виключає ру-

чного введення інформації, не виключає впливу людських факторів на об'єктив-

ність інформації, що міститься в документах. Також система контролю руху залі-

зничного транспортного засобу, що містить, принаймні, один ідентифікатор шля-

ху, встановлений на трасі проходження зазначеного транспортного засобу, засіб 

порушення сигналу зазначеного ідентифікатора шляху і засіб реєстрації сигналу 

зазначеного ідентифікатора шляху та бортовий обчислювальний засіб, виконаний 

з можливістю аналізу зазначеного відгуку, відрізняється тим, що бортовий обчис-

лювальний засіб містить інформацію про профіль залізничного шляху і викона-

ний з можливістю передачі інформації на диспетчерський пункт, а також з мож-

ливістю прийому сигналу, що характеризує самопочуття машиніста, і передачі 

керуючих сигналів на силову і гальмівну систему транспортного засобу, а також 

бортовий обчислювальний засіб виконано з можливістю підключення до системи 

контролю стану транспортного засобу та/або з можливістю підключення до сис-

теми протипожежної безпеки. При цьому профіль залізничної колії заданий у ви-

гляді тривимірної карти.  

Система також містить пристрій супутникової навігації. При цьому борто-

вий обчислювальний засіб виконано з можливістю автоматичної передачі інфор-

мації в диспетчерський пункт. Крім того, система містить більше одного іденти-
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фікатора шляху, розташованих по трасі слідування залізничного транспортного 

засобу, а кожен ідентифікатор шляху має свій ідентифікаційний номер, введений 

в програму бортового обчислювального засобу і передається ідентифікатором на 

транспортний засіб. Система також містить відеокамеру. Система не забезпечує 

високої точності визначення координат знаходження транспортного засобу. 

Технічним завданням цієї системи є підвищення рівня комплексної безпеки 

руху на мережі залізниць, забезпечення зростання ефективності перевезень за ра-

хунок підвищення вірогідності інформації про проведену перевізну роботу. Пос-

тавлена задача вирішується в системі позиціонування залізничних транспортних 

засобів, що містить автоматизоване робоче місце нарядчика депо (АРМ ТЧН), ав-

томатизоване робоче місце чергового по депо (АРМ ТЧД), автоматизоване робоче 

місце співробітника бюро обліку депо (АРМ ТЧО), автоматизоване робоче місце 

чергового по станції, чергового по парку (АРМ ДСП і ДСПП), АРМ розподілу ін-

формації з систем аналізу режиму ведення залізничного транспортного засобу, зо-

внішні датчики, контрольний пост депо, ІОЦ дороги, а також розташовані на залі-

зничному транспортному засобі (ЗТЗ) персональний електронний ключ машиніста 

(ПЕКМ), бортову апаратуру глобальної навігаційної супутникової системи ГЛО-

НАСС, з’єднану шиною обміну з першим входом ПЕКМ, екран машиніста і екран 

помічника машиніста, підключені відповідно до першого й другого виходів бор-

тової апаратури ГЛОНАСС, другий вхід якої є входом сигналів, що подаються від 

зовнішніх датчиків, при цьому другий, третій і четвертий входи ПЕКМ є відпові-

дно входами інформаційних сигналів від АРМ ТЧН, АРМ ТЧД і контрольного по-

ста депо, другий і третій виходи ПЕКМ є відповідно виходами сигналів, що по-

даються на АРМ ДСП і ДСПП і АРМ розподілу інформації з систем аналізу ре-

жиму ведення ЗТЗ, перший, другий, третій і четвертий виходи АРМ розподілу ін-

формації з систем аналізу режиму ведення ЗТЗ є відповідно виходами сигналів, 

що подаються на ІОЦ дороги, АРМ ТЧО, АРМ ТЧД і АРМ ТЧН. 

Поставлене завдання також досягається в системі визначення місця розта-

шування залізничних транспортних засобів. При цьому бортова апаратура ГЛО-

НАСС складається з бортової ЕОМ, двох приймачів радіонавігаційних сигналів, 
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зв’язаних відповідно з антенними блоками, і засобів прийому-передачі даних, що 

включає приймально-передавальну антену, з’єднану з приймачем, при цьому засіб 

прийому-передачі даних з’єднано шиною обміну даними з ЕОМ, виходи прийма-

чів радіонавігаційних сигналів приєднані відповідно до першого і другого входів 

ЕОМ, третій вхід ЕОМ є другим входом, а перший виходами бортової апаратури 

ГЛОНАСС. 

Персональний електронний ключ машиніста виконаний у вигляді перенос-

ного блоку зберігання інформації, розміщеного в ударостійкому корпусі і забез-

печеного роз’ємом для підключення до приймача сигналів ГЛОНАСС. 

На рисунку 5.4 наведено структурну електричну схему системи визначення 

місця розташування залізничних транспортних засобів за першим варіантом. На 

рисунку 5.5 представлено структурну електричну схему системи визначення міс-

ця розташування залізничних транспортних засобів за другим варіантом. На ри-

сунку 5.6 ілюструється структурна електрична схема бортової апаратури ГЛО-

НАСС. 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Структурна електрична схема системи визначення місця розташу-

вання залізничних транспортних засобів (1 варіант) 
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Рисунок 5.5 – Структурна електрична схема системи визначення місця  

розташування залізничних транспортних засобів (2 варіант) 

 

 

 

Рисунок 5.6 – Структурна електрична схема бортової апаратури ГЛОНАСС 
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Висновки до розділу 5 

 

1. 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. 

2. Запропоновано узагальнену модель руху динамічної системи, вектор фа-

зових змінних якої включає 10 параметрів (навігаційних координат), а вимірю-

вання здійснюється для 6 параметрів. Таким чином, ми маємо задачу оцінювання 

стану нелінійної динамічної системи за неповним вектором стану, для розв’язання 

якої можуть бути застосовані методи, запропоновані у розділі 2. 

3. Вторинну обробку навігаційної інформації, що надходить від приймача 

ГНСС, пропонується здійснювати з залученням нейромережевого підходу. Обґру-

нтовано вибір архітектури нейромережі та методу її навчання, спираючись на ре-

зультати розділів 2 і 3. Проведено експериментальне дослідження системи вимі-

рювання просторових координат залізничного транспорту з використанням супу-

тникових навігаційних систем, у якій вторинну обробку інформації (корекцію 

оцінок навігаційних координат транспортного засобу) здійснювала нейромережа. 

Результати експерименту продемонстрували ефективність такої системи, після 

корекції похибка визначення просторових координат зменшилась з 18,04 м до 

7,47 м. 

4. Розглянуто загальну структуру системи визначення місцеположення 

рухомого залізничного транспорту та її основні функції. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті виконаних у роботі досліджень розроблено методи, алгоритми 

і програмні засоби, призначені для обробки інформації в рамках навігаційної ви-

мірювальної 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 зага-

льну формальну модель нелінійної динамічної системи, визначено клас досліджу-

ваних 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 інформа-

ції. Здійснено теоретичне обґрунтування можливості проведення вимірювань па-

раметрів динамічних нелінійних систем в умовах неповного вектора стану. Об-

ґрунтовано 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 до-

сліджуваної системи із застосуванням динамічних нейронних мереж. Показано, 

що ефективною архітектурою нейронної мережі є рекурентна мережа з неліній-

ними активаційними функціями і затримками на вході. 

Досліджено залежність точності вимірювань від кількості безпосередньо 

вимірюваних компонент вектора стану та від довжини вхідної лінії затримки. Се-

редня відносна похибка вимірювань параметрів динамічної нелінійної системи 

для проведених експериментів виявилася досить невеликою і склала 4%. 
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3. Проведено дослідження архітектур і алгоритмів навчання динамічних 

нейронних мереж для визначення моделі мережі і алгоритму, які максимально ві-

дповідають вимогам вимірювальної системи. Запропоновано експериментальне 

обґрунтування найбільшої ефективності алгоритму навчання нейронної мережі, 

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

ліджуваних систем. Застосування алгоритму Калмана до задачі вимірювань за не-

повним 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 поми-

лки у середньому в 8-10 разів. 

4. Запропоновано метод корекції параметрів навчання в алгоритмі навчання 

нейронної мережі, заснованому на теорії фільтрів Калмана, який дозволяє збіль-

шити швидкість збіжності алгоритму. При моделюванні збільшення швидкості 

збіжності склало у середньому 8% у порівнянні з лінійною методикою зміни па-

раметрів 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 вико-

нання 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 нейро-

ни. 

6. Розроблено систему вимірювання просторових координат залізничного 

транспорту з використанням глобальних навігаційних супутникових систем на ба-

зі 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 ви-
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значення просторових координат залізничного транспорту з використанням супу-

тникових навігаційних систем, у якій вторинну обробку інформації (корекцію 

оцінок навігаційних координат транспортного засобу) здійснювала нейромережа. 

Результати експерименту продемонстрували ефективність такої системи: до про-

ведення корекції максимальна відносна похибка оцінювання складала 1,16%, а пі-

сля проведення корекції за допомогою нейромережевої моделі зменшилась до 

0,48%. 

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 підвищи-

ти точність визначення навігаційних просторово-часових координат рухомих тра-

нспортних об’єктів на основі інформації навігаційних супутникових систем, а та-

кож підвищити ефективність систем оперативного супутникового моніторингу 

об’єктів залізничної інфраструктури. 
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