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РЕФЕРАТ 

Обсяг пояснювальної записки становить 101 сторінки, включає 6 розділів, 

28 ілюстрацій, 2 додатка (у першому наведено технічне завдання, у другому 

публікації по темі дисертації) та 53 бібліографічних найменувань за переліком 

джерел посилань. 

Ключові слова: електромагнітний кристал, електромагнітнокристалічна 

неоднорідність, штучна нейронна мережа, смуговий фільтр, НВЧ, 

мікросмужкова лінія, CST Microwave Studio. 

Об’єкт дослідження — електромагнітнокристалічні неоднорідності. 

Предмет дослідження — синтез електромагнітних кристалів за 

допомогою штучної нейронної мережі. 

Мета роботи — дослідження можливості використання штучних 

нейронних мереж для cтворення структури електромагнітнокристалічних 

неоднорідностей та підтвердження цієї можливості на практиці. 

Розглянуто теоретичні засади електромагнітних кристалів, штучних 

нейронних мереж, можливостей та особливостей їх побудови на комп’ютері, 

існуючі рішення для спрощення та автоматизації цього процесу. 

У результаті виконання роботи розроблено моделі штучної нейронної 

мережі для окремих неоднорідностей, які дозволяють отримувати геометричні 

розміри структур за бажаними частотними характеристиками. Проведено 

перевірку роботи цих моделей. 

Результати магістерської дисертації стануть основою для подальших 

досліджень у напрямку синтезу конструкцій частото-вибірних пристроїв на 

основі електромагнітних кристалів за заданими характеристиками за 

допомогою штучних нейронних мереж. 

За темою магістерської дисертації опубліковано такі праці: 

 тези в рамках сьомої міжнародної науково-технічної конференції 

«Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 2018 року під 
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назвою «Синтез квазізосереджених реактивних елементів на основі 

кристалоподібних структур за допомогою штучної нейронної мережі». 

 тези в рамках першої всеукраїнської науково-технічної конференції 

студентів та аспірантів «Радіоелектроніка в ХХІ столітті» 2018 року 

під назвою «Синтез індуктивної електромагінтнокристалічної 

неоднорідності за допомогою штучної нейронної мережі». 
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ABSTRACT 

Volume of explanatory note is 101 pages, which includes 6 sections, 28 

illustrations, 2 annexes (first one has technical task and second one has publications 

on the topic of the dissertation) and 53 bibliographic titles in the list of sources of 

references. 

Keywords: electromagnetic crystal, electromagnetic crystal heterogeneity, 

artificial neural network, bandpass filter, microwave, microstrip line, CST 

Microwave Studio. 

The object of the study is electromagnetic crystal heterogeneity. 

The subject of research is the synthesis of electromagnetic crystals by artificial 

neural network. 

The purpose of the work is to study the possibility of using artificial neural 

networks to create the structure of electromagnetic crystal heterogeneities and to 

confirm this possibility in practice. 

The theoretical foundations of electromagnetic crystals, artificial neural 

networks, possibilities and peculiarities of their construction on a computer are 

considered, existing solutions for simplification and automation of this process are 

considered. 

As a result of the work, models of the artificial neural network for individual 

heterogeneities have been developed, which allow obtaining geometric sizes of 

structures according to the desired frequency characteristics. The work of these 

models is checked. 

The results of the master's thesis will become the basis for further research in 

the direction of synthesis of structures of frequency-selective devices based on 

electromagnetic crystals according to the given characteristics with the help of 

artificial neural networks. 

On the theme of the master's dissertation the following works were published: 

 Abstracts in the framework of the seventh international scientific and 

technical conference "Radio engineering fields, signals, devices and 
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systems" in 2018 entitled "Synthesis of quasistricated reactive elements 

based on crystal-like structures using artificial neural network". 

 Abstracts in the framework of the first All-Ukrainian Scientific and 

Technical Conference of Students and Postgraduates "Radio Electronics in 

the XXI Century" in 2018 entitled "Synthesis of Inductive Electromagnetic 

Crystal Inhomogeneity Using the Artificial Neural Network". 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

2D — двовимірний простір чи об’єкт; 

3D — тривимірний простір чи об’єкт; 

GPU — Graphics Processing Unit, графічний процесор; 

АЧХ — амплітудно-частотна характеристика; 

ВДТ — відеодисплейний термінал; 

ЕК — електромагнітний кристал; 

МСЛ — мікросмужкова лінія; 

НАПБ — нормативно-правові акти з питань пожежної безпеки; 

НПАОП — нормативно-правові акти з питань охорони праці; 

ПБЕ — правила безпечної експлуатації; 

ПУЕ — правила улаштування електроустановок; 

САПР — система автоматизованого проектування; 

ФК — фотонний кристал; 

ШНМ — штучна нейронна мережа. 
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ВСТУП 

Незважаючи на широке вивчення електромагнітних кристалів (ЕК) та 

розвинену теорію моделювання цих структур, на сьогодні процес 

моделювання є дуже затратним з точки зору часу обрахунку. На ринку праці є 

дуже обмежена кількість людей, які здатні виконувати цей процес швидко та 

якісно. Втрата такої людини на підприємстві може значно ускладнити його 

роботу чи навіть поставити під питання можливість подальшого існування. 

Крім цього нема явної залежності, яка б давала змогу по потрібній 

характеристиці отримати геометрію бажаної структури. Для визначення цієї 

залежності гарно підходить математична модель штучної нейронної мережі, 

яка дозволяє на основі вхідних та вихідних даних визначати залежності та за 

аналогією давати бажаний розв’язок за новими параметрами. При наявності 

гарно натренованої штучної нейронної мережі (ШНМ) можна отримати 

геометрію бажаної структури за кілька секунд. 

Актуальність даної розробки полягає у спрощені синтезу 

електромагнітних кристалів в цілому та фільтрів на основі цих структур. 

Завдяки цьому процес створення бажаних структур значно прискориться та не 

буде вимагати значних знань у цій галузі та часу. 

Найближчим аналогом до цієї розробки можна вважати програмний 

додаток CST Microwave Studio від компанії Dassault Systemes, Франція. Цей 

програмний продукт дозволяє моделювати високочастотні пристрої. Але через 

значну складність цього рішення та високу вартість його використання у 

широкому вжитку ускладнено. 

В якості джерел розробки виступають дисертації Назарько А. І. 

«Частотно-вибірні пристрої на основі електромагнітних кристалів» та 

Адаменко Ю. Ф. «Пристрої фільтрації на основі аподизованих 

електромагнітних кристалів». Дані наукові праці дозволять отримати потрібне 

теоретичне та практичне підґрунтя для моделювання бажаних структур. 
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В рамках даної магістерської дисертації було змодельовано та 

розраховано велику кількість ємнісних та індуктивних ЕК-неоднорідностей. 

Для кожної структури було створено модель штучної нейронної мережі та 

створено програмний додаток з графічним інтерфейсом, який дозволяє ввести 

бажану частотну характеристику певної ЕК-неоднорідності та отримати 

геометрію цієї структури. Завдяки створеній програмі можливо досить швидко 

та просто отримати геометрію структури якщо ввести усі потрібні параметри 

частотної характеристики. 

Ко
вб
ич

 А.
 О

., Р
І-6

2м
, 2

01
8



8 

 

1 ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КРИСТАЛИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ 

ПРОЕКТУВАННЯ 

Як зазначено в [1] ЕК називають фотонні кристали (ФК) радіодіапазону 

на основі несиметричних мікросмужкових ліній передачі. Аналогічно 

природним кристалам ЕК характеризуються наявністю дозволених та 

заборонених зон, що відповідає проходженню та непроходженню хвилі. ЕК 

утворені хвильові неоднорідності, періодично розміщені вздовж напрямку 

поширення електромагнітних хвиль. Такі конструкції становлять основу 

різноманітних пристроїв обробки сигналів. 

1.1 Електромагнітні кристали та фільтри на їх основі 

Дослідження у цьому напрямку набули значний розвиток, все більше і 

більше науковців по усьому світу роблять досліди та відкриття у цій галузі 

[2, 3]. Найбільш поширеними є такі неоднорідності мікросмужкової лінії 

(МСЛ): у провідному (традиційна мікросмужкова технологія) або в 

заземленому шарах металізації та у діелектричній основі. 

Основою ЕК є МСЛ — двопровідна лінія з поперечним перерізом у 

вигляді паралельних прямих, яка має одну площину симетрії, паралельну 

напряму поширення енергії. На рисунку 1.1 приведено зовнішній вигляд такої 

лінії передачі. На даному рисунку зазначено, що матеріал діелектрика має 

відмінні від навколишнього середовища характеристики. Струмонесучі 

поверхні виконані із металу з відповідною провідністю [4]. На цьому рисунку 

і далі W — ширина МСЛ, t — товщина МСЛ, h — товщина діелектричної 

основи. 
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Рисунок 1.1 — Несиметрична мікросмужкова лінія передачі:  

1 — смужковий провідник, 2 — екран, 3 — підкладка з діелектрика з 

відповідними параметрами 

Особливістю МСЛ є те, що в ній поширюється квазі-ТЕМ хвиля і силові 

лінії електричного поля проходять не тільки у діелектрику, а і за його межами. 

Схематично розподіл поля з профільного розрізу структури зображено на 

рисунку 1.2. З нього видно, що не усі силові лінії між смужковим провідником 

та заземленою поверхнею проходять крізь діелектричну основу. Через це 

хвиля, яка поширюється уздовж мікросмужкового провідника, не є чистою Т-

хвилею, а так званою квазі-Т-хвилею [5]. 

 

Рисунок 1.2 — Профільний розріз структури 

При виробництві мікросмужкові схеми зазвичай розміщають у 

герметичних корпусах, які захищають від зовнішніх електромагнітних полів 

та від зовнішніх кліматичних впливів. 

Як в традиційній мікросмужковій технології, так і в відомих ЕК зазвичай 

використовують двомірні (2D) неоднорідності, тобто такі, в яких 
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неоднорідність наявна тільки в окремому шарі. Приклад таких структур 

наведено рисунку 1.3 та висвітлено у роботі [6]. 

 

Рисунок 1.3 — Типові неоднорідності у вигляді  

висвердлених наскрізних (а) та витравлених у шарі заземлення (б, в) отворів: 

1 — наскрізний отвір, 2 — смужковий провідник, 3 — діелектрична основа,  

4 — ненаскрізний отвір 

В цій роботі та в роботі [7] наведено більш ефективні, тривимірні (3D) 

неоднорідності, тобто такі, в яких неоднорідність знаходиться в усіх шарах. 

Зовнішній вигляд таких структур наведено на рисунку 1.4. 

 

Рисунок 1.4 — Типові неоднорідності: традиційна мікросмужкова 

двовимірна (а), тривимірна низькоімпедансна (б) та тривимірна 

високоімпедансна (в) 

В нашій роботі зупинимось саме на цих тривимірних структурах. 

1.2 Синтез структур на основі мікросмужкових ліній 

Передавальні характеристики МСЛ визначаються двома параметрами, це 

хвильовий опір 
0Z  та параметр ефективної діелектричної проникності ефε , які 

можуть бути отримані завдяки квазістатичному аналізу. В цьому типі аналізу 

вважається, що у мікросмужковій лінії поширюється чиста ТЕМ-хвиля. 
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Вищеназвані два параметри визначаються із значень двох ємностей за 

формулами. 

 

ефε

1

d

a

c

a d

C

C

Z
c C C





, 

де  
aC  — ємність на одиницю довжини діелектричної основи (погонна 

ємність матеріалу); 
dC  — ємність на одиницю довжини прошарку який 

замінено повітрям; с — швидкість поширення хвилі у вільному просторі. 

Для випадків з дуже тонкою лінією передачі, тобто коли t 0 , для 

розрахунку існують імперичні формули для розрахунку ефективної 

діелектричної проникності ефε  та хвильового опору 
0Z . Ці формули дають 

точність розрахунку не більше ніж 1% [8]. 
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, 

де  η=120π  Ом, імпеданс хвилі у вільному просторі; 

rε  — відносна діелектрична проникність матеріалу ізоляційної плати. 

Існують вирази, які дозволяють отримати більш точне значення цих 

параметрів. Вони наведені у праці [9]. 

Знаючи ці два значення можливо отримати приблизне значення W
h

 за 

такими формулами. 

Якщо 2W
h
 : 
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8exp( )

exp(2 ) - 2

W A

h A
 , 

де  
0,5

0 ε 1 ε -1 0,11
0,23

60 2 ε 1 ε

r r

r r

Z
A

  
     

   
. 

Якщо W 2
h
 : 

 
2 ε -1 0,61

( -1) - ln(2 -1) ln( -1) 0,39 -
π 2ε ε

r

r r

W
B B B

h

   
    

   
, 

де  
260π

εc r

B
Z

 . 

Ці формули дозволяють отримати значення з точністю не більше 1%. 

Більш детально про розрахунок МСЛ, наявність розривів на лінії, їх вплив 

на алгоритм розрахунку наведено [10, 11]. 

На основі цих рівнянь, чи більш точних варіантів розрахунку працює 

велика кількість систем автоматизованого проектування (САПР). Ці програмні 

додатки дозволяють спростити процес моделювання, максимально допомогти 

розробнику на усіх етапах розробки. Найбільше поширення отримали 

продукти Microwave Office від компанії National Instruments, США та CST 

STUDIO SUITE від компанії Dassault Systemes, Франція. Зупинимось на них 

більш детально. 

САПР Microwave Office є універсальним програмним рішенням для 

розробки всіх видів радіочастотних та НВЧ пристроїв, починаючи від 

складних НВЧ збірок і закінчуючи інтегральними НВЧ мікросхемами. В 

рамках єдиної оболонки Microwave Office володіє унікальними 

інструментами, необхідними для розробки різних високочастотних пристроїв 

і надає можливості створення та моделювання нелінійних і лінійних схем, 

оптимізації та електромагнітного аналізу, проектування топології і екстракції 

паразитних параметрів, статистичного аналізу та зв'язку з пакетами 

верифікації типу Mentor Calibre або ICED, а також PCB-проектування. 

Бібліотеки Microwave Office складаються більш ніж з 500 моделей 
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розподілених і зосереджених компонентів, а також 150 тисяч простих 

елементів від різних виробників, що застосовуються при створенні 

високочастотних схем. Програма працює в частотній і часовій областях, 

проводить аналіз схем на основі рядів Вольтерра, конверсійно-матричним 

способом, лінійної стабільності, перехідних процесів, одночастотних і 

багаточастотних методів гармонійного балансу нелінійних схем і деяких 

інших способів [12, 13]. 

Найбільше поширення та визнання отримало середовище CST STUDIO 

SUITE від компанії Dassault Systemes, Франція. Пакет CST STUDIO SUITE 

являє собою набір інструментів для проектування, моделювання та оптимізації 

тривимірних електромагнітних систем, що використовується самими 

передовими технологічними та інженерними компаніями в усьому світі. Дане 

середовище складається з декількох модулів, призначених для моделювання 

заряджених частинок в електромагнітному полі (CST PARTICLE STUDIO), 

для аналізу цілісності сигналів в друкованих платах (CST PCB STUDIO), чи 

для моделювання електромагнітних ефектів у складних кабельних системах 

(CST CABLE STUDIO). Але найбільш цікавим з оглядом на бажані структури 

є модуль CST MICROWAVE STUDIO, який призначено для швидкого та 

точного чисельного моделювання НВЧ пристроїв, що відрізняються 

складністю, в часовій та частотних областях з використанням сіток розбиття 

різної форми, зокрема прямокутної або тетраедральної [14, 15, 16]. 

Широкі можливості вбудованого конструктора моделей дозволяють 

створити архітектуру будь-якої складності, а наявність параметризації 

дозволить жорстко задати для потрібних елементів бажані розміри. 

Обидві програми підтримують 3D моделювання. Таке моделювання хоч і 

являється найбільш складним та затратним з точки зору витраченого часу, але 

дозволяє комплексно оцінити поширення поля у структурі, наочно оцінити 

саму структуру та отримати більше інформації про різні аспекти структури, 

ніж при одно- чи двовимірному моделюванні. 
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Слід зазначити, що при тривимірному моделюванні застосовуються такі 

методи вирішення задач, де і поле, і функція джерела залежать від трьох 

вимірів простору. Цю категорію методів називають повнохвильовими (full-

wave). Найвідоміші 3D-методи в частотній області — метод скінченних 

елементів, метод скінченних різниць і метод моментів. Серед 3D-методів у 

часовій області домінують методи скінченних різниць в часовій області (англ. 

Finite Difference Time Domain), скінченних інтегралів (Finite Integration 

Technique) і матриці лінії передачі. Приведено далеко не всі існуючі методи 

чисельної електродинаміки, яких існує велика кількість. Крім цього сучасні 

САПР можуть використовувати ці методи окремо чи разом у єдиному 

розв’язувачі для досягнення найкращих результатів з точки зору точності чи 

швидкості розрахунку [7, 17]. 

Саме ці методи лежать в основі роботи CST MICROWAVE STUDIO, що 

використовується в якості інструменту для моделювання усіх розглянутих 

структур. 

1.3 Особливості проектування фільтрів на основі електромагнітних 

кристалів 

Зазвичай проектування структур у тривимірному режимі виконується 

таким чином: 

1. обирається тип неоднорідності (високоімпедансна чи 

низькоімпедансна), на основі якої необхідно створити фільтр; 

2. послідовно формується фільтр з обраних неоднорідностей та 

виконується моделювання структури у відповідному програмному 

середовищі; 

3. виконується розрахунок цієї структури та перевіряється, отримані 

бажані характеристики чи ні. Якщо результат задовільний, то 

проектування закінчується; 

4. коригуємо розміри елементів неоднорідностей та переходимо до п.3. 
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Даний підхід вимагає значного теоретичного підґрунтя у розробника та 

значних обчислювальних потужностей для багаторазового розрахунку 

структури на кожній ітерації проектування. Крім цього потрібне програмне 

забезпечення, яке коштує багато грошей. Зрозуміло що цей процес вимагає 

багато часу через чисельні коригування розмірів елементів. 

Як видно, визначними є геометричні розміри елементів структури і 

маніпулюють саме ними. Але більш зручно було б оперувати частотною 

характеристикою, задавати ключові точки частотної характеристики та 

отримувати геометрію структури, яка відповідає їй. 

Залежність між геометрією структури та її частотною характеристикою є 

складна функція, вивести яку аналітично важно, або взагалі неможливо. Для 

знаходження цієї залежності у нагоді може стати ШНМ, яка дозволить знайти 

відповідність між параметрами, тобто вирішити задачу регресії. 

1.4 Висновки 

1.  Електромагнітні кристали є складними структурами для роботи з 

якими від розробника вимагається повне розуміння зв’язку між 

конструкціями та характеристиками ЕК, значні матеріальні та часові 

затрати. 

2. Існуючі САПР дозволяють ґрунтовно моделювати потрібні 

неоднорідності, розраховувати їх частотні характеристики. Але ці 

програмні засоби є дуже важкими для освоєння, дорогими та 

вибагливими до розрахункових потужностей. Ці фактори збільшують 

поріг входження початкових конструкторів, які не мають потрібного 

досвіду чи часу. 

3. З огляду особливостей проектування фільтрів на основі 

електромагнітних кристалів видно, що первинну роль відіграє 

геометрія структури, за якою знаходиться частотна характеристика. 
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2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ 

МЕРЕЖ 

Штучна нейронна мережа (ШНМ) — це математична модель, а також її 

програмна та апаратна реалізація, побудовані за принципом функціювання 

біологічних нейронних мереж — мереж нервових клітин живого організму. Це 

поняття з’явилося при вивченні процесів, які відбуваються в мозку та при 

намаганні змоделювати ці процеси [18]. 

З курсів біології та структури людського тіла відомо, що мозок людини 

являє собою складну біологічну нейронну мережу, яка приймає інформацію 

від органів чуття і певним чином опрацьовує її. Для створення штучного 

нейрона питання життєдіяльності нейрона не мають сенсу, тому було 

сформовано штучний нейрон — спрощену модель біологічного нейрона, який 

приймає сигнал, перетворює його (приблизно так само як це роблять справжні 

нейрони) та передає іншим нейронам, які роблять те ж саме. На рисунку 2.1 

наведено схему штучного нейрону. 

 

Рисунок 2.1 — Схема штучного нейрону: 

1 — нейрони, вихідні сигнали яких надходять на вхід даного нейрону, 

2 — суматор вхідних сигналів, 3 — обчислювач передавальної функції, 

4 — нейрони, на входи яких подається сигнал даного нейрону, wi – ваги 

вхідних сигналів 
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Математично нейрон являє собою ваговий суматор, єдиний вихід якого, 

або стан, визначається через його входи і матрицю ваг такою залежністю. 

 ( )y f u , 

де  
0 0

1

n

i i

i

u w x w x


   — індуковане локальне поле. 

В цій формулі xi та wi — відповідно сигнали на входах нейрона і ваги 

входів. Можливі значення сигналів на входах нейрона вважають заданими в 

інтервалі [0,1], але бувають і винятки. 

Функція f має назву функції активації чи передавальної функції. Вона 

визначає залежність сигналу на виході нейрона від зваженої суми сигналів на 

його входах. У більшості випадків вона є монотонно зростаючою і має область 

значень [-1,1] або [0,1], проте існують винятки. Також для деяких алгоритмів 

навчання мережі необхідно, щоб вона була безперервно диференційованою на 

всій числової осі. Штучний нейрон повністю характеризується своєю 

передавальною функцією. Використання різних передавальних функцій 

дозволяє вносити нелінійність в роботу нейрона і в цілому ШНМ. 

2.1 Види штучних нейронних мереж 

Штучні нейрони об'єднуються між собою певним чином, утворюючи 

ШНМ. Тому нейрони можливо класифікувати на основі їх позиції у топології 

мережі. Поділяють [19]: 

 вхідні нейрони — приймають вхідний вектор, який кодує вхідний 

сигнал. Як правило ці нейрони не виконують обчислювальних 

операцій, а просто передають отриманий вхідний сигнал на вихід, 

можливо, посиливши чи послабивши його; 

 проміжні нейрони — виконують основні обчислювальні операції; 

 вихідні нейрони — являють собою виходи мережі. У вихідних 

нейронах можуть проводитися будь-які обчислювальні операції. 

А самі ШНМ поділити на такі: 
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 одношарова ШНМ (Single-layer neural network) — така мережа, в якій 

сигнали від вхідного шару одразу йдуть на вихідний шар, який 

перетворює сигнал і одразу дає відповідь. Приклад такої мережі 

подано на рисунку 2.2; 

Вхідний шар

Вихідний шар

 

Рисунок 2.2 — Одношарова ШНМ 

 багатошарова ШНМ (Multilayer neural network) — така мережа, яка 

складається із вхідного, вихідного та розташованого між ними одного 

чи декількох проміжних шарів. Приклад такої мережі подано на 

рисунку 2.3. 

Вхідний шар

Проміжний 

(прихований) шар Вихідний шар

 

Рисунок 2.3 — Багатошарова ШНМ 
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Якщо подивитися на приведені вище рисунки можна помітити що стрілки 

йдуть зліва направо, тобто сигнал в цих мережах йде строго від вхідного шару 

до вихідного. Це є мережа прямого поширення [20]. 

Мережа прямого поширення (Feedforward neural network) — ШНМ, в 

якій сигнал поширюється строго від вхідного шару до вихідного. У 

зворотному напрямку сигнал не поширюється. 

Але ніщо не заважає сигналу рухатися у більш складному напрямку. 

Мережа зі зворотними зв’язками (Recurrent neural network) — ШНМ, в 

якій вихід нейрона може знову подаватися на його вхід. В більш загальному 

випадку це означає можливість поширення сигналу від виходів до входів. Такі 

мережі є Т’юрінг-повні, тобто завдяки ним можливо реалізувати будь-яку 

обчислювальну функцію. 

2.2 Функції активації 

Як було зазначено раніше функція активації визначає залежність сигналу 

на виході нейрона від зваженої суми сигналів на його входах. Розглянемо 

основні функції [21]: 

 лінійна передавальна функція: 

Сигнал на виході нейрона лінійно пов'язаний із ваговою сумою сигналів 

на його вході. Математично ця функція виражається такою формулою. 

 ( )f x tx , 

де  t — параметр функції; x — тут і далі вхід нейрона. 

В ШНМ із шаруватою структурою, нейрони з передавальними функціями 

такого типу, як правило, складають вхідний шар. Крім простої лінійної функції 

можуть бути використовуватись також її модифікації. 

 rectified linear unit (ReLU, «Випрямляч»): 

Математично ця функція виражається такою формулою. 

 ( ) max(0, )f x x . 
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З формули видно, що ця функція реалізує звичайний пороговий перехід у 

нулі, тобто будь-яке від’ємне значення перетворює в нуль, додатні значення 

не змінюються. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 2.4 — Графік функцій активації: 

а — лінійна передавальна функція, б — «випрямляч», 

в — сигмоїда, г — тангенс гіперболічний 

 сигмоїдальна передавальна функція (сигмоїда): 

Математично ця функція виражається такою формулою. 

 
-

1
( )

1 x
f x

e



. 

Ця функція приймає на вході довільне дійсне число, а на виході дає дійсне 

число в інтервалі від 0 до 1. Зокрема, великі (по модулю) негативні числа 
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перетворюються в нуль, а великі позитивні — в одиницю. Історично сигмоїда 

знаходила широке застосування, оскільки її вихід добре інтерпретується, як 

рівень активації нейрона: від відсутності активації (0) до повністю насиченою 

активації (1). 

 гіперболічний тангенс: 

Математично ця функція виражається такою формулою. 

 
-

-

-
( )

x x

x x

e e
f x

e e



. 

Гіперболічний тангенс приймає на вході довільне дійсне число, а на 

виході дає дійсне число в інтервалі від -1 до 1. Подібно сигмоїді, гіперболічний 

тангенс може насичуватися. Однак, на відміну від сигмоїди, вихід даної 

функції центровано щодо нуля. 

Графіки чотирьох наведених функцій наведено на рисунку 2.4. 

2.3 Навчання штучної нейронної мережі 

Під навчанням ШНМ розуміють пошук такого набору вагових 

коефіцієнтів, при якому вхідний сигнал після проходу крізь мережу 

перетворюється у потрібний нам вихідний. Зазвичай навчання виконується з 

використанням певних заздалегідь відомих даних — навчальної вибірки. 

Тільки після того як мережа буде видавати коректні результати для усіх 

вхідних даних її можна використовувати на практиці. Але часто проводять 

оцінку якості роботи мережі по ще одній вибірці — тестовій, яка відрізняється 

від навчальної вибірки. 

В самому загальному випадку існує два підходи до навчання: це навчання 

з вчителем та без нього. Розглянемо підхід навчання з вчителем, оскільки 

другий нема сенсу використовувати. 

Особливість підходу навчання з вчителем полягає в тому, що на вхід 

подається сигнал, результуюче значення якого заздалегідь відоме. Для цього 

після кожної ітерації вагові коефіцієнти змінюються спеціальними 

алгоритмами таким чином, щоб отриманий результат як можна сильніше 
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збігся з відомим результатом. Такий тип навчання найбільш часто 

застосовується до задач регресії та класифікації. 

Існує багато методів навчання з вчителем, але наразі буде розглянуто 

лише декілька найбільш поширених методів, які можливо застосувати для 

навчання багатошарових ШНМ. 

Схему навчання з вчителем можна представити таким чином: 

1. оброблюємо навчальний набір; 

2. визначаємо похибки; 

3. якщо результат задовільний то завершаємо навчання; 

4. корегуємо ваги ШНМ; 

5. переходимо до п.1. 

При цьому підході може виникнути ефект перенавчання (overfitting), коли 

ШНМ дає адекватні результати тільки на начальну вибірку, а на інших 

об’єктах спостерігаються зовсім неочікувані дані (тобто наявне погане 

узагальнення). Для боротьби з цим явищем дані можна поділити на три 

частини: 

 навчальний набір — використовується для корегування параметрів; 

 контрольний — використовується для оцінки стану мережі; 

 тестовий — використовується для кінцевої оцінки навчання. 

Крім цього існує декілька стратегій корекції параметрів: повну, часткову 

та стохастичну, тобто на кожному етапі навчання (на кожній епосі) можна 

опрацьовувати не усі приклади, а тільки їх частину. Ці стратегії можливо 

описати таким чином [22]: 

 повна (full batch) — на кожному циклі оброблюється увесь навчальний 

набір: 

1. обробляємо навчальний набір; 

2. визначаємо помилки; 

3. коригуємо параметри; 

4. перевірка на контрольному наборі даних; 
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5. якщо результат задовільний то виконуємо підсумковий тест і кінець 

роботи; 

6. перехід на п.1. 

 часткова (mini batch) —на кожному циклі використовується випадково 

обрана підмножина навчального набору: 

1. випадковим чином обираємо підмножину навчального набору; 

2. обробляємо цю частину навчального набору; 

3. визначаємо помилки; 

4. коригуємо параметри; 

5. перевірка на контрольному наборі даних; 

6. якщо результат задовільний то виконуємо підсумковий тест і кінець 

роботи; 

7. перехід на п.1. 

 стохастична (stochastic) —на кожному циклі випадково вибирається 

один приклад: 

1. випадковим чином вибираємо приклад з навчального набору; 

2. обробляємо цей приклад; 

3. визначаємо помилку; 

4. зберігаємо поточний стан параметрів; 

5. визначаємо нові параметри; 

6. перевірка на контрольному наборі даних; 

7. якщо результат задовільний то виконуємо підсумковий тест і кінець 

роботи; 

8. якщо помилка виросла то з ймовірністю пропорційною величиною 

приросту помилки виконується повернення до попереднього стану 

параметрів; 

9. перехід на п.1. 

Навчання ШНМ це є налаштування вагових коефіцієнтів у відповідності 

з навчальною множиною, і важливим елементом цього процесу є спосіб оцінки 
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роботи мережі за допомогою спеціальної функції — функція втрат (loss 

function). Зазвичай використовується середньоквадратична похибка (mean 

squared error), яка описується такою формулою. 

 2

1

1
( , ) ( - )

n

i i

i

E y c y c
n 

  , 

де   yi — вихід мережі номер i; ci — правильна відповідь для цього виходу. 

Крім цієї функції втрат існує багато інших [23], які можливо обирати за 

бажанням. 

Таким чином можна формально описати задачу навчання ШНМ як задачу 

мінімізації функції втрат у просторі вагових коефіцієнтів [22]. Тобто: 

 min ( ( , ), )
W

E h X W C , 

де  ( , )h X W  — математичний запис ШНМ як функції від тренувальних даних 

та вагових коефіцієнтів; Х— тренувальні дані; W — вагові коефіцієнти мережі; 

C — множина правильних відповідей. 

Найбільше поширення отримали градієнтні методи оптимізації які 

полягають в тому, що градієнт функції ( )E W  у точці W є напрямом 

найшвидшого її зростання, тому для мінімізації функції необхідно змінювати 

параметри у протилежну до градієнта сторону. Загальна схема такого навчання 

виглядає таким чином: 

1. ініціалізація вагових коефіцієнтів W (випадковими малими 

значеннями); 

2. розраховуємо похибку ( ( , ), )E h X W C ; 

3. якщо результат задовільний то завершуємо роботу; 

4. розраховуємо значення градієнта функції втрат ( ( , ), )E h X W C ; 

5. розраховуємо зміну параметрів ηW E   ; 

6. коригуємо параметри -W W W  ; 

7. переходимо на п.2. 
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Параметр η  називають швидкістю навчання, від визначає швидкість 

кроку процесу оптимізації, обирається як константа в межах 0<η<1. 

Сам градієнт є міра зростання в просторі якоїсь фізичної величини на 

одиницю довжини. Це є векторна величина. Нехай є скалярне поле ( , , )F x y z , 

тоді градієнт визначається таким чином [24]: 

 
F F F

F gradF i j k
x y z

    
  

  
, 

де  i, j, k — орти системи відліку. 

Це є базова версія алгоритму градієнтного спуску, крім нього існує багато 

варіацій та модифікацій, які набули широкого поширення. Розглянемо три 

варіанта градієнтного спуску, які відрізняються тим, скільки даних 

використовується для обрахунку градієнта [25]. 

Пакетний градієнтний спуск полягає в тому, що при кожній ітерації 

використовується увесь набір тренувальних даних. Дає досить гарні 

результати, але через велику кількість обрахунків може бути досить 

повільним. Математично це можна записати таким чином: 

 - η ( ( , ), )W W E h X W C  . 

Стохастичний градієнтний спуск (Stochastic gradient descent) [26] на 

відміну від пакетного використовує лише один елемент тренувальних даних. 

Це значно пришвидшує обрахунки, дозволяє огинати локальні мінімуми, але 

через випадковий характер вибору даних метод не завжди дає якісні 

результати. Математично це можна записати таким чином: 

 - η ( ( , ), )i i iW W E h X W C  , 

де  i — випадково обраний індекс. 

Частковий градієнтний спуск позбавлений двох зазначених вище 

недоліків. Цей алгоритм від стохастичного відрізняється тим, що замість 

одного випадкового елемента обирають більше одного. Математично це 

можна записати таким чином: 

 ( , ) ( , ) ( , )- η ( ( , ), )i i n i i n i i nW W E h X W C    , 

Ко
вб
ич

 А.
 О

., Р
І-6

2м
, 2

01
8



26 

 

де  (i,i+n) — випадково обрана множина даних. 

 Саме цей алгоритм мається на увазі при використанні стохастичного 

градієнтного спуску [27, 28]. 

Але частковий градієнтний спуск все одно має декілька недоліків, через 

які алгоритм може не збігатися: 

 важко вибрати правильну швидкість навчання. При занадто малій 

швидкості навчання для отримання результатів знадобиться дуже 

багато часу, а при великій швидкості навчання можна не попасти у 

мінімум функції; 

 неможливо під час навчання змінювати швидкість навчання через те 

що швидкість навчання є заздалегідь визначена константа чи функція. 

Щоб позбутися цих недоліків зазначені вище алгоритми дещо 

модернізують. 

Градієнтний спуск погано опрацьовує функції з ущелинами, тобто зони, 

де поверхня вирівнюється дуже похило в одному вимірі, ніж в іншому. У 

цьому випадку градієнтний спуск коливається по всьому схилу та незмінно 

просувається дном до місцевого оптимуму. Приклад такої поведінки 

зображено на рисунку 2.5. Для вирішення цієї проблеми використовують 

метод моментів. Цей метод можна порівняти з поведінкою важкого шарика, 

який скотився по схилу в найближчу низину та деякий час здатний рухатись 

вгору за інерцією, вибираючись таким чином з локальних мінімумів. 

  

а) б) 

Рисунок 2.5 — Демонстрація роботи градієнтного спуску з моментом: 

а — SGD без моменту; б — SGD з моментом. 

Формально це виглядає як добавка для зміни вагових коефіцієнтів мережі: 
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 -1η μt tW E W     , 

де  η  — коефіцієнт швидкості навчання; E  — градієнт функції втрат; μ  — 

коефіцієнт моменту; -1tW  — зміна вагових коефіцієнтів на попередній 

ітерації. 

Ще одним шляхом до покращення результатів є використання 

регуляризації. Регуляризація «накладає штраф» на надмірне зростання вагових 

коефіцієнтів, що допомагає боротися з перенавчанням. Формально це виглядає 

як ще одна добавка до зміни вагових коефіцієнтів мережі: 

 
-1 -1η ( ρ ) μt t tW E W W        , 

де  ρ  — коефіцієнт регуляризації; t-1W  — значення вагових коефіцієнтів на 

попередній ітерації. 

Крім цього будемо змінювати коефіцієнт швидкості навчання   на 

кожній ітерації t в залежності від зміни функції втрат таким чином: 

 -1

-1

α : 0

β : —

t

t

t

n E
n

n

  
 


, 

де  
0 0,01n   — початкове значення швидкості навчання; 

1γt tE E E      — 

зміна функції втрат; α 0,99 β 1,01 γ 1,01    — константи. 

Таким чином при значному зростанні помилки крок зміни параметрів   

зменшується, а в іншому випадку — крок коефіцієнту швидкості навчання 

збільшується. Це доповнення може збільшити швидкість збіжності 

алгоритму [29]. 

Зібравши усі елементи алгоритм приймає ось такий вид: 

1. ініціалізація вагових коефіцієнтів W (випадковими малими 

значеннями); 

2. ініціалізація нулями початкових значень змін вагових коефіцієнтів 

W ; 

3. розраховуємо похибку ( ( , ), )E h X W C  та її зміну E  на контрольному 

наборі; 
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4. якщо результат задовільний то виконуємо фінішний тест та закінчуємо 

роботу; 

5. випадковим чином вибираємо підмножину ( , )LX C  з навчальних даних; 

6. розраховуємо значення градієнта функції втрат E  на обраній 

підмножині; 

7. визначаємо зміну параметрів η ( ρ ) μW E W W        ; 

8. коригуємо параметри -W W W  ; 

9. корегуємо швидкість навчання η ; 

10. переходимо до п.3. 

Існує багато доповнень до цього методу. Оглядово розглянемо деякі з 

них: 

Метод Nesterov’s Accelerated Gradient (NAG) — за цією модифікацією 

градієнт розраховується відносно зсунутих на значення моменту вагових 

коефіцієнтів. Зміна параметрів у цьому випадку буде розраховуватись таким 

чином: 

 -1 -1 -1 -1η ( ( μ ) ρ ) μt t t t tW E W W W W          . 

Використання цього підходу можна розглянути як м’яч, який не просто 

спускається по схилу, а має накоплення імпульсу з урахуванням зміни вагових 

коефіцієнтів та самих вагових коефіцієнтів. 

Adaptive gradient (Adagrad) — цей метод враховує історію значень 

градієнта таким чином: 

 
2

1

t
t t

i

i

E
g

E






, 

 
-1 -1η ( ρ ) μt t t tW g W W       . 

Іншими словами окремо адаптує швидкості навчання усіх параметрів 

моделі, множачи їх на коефіцієнт, який обернено пропорційний квадратному 

кореню з суми усіх попередніх значень квадрату градієнта. Тому для 

параметрів, за якими часткова похідна функції втрат найбільша, швидкість 
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навчання зменшується швидко, а якщо часткова похідна мала, то і швидкість 

навчання зменшується повільніше. 

Adaptive moments (Adam) — алгоритм, який поєднує ідеї накопичення 

руху та ідею слабшого поновлення вагових коефіцієнтів для типових ознак. За 

цим алгоритмом зміна параметрів визначається таким чином: 
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Тобто за цим методом оцінюється середню нецентровану дисперсію, що 

дозволяє оцінити як часто змінюється градієнт. 

Оглядово приведено лише декілька найбільш популярних методів 

оптимізації. Більш детально ознайомитись з приведеними та іншими методами 

можна за посиланнями [25, 29, 30, 31]. 

2.4 Гіперпараметри штучної нейронної мережі 

Гіперпараметри — це значення, які підбираються вручну 

експериментальним шляхом. До них можна віднести такі параметри: 

 момент та швидкість навчання; 

 кількість прихованих шарів; 

 кількість нейронів в кожному шарі; 

 функції активації для кожного шару; 

 метод оптимізації ШНМ; 

 функції втрат. 

Неправильний вибір цих параметрів може призвести до того, що ШНМ не 

буде збігатися. Приклад можливих варіантів збіжності ШНМ зображено на 

рисунку 2.6, де E — функція втрат, n — епохи. 
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Рисунок 2.6 — Приклади можливих варіантів збіжності ШНМ: 

а — мережа збігається; б та в — мережа не збігається 

Збіжність каже про то, чи правильно підібрані гіперпараметри у 

відповідності з поставленою задачею. Тобто, якщо ШНМ в кожній епосі видає 

значення похибки і з кожною епохою це значення зменшується, то 

гіперпараметри підібрано правильно. Якщо ж похибка змінюється 

скачкоподібно чи застигає на певному рівні, то така ШНМ не збігається [32]. 

2.5 Технічні засоби побудови архітектури штучної нейронної мережі 

В загальному вигляді стек технологій для побудови архітектури ШНМ 

можна зобразити у вигляді блоків, кожен з яких відображає певну складову 

частину апаратно-програмної системи для побудови архітектури ШНМ. 

Схематичне зображення рівнів технічних засобів зображено на рисунку 2.7 

[33]: 

Прикладні програмні засоби 

Обчислювальні бібліотеки 

Програмний інтерфейс з апаратурою 

Апаратні обчислювальні засоби 

Рисунок 2.7 — Апаратно-програмна система для побудови архітектури ШНМ 

ШНМ як задача глибокого навчання, Deep Learning, потребують систем 

зі значною швидкодією. Зазвичай навчання виконують на графічному 

процесорі, або GPU, які пропонуються такими виробниками, як NVIDIA, AMD 
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та Intel. Найбільше поширення отримало програмно-апаратне рішення 

NVIDIA CUDA (Compute Unified Device Architecture) — програмно-апаратна 

архітектура паралельних обчислень, яка дозволяє істотно збільшити 

обчислювальну продуктивність завдяки використанню графічних процесорів 

фірми NVIDIA. Крім окремих пристроїв з підтримкою CUDA (GeForce, Titan, 

Quadra, Tesla) і технології NCCL для розподіленого GPU комп'ютингу, 

NVIDIA розробляє бібліотеку cuDNN спеціально для задач Deep Learning, 

менеджер мамяті CNMeM, а так само випускає комплексні рішення для задач 

Deep Learning, такі як сервери NVIDIA DGX і платформу для вбудованих 

систем (роботів) NVIDIA Jetson TK. 

Аналогом програмно-апаратної архітектури CUDA від NVIDIA є ATI 

Stream Technology від компанії AMD — програмно-апаратна архітектура з 

відкритим кодом, яка дозволяє розробникам використовувати обчислювальні 

потужності графічного прискорювача для своїх розрахунків. Ця архітектура не 

набула значного поширення через технічну недосконалість та складність 

архітектури. Тому надалі це рішення розглядатися не буде. 

Програмно-апаратну платформу NVIDIA для задач Deep Learning 

зображено на рисунку 2.8. 

Прикладні програмні засоби 

CuBLAS, cuDNN, CNMeM, NCCL 

CUDA 

NVIDIA GPU 

Рисунок 2.8 — Апаратно-програмна система для побудови архітектури ШНМ 

на базі апаратно-програмних рішень від фірми NVIDIA 

На цьому рисунку в якості апаратної обчислювального засобу наведено 

графічний прискорювач від компанії NVIDIA. В якості програмного 

інтерфейсу з апаратурою виступає програмно-апаратна архітектура 

паралельних обчислень CUDA. В якості обчислювальних бібліотек 

використовуються бібліотеки CuBLAS, cuDNN, CNMeM, NCCL. 
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Можна створити ШНМ самостійно, написавши всі потрібні операції 

наприклад на C++. Але при недостатній кількості досвіду така робота може 

виявитися довгою та виснажливою, а результат — малоефективним. Зручніше 

використовувати спеціальні програмні засоби. Існує багато пакетів, але надалі 

будуть розглянуті лише окремі, які відносяться до вільного програмного 

забезпечення, а саме Caffe, Theano, TensorFlow, CNTK, Keras та додаткові 

засоби обробки даних, які пов’язані з цими пакетами. Тому розглянемо 

доступні прикладні програмні засоби. 

2.5.1 Пакети Caffe та DIGITS 

Convolution Architecture For Feature Extraction (Caffe) [34] є системою 

моделювання згорточних мереж, вона має інтерфейси для декількох 

популярних мов програмування і може використовувати для обчислень GPU. 

Caffe була розроблена Berkeley Vision and Learning Center [35], існує так само 

кілька модифікованих версій цього пакета для різних цілей, наприклад nv-caffe 

[36], всі ці пакети можна вільно скачати з сайту розробників. 

Для того щоб побудувати і навчити мережу за допомогою Caffe взагалі не 

обов'язково писати програмний код, досить описати модель в специфікації. 

Для специфікацій використовується мова protobuf [37] (Google Protocol 

Buffers). 

Разом з Caffe можна використовувати DIGITS — Deep Learning GPU 

Training System [38]. Цей пакет розробляється NVIDIA і надає веб-інтерфейс 

для Caffe. 

2.5.2 Мова програмування Python та її інструменти для обробки 

даних 

Мова високого рівня Python [39] є універсальним інструментом 

розробника, на ньому можна писати програми різного призначення — від 

системи управління веб контентом до наукових і інженерних розрахунків, що 

вимагають високої продуктивності. На рисунку 2.9 наведено логотипи усіх 

бібліотек, що можуть бути використані разом з мовою програмування Python. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рисунок 2.9 — Логотипи використаних програмних засобів: а — бібліотека 

Theano, б — бібліотека TensorFlow, в — бібліотека CNTK, г — бібліотека 

Keras 

Theano [40] — бібліотека для мови програмування Python, яка дозволяє 

створювати реалізації методів глибокого навчання. Цей пакет призначений для 

символьних обчислень. Перші версії цього пакету були розроблені 

Університетом Монреаля і відноситься до вільного програмного забезпечення. 

На відміну від чисельних розрахунків, які працюють безпосередньо з 

даними у пам’яті, символьні обрахунки працюють з алгебраїчними виразами. 

Для вирішення задач машинного навчання у Theano є декілька дуже корисних 

властивостей: 

 theano може виконувати аналітичне диференціювання та оптимізацію 

описаних користувачем функцій. Це сильно спрощує реалізацію 

градієнтних методів оптимізації, які широко використовуються для 

вирішення задач машинного навчання; 

 theano дозволяє компілювати та виконувати задані користувачем 

функції в машинний код для центрального процесора та/або 

графічного прискорювача. Це дозволяє значно підвищити швидкість 

виконання програм. 

TensorFlow [41] — бібліотека для мови програмування Python, завдяки 

якій можна створювати реалізації методів глибокого навчання. 
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Ця бібліотека була розроблена в компанії Google і є відкритим 

програмним забезпеченням. Як і Theano, TensorFlow дозволяє конструювати 

математичні вирази та опрацьовувати їх аналітично. Така програма 

складається з двох чистин — побудова математичних виразів у вигляді графа 

обрахунку та виконання програми, яка описана цим графом. Для прискорення 

обрахунку TensorFlow може використовувати GPU. 

Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) [42] — безкоштовний 

загальнодоступний набір інструментів з відкритим вихідним кодом для 

реалізації глибокого навчання. Ця бібліотека є спробою систематизувати та 

узагальнити основні підходи до побудови різноманітних ШНМ, надати вченим 

та інженерам великий набір функцій та спростити багато рутинних операцій. 

CNTK дозволяє створювати мережі глибокого навчання, згорткові, рекурентні 

мережі та мережі з пам’яттю. Якщо порівнювати переваги CNTK перед 

іншими бібліотеками, наприклад перед TensorFlow, то можна виділити такі 

переваги [43]: 

 швидкість. CNTK в цілому працює швидше, ніж TensorFlow, а у 

рекурентних мережах дає п’яти-десятикратний виграш у швидкодії; 

 точність. На сьогодні CNTK має найбільшу точність для навчання 

моделей глибокого навчання; 

 структура API. CNTK має гнучкий та потужний програмний 

інтерфейс для мови програмування C++ та пропонує як низькорівневі, 

так і прості у використанні високорівневі програмні інтерфейси для 

мови програмування Python на основі парадигм функціонального 

програмування; 

 масштабованість. CNTK легко масштабується і в разі обчислювально 

вимогливих завдань може виконуватися хоч на тисячах графічних 
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 можливість розширення. CNTK легко розширюється завдяки 

можливості використання Python для визначення власних шарів і 

процедур навчання. 

Keras [44] — відкрита високорівнева нейромережева бібліотека, 

написана мовою Python. Вона здатна працювати поверх TensorFlow, Theano та 

CNTK. Спроектовану для уможливлення швидких експериментів з мережами 

глибинного навчання, її зосереджено на тому, щоби вона була мінімальною, 

модульною та розширюваною. Її було створено як частину дослідницьких 

зусиль проекту ONEIROS (англ. Open-ended Neuro-Electronic Intelligent Robot 

Operating System), а її основним автором та підтримувачем є Франсуа Шоллє 

(фр. François Chollet), інженер Google [45]. 

Керівними принципами цієї бібліотеки є: 

 зручність у використанні. Програмний інтерфейс Keras призначений 

для людей, а не для машин. Це робить користувальницький досвід 

фронтом та центром. Keras дотримується найкращих практик 

зменшення когнітивного навантаження: він пропонує послідовні та 

прості програмні інтерфейси, мінімізує кількість дій користувача, 

необхідних для звичайних випадків використання, і забезпечує чіткий 

та дієвий відгук щодо помилок користувача; 

 модульність. Модель розуміється як послідовність чи графік 

автономних, повністю налаштовуваних модулів, які можна 

підключити разом із якомога меншими обмеженнями. Зокрема, шари 

ШНМ, функції витрат, оптимізатори, схеми ініціалізації, функції 

активації, схеми регуляризації — це автономні модулі, які можна 

поєднати для створення нових моделей. 

 легкість розширення. Нові модулі легко додавати (як нові класи та 

функції), а існуючі модулі мають достатньо прикладів. Можливість 

легко створювати нові модулі значно розширює сферу застосування 

бібліотеки, що робить Keras придатним для передових досліджень. 
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 робота із Python. Немає окремих файлів конфігурації моделей у 

декларативному форматі. Моделі описані в коді Python, який 

компактний, простий у налагодженні та може бути легко розширений. 

2.6 Висновки стосовно технічних засобів побудови штучних 

нейронних мереж 

Хоч було розглянуто багато технологій та підходів зі створення 

архітектури ШНМ, це є далеко не повний список усіх можливих засобів. 

Розглянуті засоби є найчастіше вживаними та найбільш поширеними. Тому 

стек технологій для побудови архітектури ШНМ з урахуванням розглянутих 

програмних засобів можна зобразити так, як це зроблено на рисунку 2.10. 

Caffe 
Keras 

Прикладні програмні засоби 
Theano, TensorFlow, CNTK 

CuBLAS, cuDNN, CNMeM, NCCL Обчислювальні бібліотеки 

CUDA Програмний інтерфейс з апаратурою 

NVIDIA GPU Апаратні обчислювальні засоби 

Рисунок 2.10 — Апаратно-програмна система для побудови архітектури 

ШНМ 

Тому надалі буде використана апаратна платформа від NVIDIA, 

написання архітектури ШНМ буде виконуватись за допомогою мови 

програмування Python з використанням бібліотеки Keras, яка працює поверх 

CNTK чи TensorFlow, оскільки ця бібліотека може працювати з обома 

надбудовами. На теперішній момент цей набір дає найкращі результати у 

створенні ШНМ та її тренуванні [46]. А завдяки платформі Google 

Colaboratory, яка дозволяє будь-якому розробнику у інтерактивному веб-

режимі використовувати апаратні можливості, надані компанією, а саме 

графічний прискорювач Tesla K80 [47], тренування буде виконуватись швидко 

та без ризику для особистого обладнання. 
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2.7 Висновки 

У результаті проведеного теоретичного огляду теорії ШНМ та аналізу 

існуючих підходів до їх побудови прийняті такі рішення: 

1. Для вирішення поставленої задачі будемо використовувати ШНМ 

прямого поширення через те, що поставлена задача незмінна у часі. 

Використання багатошарової ШНМ обумовлено тим, що залежність 

між частотною характеристикою структури та її геометрією носить 

складний і суто нелінійний характер і апроксимувати її зможе тільки 

багатошарова ШНМ. Принцип навчання обрано навчання з вчителем 

оскільки розрахункові засоби дозволять отримати тренувальні дані у 

повному об’ємі. 

2. Технічно ШНМ буде реалізована за допомогою мови програмування 

Python з використанням додаткової бібліотеки Keras, яка працює 

поверх програмного інтерфейсу CNTK чи TensorFlow на базі апаратної 

платформи від NVIDIA. Цей вибір зроблено з поглядом на доступні 

апаратні та програмні можливості на момент виконання дисертації. 
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3 РОЗРАХУНОК ДАНИХ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОЇ ВИБІРКИ. 

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КРИСТАЛІВ 

В даному розділі розглянуто особливості поодиноких неоднорідностей та 

їх моделювання у середовищі CST Microwave Studio з подальшим отриманням 

тренувальної вибірки для налагоджування ШНМ з метою синтезу геометрії 

структури за заданою частотною характеристикою. Ємнісна та індуктивна 

неоднорідності взяті з [48]. 

3.1 Тривимірне моделювання ємнісної неоднорідності 

Ємнісна неоднорідність є низькоімпедансною неоднорідністю, яка 

сформована ненаскрізним металізованим отвором зі сторони сигнального 

провідника. Загальний вигляд цієї структури подано на рисунку 3.1. 

 
 

а) б) 

Рисунок 3.1 — Загальний вигляд ємнісної неоднорідності:  

а — фронтальний вид, б — поперечний переріз за середньою лінією 

(виконані в середовищі CST Microwave Studio) 

На рисунку 3.2, як приклад, наведено АЧХ базової ємнісної 

неоднорідності з такими параметрами: ширина сигнального провідника 

1,1 мм, що відповідає імпедансу в 50 Ом, діаметр отвору 8 мм, товщина 

діелектрика над металізацією 0,27 мм. Діелектричну підкладку неоднорідності 
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обмежено формою квадрату зі стороною, яка у два рази більше діаметра кола. 

Підкладка виконана з матеріалу Rogers RO3010 з товщиною 1,27 мм, відносна 

діелектрична провідність матеріалу складає 10,2, тангенс кута діелектричних 

втрат складає 0,0023. 

Частотні характеристики проходження та відбиття такої неоднорідності 

наведено на рисунку 3.2. Як видно з рисунку дана характеристика має декілька 

визначних точок. Це є мінімальне значення коефіцієнта проходження та 

відповідна йому частота, частоти, що відповідають смузі -3дБ за коефіцієнтом 

відбиття, частоти мінімумів. Ці точки можна обрати для тренування ШНМ. 

 

Рисунок 3.2 — АЧХ базової неоднорідності та визначні точки  

частотної характеристики 

Для ємнісної неоднорідності ключову роль у визначенні частотної 

характеристики при відомому матеріалі відіграє діаметр зони металізації та 

товщина діелектрика під цією зоною. Тому потрібно обрати такий діапазон 

Ко
вб
ич

 А.
 О

., Р
І-6

2м
, 2

01
8



40 

 

розмірів цих елементів, щоб при будь-якому значенні на усьому діапазоні 

частот були усі характерні точки. 

Тому спираючись на доступні розрахункові потужності обрано 

неоднорідності з такими геометричними параметрами: 

 діаметр отвору змінювалась в межах від 6 до 10 мм з кроком 0,2 мм; 

 товщина діелектрика над металізацією змінювалась від 0,17 до 1,17 мм 

з кроком 0,05 мм. 

Завдяки такій варіації геометричних параметрів отримано 441 варіанта 

структури. Крім цього, в цей набір входять структури, які виготовлені та 

мають реальні макети, що дозволить перевірити як точність розрахунку 

структури в CST Microwave Studio, так і результати роботи ШНМ. 

Така велика кількість структур потребує значних витрат часу. Для 

зменшення часу розрахунків прийнято рішення мінімізувати вимоги до 

моделювання Використовувався частотний розв’язувач з широкосмуговою 

розгорткою загального призначення, тетраедральне розбиття сітки з 

параметрами steps per wavelength та minimum number of steps рівними 10, 

використовувалась симетрія за віссю XZ. Розрахунок однієї структури за 

часом займає в середньому три хвилини, тому розрахунок 441 варіації заданої 

структури зайняло майже 1400 хвилин або майже одну добу. 

3.2 Тривимірне моделювання індуктивної неоднорідності 

Індуктивна неоднорідність є високоімпедансною неоднорідністю, яка 

сформована наскрізним отвором у діелектрику з навісним провідником малого 

діаметру над ним. Зовнішній вигляд цієї структури подано на рисунку 3.3. 
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а) б) 

Рисунок 3.3 — Зовнішній вигляд індуктивної неоднорідності:  

а — фронтальний вид, б — поперечний переріз за середньою лінією 

(виконані в середовищі CST Microwave Studio) 

На рисунку 3.4 приведено АЧХ базової індуктивної неоднорідності з 

такими параметрами: ширина сигнального провідника 1,1 мм (50 Ом), діаметр 

отвору 8 мм, товщина навісного провідника складає 0,1 мм. Діелектричну 

підкладку також виконано з матеріалу Rogers RO3010 товщиною 1,27 мм, 

відносна діелектрична провідність матеріалу складає 10,2, тангенс кута 

діелектричних втрат складає 0,0023. 
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Рисунок 3.4 — Частотні характеристики розрахованої неоднорідності 

На графіку видно наявність стрибків характеристики на частоті 

приблизно 12,6 ГГц. Цей стрибок є результатом резонансний властивостей 

одного з розмірів неоднорідності та присутній у кожній структурі на частоті 

вище 10 ГГц. В рамках цієї роботи дані стрибки будуть ігноруватися, а 

відповідна ділянка буде апроксимуватися для досягнення гладкої 

характеристики. 

Ця характеристика, як і попередня, має ті ж самі визначні точки, що є 

досить зручно для тренування ШНМ та спрощення видобування даних. 

Для індуктивної неоднорідності ключову роль у визначенні частотної 

характеристики при відомому матеріалі відіграє діаметр отвору та діаметр 

навісного провідника. 

Тому діапазон змін геометричних параметрів буде таким: 

 діаметр отвору змінювався від 6 до 10 мм з кроком 0,4 мм; 
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 діаметр навісного провідника змінювався з 0,02 мм до 0,5 мм з кроком 

0,04 мм. 

Завдяки такій варіації геометричних параметрів отримано 143 варіанта 

структури. Крім цього, в цей набір входять структури, які виготовлені та 

мають реальні макети, що дозволить перевірити як точність розрахунку 

структури в CST Microwave Studio, так і результати роботи ШНМ. 

Параметри розв’язувача ті ж самі, що і у попередній структурі. 

Розрахунок однієї структури за часом займає в середньому двадцять хвилини, 

тому розрахунок 143 варіації заданої структури зайняло майже 2900 хвилин 

або дві доби. Менша кількість розрахованих структур пов’язана з тим, що 

розрахунок однієї структури займає на багато більше часу та через обмеження 

процесорного часу. 

3.3 Висновки 

1. За результатами проведеного 3D моделювання отримано 441 варіант 

ємнісної неоднорідності та 143 варіанти індуктивної неоднорідності, 

що повністю відображають усі можливі варіанти у діапазоні частот від 

0,1 до 10 ГГц для ємнісної неоднорідності та від 0,1 до 18 ГГц для 

індуктивної неоднорідності. 

2. Наявність вбудованих засобів експорту даних у CST Microwave Studio 

дозволяє з легкістю експортувати отримати дані у зручному форматі 

для тренування ШНМ. 

Ко
вб
ич

 А.
 О

., Р
І-6

2м
, 2

01
8



44 

 

4 ШТУЧНА НЕЙРОННА МЕРЕЖА ДЛЯ СТВОРЕННЯ СТРУКТУРИ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КРИСТАЛІВ 

В даному розділі наведено принцип роботи ШНМ, підхід до її тренування, 

етапи створення архітектури, вибір найбільш оптимальної архітектури мережі 

та перевірка результатів її роботи. 

4.1 Принцип роботи штучної нейронної мережі для вирішення 

поставленої задачі 

Для вирішення поставленої задачі використано ШНМ прямого 

поширення, оскільки у оброблюваних даних нема часової залежності. В якості 

підходу до навчання використано навчання з вчителем оскільки є можливість 

отримати дані, які будуть подані на вхід та на вихід мережі. 

Слід зазначити, що найбільш оптимальною вважається така структура, в 

якій за найменшу кількість епох спостерігається найменше значення функції 

втрат. Це свідчить про те, що гіперпараметри та архітектура підібрані таким 

чином, що тренування виконується максимально швидко і швидше досягає 

мінімуму функції втрат. 

В загальному випадку ШНМ при навчанні з вчителем знаходить 

взаємозв’язок між вхідними даними та вихідними, результуючими. Тому при 

розв’язанні поставленої задачі ШНМ буде знаходити взаємозв’язок між 

наведеними даними: 

Параметри частотної характеристики фільтра  ШНМ  Геометрія фільтра 

Тобто по заданим параметрам частотних характеристик неоднорідності 

мережа буде видавати геометричні розміри її ключових елементів. 

Як зазначено раніше, ключовими елементами для ємнісної 

неоднорідності є діаметр зони металізації та товщина діелектрика під цією 

зоною. Для індуктивної неоднорідності ключовими є діаметр наскрізного 

отвору та діаметр навісного провідника над отвором. 
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Таким чином, мережа для ємнісної неоднорідності буде шукати 

відповідність між такими даними: 

 min min 1 2 1( 3 ) 2( 3 ), , , , , ,dB dB СT F F F F F ШНМ d b    , 

де  Tmin та Fmin — мінімальне значення коефіцієнта проходження та 

відповідна йому частота; F1 та F2 — частоти мінімумів коефіцієнта відбиття; 

F1(-3dB) та F2(-3dB) — частоти, які відповідають смузі -3 дБ по коефіцієнту 

відбиття; dc та — діаметр отвору; b — товщина діелектрика під 

неоднорідністю. 

Для індуктивної неоднорідності мережа буде шукати відповідність між 

такими даними: 

 min min 1 2 1( 3 ) 2( 3 ), , , , , ,dB dB L pT F F F F F ШНМ d d    , 

де  dL — діаметр отвору; dp — діаметр навісного провідника. 

Для наочності ці значення зображені на прикладі характеристики 

структур, які наведено на рисунках 3.2 та 3.4. 

Видобування цих даних виконується за допомогою мови програмування 

Python та додаткової бібліотеки NumPy яка дозволяє оперувати з 

багатовимірними масивами та матрицями, додає високорівневі математичні 

функції для операцій з цими масивами [49, 50]. А використання однакових 

точок для тренування дозволить спростити програмний код видобування 

даних. 

Під видобуванням мається на увазі отримання даних з CST Microwave 

Studio для подальшої роботи з ними. Оскільки дана програма має можливість 

експорту залежності певного параметру від частоти у текстовому варіанті 

(тобто експортує текстовий файл з двома колонками, в яких наведено 

відповідність параметру частоті), то завдяки мови програмування Python 

виконується пошук потрібних для ШНМ значень та їх збереження для 

подальшої обробки. 
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4.2 Створення архітектури штучної нейронної мережі та її навчання 

Оскільки мережа буде на вході приймати 7 параметрів та видавати 2 

параметри, тому нейрони у вхідному шарі будуть мати сім входів, а вихідний 

шар буде мати два нейрони по одному вихідному аксону у кожного. 

Не існує жорсткого правила з вибору кількості прихованих шарів чи з 

вибору кількості нейронів у них. Але виведені певні обмеження, які 

допоможуть прийняти рішення. Для кількості шарів це такі [51, 52]: 

 якщо функція визначена на кінцевій множині точок, то трьохшарова 

мережа здатна її апроксимувати; 

 якщо функція неперервна та визначена на компактній множині, то 

трьохшарова мережа здатна її апроксимувати; 

 Решта функцій, яким можуть бути навчені ШНМ, можуть бути 

апроксимовані чотирьохшаровою мережею. 

Таким чином, теоретична максимальна кількість шарів, яка необхідна — 

чотири, тобто два прихованих шара. Хоча можливо використовувати і більшу 

кількість шарів. 

Щодо вибору кількості нейронів у прихованих шарах існують евристичні 

правила вибору кількості нейронів у цих шарах. Одним з них є правило 

геометричної піраміди (geometric pyramid rule) [52]. За цим правилом кількість 

нейронів прихованого шару у трьохшаровій мережі розраховується таким 

чином: 

 k n m  , 

де  k — кількість нейронів у прихованому шарі; n — число нейронів у 

вхідному шарі; m — число нейронів у вихідному шарі. 

Для чотирьохшарової ШНМ кількість нейронів розраховується таким 

чином: 
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де  1k  — кількість нейронів у першому прихованому шарі; 2k  — кількість 

нейронів у другому прихованому шарі, де 3
n

r
m

 . 

Крім цього правила є правило половинного ділення, коли у кожному 

наступному шарі нейронів у два рази менше ніж у попередньому [51, 52, 53]. 

Оскільки невідомо, яку форму приймає функція, яка виконує 

перетворення множини параметрів частотної характеристики фільтра у його 

геометрію було обрано чотирьохшарову ШНМ. Правильність цього вибору 

підтверджують експерименти з меншою кількістю прихованих шарів, які не 

дали якихось відчутних якісних результатів. 

Оскільки залежність між вказаними параметрами точно не лінійна, то і 

лінійні функції активації у проміжних шарах не доречно використовувати. 

Тому для цих шарів буде використано логістичну сигмоїдальну функцію та 

тангенс гіперболічний в якості функції активації. Різні функції активації 

обрано через те що при різних функціях активації вірогідність того що мережа 

буде збігатись до меншого значення більша, ніж при однакових функціях 

активації. Крім цього послідовність різних функцій активації дозволить краще 

знайти відповідність між вхідними та вихідними параметрами через наявність 

різних функціональних залежностей між шарами. У вихідного шару 

активаційна функція буде лінійною тому що нема бінарних обмежень на 

результуючі значення Тому в якості функції активації для вхідного шару було 

обрано жорстку сигмоїду, для першого проміжного — тангенс гіперболічний, 

для другого проміжного — сигмоїду, для вихідного — лінійну. З проведених 

тестових розрахунків видно, що така послідовність активаційних функцій дає 

кращі результати. 

В якості методу оптимізації обрано стохастичний градієнтний спуск з 

моментом, як найбільш універсальний метод оптимізації для ШНМ. 

В якості функції втрат обрано середньоквадратичну похибку моделі. 
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В якості обчислювальних потужностей обрано платформу Colaboratory 

від компанії Google. 

4.2.1 Архітектура штучної нейронної мережі для ємнісної 

неоднорідності 

Для створення архітектури ШНМ потрібно задатися кількістю нейронів у 

вхідному шарі. Для порівняння та пошуку найбільш оптимальної архітектури 

обираємо декілька значень кількості нейронів у вхідному шарі та 

розраховуємо кількість нейронів у інших шарах за наведеними раніше 

правилами. Обрані архітектури за правилом геометричної піраміди наведено у 

таблиці 4.1. Обрані архітектури за принципом половинного ділення наведено 

у таблиці 4.2. Тренування виконується протягом 2000 епох. Швидкість 

навчання складає 0,008 та обрана експериментальним шляхом як найбільш 

оптимальна. 

Вибір оптимальної архітектури буде проходити таким чином: 

виконується тренування шести ШНМ за першою таблицею, знаходиться 

найбільш оптимальна. Після цього виконується тренування шести ШНМ за 

другою таблицею, знаходиться найбільш оптимальна. Серед обраних двох 

обирається та, у якій функція втрат менша. Для зручності кожен із стовпчиків 

буде являти окрему архітектуру з нумерацією від 1 до 6 починаючи з тої, в якій 

найменша кількість нейронів. 

Таблиця 4.1 — Архітектури ШНМ за правилом геометричної піраміди 

Шари Кількість нейронів 

Вхідний 200 400 600 800 1000 1200 

Проміжний 1 43 68 90 109 126 142 

Проміжний 2 9 12 13 15 16 17 

Вихідний 2 2 2 2 2 2 

Таблиця 4.2 — Архітектури ШНМ за правилом половинного ділення 

Шари Кількість нейронів 

Вхідний 200 400 600 800 1000 1200 

Проміжний 1 100 200 300 400 500 600 

Проміжний 2 50 100 150 200 250 300 

Вихідний 2 2 2 2 2 2 
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У результаті тренування ШНМ з архітектурою згідно таблиці 4.1 було 

отримано таблицю 4.3, в якій наведено досягнуті значення функції втрат після 

визначеної кількості епох. На рисунку 4.1 наведено графік залежності функції 

втрат від епохи. Тут і надалі на графіку залежності функції втрат від епохи 

наведено характеристику, яку було отримано за допомогою апроксимації 

отриманого значення функції втрат після кожної епохи. Крім цього наведено 

лише визначну частину графіку, що демонструє збіжність алгоритму за обрану 

кількість епох. 

Таблиця 4.3 — Значення функції втрат для кожної з архітектур з таблиці 4.1 

Архітектура 1 2 3 4 5 6 

Значення функції втрат∙ 10−5 9,07 8,86 8,84 6,71 7,87 8,76 

 

Рисунок 4.1 — Графік залежності середньоквадратичної похибки від епохи 

для архітектур ШНМ, наведених у таблиці 4.1 

У результаті тренування ШНМ з архітектурою згідно таблиці 4.2 було 

отримано таблицю 4.4, в якій наведено досягнуті значення функції втрат після 
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визначеної кількості епох. На рисунку 4.2 наведено графік залежності функції 

втрат від епохи. 

Таблиця 4.4 — Значення функції втрат для кожної з архітектур з таблиці 4.2 

Архітектура 1 2 3 4 5 6 

Значення функції втрат∙ 10−5 6,95 5,76 5,66 5,34 5,42 5,42 

 

Рисунок 4.2 — Графік залежності середньоквадратичної похибки від епохи 

для архітектур ШНМ, наведених у таблиці 4.2 

З наведених вище графіків видно, що за таблицею 4.1 найкращі 

результати дає 4-та архітектура з мінімальним значенням 

середньоквадратичної похибки 56,71 10  а за таблицею 4.2 — 4-та архітектура 

з мінімальним значенням середньоквадратичної похибки 55,34 10 . Видно, що 

четверта архітектура дає найкращі результати при інших однакових 

параметрах, тому її обрано як фінальну для цієї структури. Тренування однієї 

архітектури в середньому триває 3 хвилини. 
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4.2.2 Архітектура штучної нейронної мережі для індуктивної 

неоднорідності 

Для індуктивної неоднорідності обрано ті ж самі архітектури що і для 

ємнісної. Але через більший частотний діапазон (від 0,1 ГГц до 18 ГГц), меншу 

кількість навчальних даних та наявність неточності розрахунку задача 

знаходження відповідності між даними значно ускладняється. Тому 

тренування виконувалось 20000 епох. Швидкість навчання складає 0,00825 та 

обрана експериментальним шляхом як найбільш оптимальна. 

У результаті тренування ШНМ з архітектурою згідно таблиці 4.1 було 

отримано таблицю 4.5, в якій наведено досягнуті значення функції втрат після 

визначеної кількості епох. На рисунку 4.3 наведено графік залежності функції 

втрат від епохи. 

Таблиця 4.5 — Значення функції втрат для кожної з архітектур з таблиці 4.1 

Архітектура 1 2 3 4 5 6 

Значення функції втрат∙ 10−3 0,51 0,52 0,33 0,43 0,35 0,3 
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Рисунок 4.3 — Графік залежності середньоквадратичної похибки від епохи 

для архітектури ШНМ, наведених у таблиці 4.1 

У результаті тренування ШНМ з архітектурою згідно таблиці 4.2 було 

отримано таблицю 4.6, в якій наведено досягнуті значення функції втрат після 

визначеної кількості епох. На рисунку 4.4 наведено графік залежності функції 

втрат від епохи. 

Таблиця 4.6 — Значення функції втрат для кожної з архітектур з таблиці 4.2 

Архітектура 1 2 3 4 5 6 

Значення функції втрат∙ 10−3 0,44 0,32 0,29 0,32 0,27 0,21 
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Рисунок 4.4 — Графік залежності середньоквадратичної похибки від епохи 

для архітектури ШНМ, наведених у таблиці 4.2 

З наведених вище графіків видно, що за обома таблицями найкращі 

результати дає шоста архітектура з мінімальним значенням 

середньоквадратичної похибки відповідно 
30,3 10  та 

30,21 10  для першої та 

другої. В якості фінальної архітектури обрано шосту за таблицею 4.2. 

Тренування однієї архітектури в середньому триває 8 хвилини. 

4.3 Створення програмного додатку для генерування геометрії 

структури користувачем 

Для зручності користування створеними моделями створено програмний 

застосунок, який дає можливість обрати бажану неоднорідність, ввести бажані 

частотні характеристики та отримати геометрію структури, яка відповідає 

заданим характеристикам. Програма також контролює адекватність введених 

даних перевіряючи їх за кількома правилами, а саме: 
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 мінімальне значення коефіцієнта проходження повинно бути від’ємне, 

обрано діапазон значень від -30 до 0 дБ; 

 перша частота, що відповідає смузі -3 дБ коефіцієнта відбиття повинна 

бути більшою ніж перша частота мінімуму коефіцієнта відбиття; 

 друга частота, що відповідає смузі -3 дБ коефіцієнта відбиття повинна 

бути меншою ніж друга частота мінімуму коефіцієнта відбиття; 

 перша частота мінімуму коефіцієнта відбиття повинна бути меншою 

за другу; 

 друга частота мінімуму коефіцієнта відбиття повинна бути не більше 

10 ГГц для ємнісної неоднорідності та не більше 18 ГГц для 

індуктивної неоднорідності; 

 перша частота, що відповідає смузі -3 дБ коефіцієнта відбиття повинна 

бути меншою за другу. 

Такі обмеження дозволяють повністю уникнути можливості ввести 

неадекватних даних. 

Зовнішній вигляд додатку наведено на рисунку 4.5. 

 

Рисунок 4.5 — Зовнішній вигляд програмного додатку 

У головному вікні програми можна вибрати бажаний тип неоднорідності, 

задати бажані параметри частотної характеристики та отримати геометричні 

розміри елементів цієї неоднорідності. 
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4.4 Результати роботи штучної нейронної мережі 

У результаті було отримано дві моделі ШНМ, кожна з яких може 

генерувати геометрію потрібної неоднорідності за заданими параметрами 

частотної характеристики. Перевірка роботи самих моделей виконувалась 

таким чином: до мережі подавалися бажані параметри частотної 

характеристики, які не входили в тренувальну вибірку, отримувались розміри 

структури, вона моделювалась у середовищі CST Microwave Studio, після чого 

частотна характеристика змодельованої структури порівнювалась з бажаною. 

Крім цього, було використано тестовий набір даних, який відрізняється від 

навчальної вибірки. Адекватність роботи за тестовими даними перевіряється 

таким чином: виконується розрахунок відносної похибки для кожної пари 

даних, на основі якої розраховується середнє значення похибки. Формально це 

розраховується за формулою: 

 
-1

100%
predict validate

validate

Y Y

n Y

 
   
 
 
 , 

де  predictY  — дані, отримані за тестовими даними зі ШНМ; validateY  — істинні 

дані. 

Таким чином, буде отримано окремо похибку для першого та другого 

параметра структури. 

4.4.1 Результати моделювання ємнісної неоднорідності 

Для моделі, що моделює ємнісну неоднорідність, задано такі параметри 

частотної характеристики фільтра та отримано результати: 

 11; 4; 0,1; 8; 0,8; 7.3 6,03; 0,41ШНМ    

Тобто ШНМ запропонувала структуру, у якій діаметр неоднорідності 

склав 6,03 мм, товщина діелектрика під неоднорідністю — 0,41 мм. На рис. 4.6 

наведено результати моделювання цієї структури в CST Microwave Studio. З 

цього графіку видно, що отримана структура майже відповідає бажаній, так, 

на заданих частотах зрізу F1(3-dB) та F2(3-dB)  отримано послаблення −2,9 та 
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−3,1 дБ відповідно, а очікувалось –3 дБ, відносна похибка склала 3,3% для 

обох параметрів; на Fmin отримано послаблення −11,2 дБ, а очікувалось –11 дБ, 

відносна похибка склала 1,8%. 

 

Рисунок 4.6 — Результати моделювання отриманої структури ємнісної 

неоднорідності 

Тестовий набір даних являє собою результати розрахунку структури у 

середовищі CST Microwave Studio, в яких геометричні параметри ємнісної 

неоднорідності змінювались таким чином: 

 діаметр отвору змінювався в межах від 6,2 до 9,8 мм з кроком 0,4 мм; 

 товщина діелектрика над металізацією змінювалась від 0,2 до 1,1 мм з 

кроком 0,1 мм. 

У результаті цього було отримано 100 структур, які складають тестовий 

набір даних. 

При перевірці розрахунку ШНМ з цими тестовими даними отримано 

відносну похибку визначення діаметру отвору 0,51% та відносну похибку 

визначення товщини діелектрика під металізацією 0,11%. 
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4.4.2 Результати моделювання індуктивної неоднорідності 

Для моделі, що моделює індуктивну неоднорідність, задано такі 

параметри частотної характеристики фільтра та отримано результати: 

 10;11; 0,1;17,2; 3;16,4 6,13; 0,15ШНМ    

Тобто ШНМ запропонувала структуру, у якій діаметр отвору склав 

6,13 мм, діаметр навісного провідника — 0,15 мм. На рис. 4.7 наведено 

результати моделювання цієї структури в CST Microwave Studio. З цього 

графіку видно, що отримана структура майже відповідає бажаній, так, на 

заданих частотах зрізу F1(3-dB) та F2(3-dB) отримано послаблення −2,95 та 

−3,04 дБ відповідно, а очікувалось –3  дБ, відносна похибка склала 1,7% та 

1,3% відповідно для кожного параметра; на Fmin отримано послаблення −10 дБ, 

як і очікувалось. 

 

Рисунок 4.7 — Результати моделювання отриманої структури індуктивної 

неоднорідності 

Тестовий набір даних являє собою результати розрахунку структури у 

середовищі CST Microwave Studio, в яких геометричні параметри ємнісної 

неоднорідності змінювались таким чином: 
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 діаметр отвору змінювався від 6,1 до 10 мм з кроком 0,65 мм; 

 діаметр навісного провідника змінювався від 0,05 мм до 0,53 мм з 

кроком 0,08 мм. 

У результаті цього було отримано 49 структур, тестування ШНМ за якими 

дало відносну похибку визначення діаметру отвору 0,51% та відносну похибку 

визначення діаметру навісного провідника над отвором 4,63%. 

4.5 Висновки 

1. Розроблено алгоритм роботи ШНМ для ємнісної та індуктивної 

неоднорідностей, який полягає у визначенні геометричних розмірів 

ключових елементів неоднорідностей по заданих значеннях частотної 

характеристики. 

2. Для кожної з неоднорідностей створено модель ШНМ зі своїми 

гіперпараметрами (а саме для ємнісної неоднорідності модель має 800, 400, 

200 та 2 нейрона на вхідному, першому прихованому, другому 

прихованому та вихідному шарах мережі; для індуктивної неоднорідності 

модель має 1200, 600, 300 та 2 нейрона на вхідному, першому прихованому, 

другому прихованому та вихідному шарах мережі), які на визначеній 

кількості епох (2000 для ємнісної та 20000 для індуктивної) дають 

мінімальне значення функції втрат. 

3. Створено програмний додаток, який дозволяє у графічному інтерактивному 

режимі вводити бажані частотні характеристики потрібної структури та 

отримувати геометричні розміри її ключових елементів. 

4. За результатами тестування ємнісної неоднорідності на відповідність 

заданим параметрам визначено, що модель має відносну похибку 

визначення діаметру отвору 0,51% та відносну похибку визначення 

товщини діелектрика під металізацією 0,11%. 

5. Після перевірки індуктивної неоднорідності на відповідність бажаним 

результатам визначено, що модель має відносну похибку визначення 
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діаметру отвору 0,59% та відносну похибку визначення діаметру навісного 

провідника над отвором 4,63%. 

6. Велике значення похибки у моделі для індуктивної неоднорідності 

обумовлено меншою кількістю тренувальних даних у порівнянні з 

ємнісною моделлю та наявністю стрибків характеристики, що ускладнює 

точне видобування тренувальних даних з CST Microwave Studio. 
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5 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ 

Даний розділ має на меті проведення маркетингового аналізу стартап 

проекту задля визначення принципової можливості його ринкового 

впровадження та можливих напрямів реалізації цього впровадження. 

5.1 Опис ідеї проекту 

В межах цього підрозділу аналізується зміст ідеї, можливі напрямки 

застосування, основі вигоди які може отримати користувач товару та 

відмінності від існуючих аналогів та замінників. 

Таблиця 5.1 — Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Спрощення синтезу ЕК- 

неоднорідностей за 

допомогою штучної 

нейронної мережі 

Виробництво Спрощення та здешевлення 

процесу створення фільтрів 

на основі ЕК-

неоднорідностей Наука 

Основним конкурентом розроблюваному проекту є пакет прикладного 

програмного забезпечення CST Studio Suite, який дозволяє моделювати 

високочастотні пристрої. Пакет CST Microwave Studio дозволяє виконувати ті 

ж речі, що і розроблюваний пакет, але в ньому первинну роль відіграє 

геометрія структури, а не бажані частотні характеристики. 

Таблиця 5.2 — Сильні, слабкі та нейтральні характеристики ідеї проекту 

№ 

п/п 

Техніко-

економічні 

характеристики 

ідеї 

Товари конкурентів W 

(слабка 

сторона) 

N 

(нейтральна 

сторона) 

S (сильна 

сторона) 

Мій проект Конкурент 

1 Простота     ✔ 

2 Дешевизна     ✔ 

3 Швидкодія     ✔ 
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5.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

В межах даного підрозділу проводиться аудит технології, за допомогою 

якої можна реалізувати ідею проекту. 

Для реалізації цього проекту потрібно вибрати технологію створення 

штучної нейронної мережі. Оглянуто три технології: 

1. Caffe — Convolution Architecture For Feature Extraction (Caffe) є системою 

моделювання згорточних мереж, вона має інтерфейси для декількох 

популярних мов програмування і може використовувати для обчислень 

GPU. 

2. Keras — відкрита високорівнева нейромережева бібліотека, написана 

мовою Python 

3. Ручне створення потрібних алгоритмів 

Таблиця 5.3 — Технологічна здійсненність проекту 

№ 

п/п 

Ідея проекту Технології її 

реалізації 

Наявність 

технології 

Доступність 

технології 

1 Спрощення синтезу ЕК- 

неоднорідностей за 

допомогою штучної 

нейронної мережі 

Caffe Так Ні 

2 Keras Так Так 

3 Ручне 

створення 

потрібних 

алгоритмів 

Ні Ні 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: Keras 

Даний проект можливо реалізувати, і в якості технологічного шляху 

обрано Keras через наявність у автора проекту знань у мові програмування 

Python та підтримки технології CUDA, яка дозволяє виконувати розрахунки на 

GPU, що значно прискорює процес тренування мережі. 

5.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

В межах даного підрозділу проводиться визначення ринкових 

можливостей, які можна використати під час ринкового впровадження 

проекту, та ринкових загроз, які можуть перешкодити реалізації проекту. 
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Визначення ринкових можливостей дозволяє спланувати напрями розвитку 

проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних 

клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів. 

Таблиця 5.4 — Попередня характеристика потенційного ринку стартап-

проекту 

№ 

п/п 

Показники стану ринку Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 1 

2 Загальний обсяг продаж, ум. од. Невідомий 

3 Динаміка ринку Зростає 

4 Наявність обмежень для входу Невідома 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації Існують 

6 Середня норма рентабельності в галузі, % Невідома 

За результатами аналізу важно зробити висновок щодо привабливості для 

входження за попереднім оцінюванням. 

Визначимо потенційні групи клієнтів. 

Таблиця 5.5 — Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

№ 

п/п 

Потреба, що формує ринок Цільова 

аудиторія 

Відмінності у 

поведінці 

різних 

потенційних 

цільових груп 

клієнтів 

Вимоги 

споживачів до 

товару 

1 Синтез фільтрів на основі ЕК-

неоднорідностей з бажаною 

частотною характеристикою 

Науковці, 

розробники 

НВЧ-пристроїв 

Невідомі Точність, 

швидкість 

обрахунку, 

адекватність 

результату 

Проведемо аналіз ринкового середовища: складемо таблиці факторів, що 

сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому 

перешкоджають. 
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Таблиця 5.6 — Фактори загроз 

№ 

п/п 

Фактор Зміст загрози Можлива реакція 

компанії 

1 Новий 

функціонал ПЗ 

конкурентів 

Впровадження нового функціоналу у 

CST Microwave Studio, аналогічного до 

розроблюваного у цьому проекті 

Вихід з ринку 

Таблиця 5.7 — Фактори можливостей 

№ 

п/п 

Фактор Зміст можливості Можлива реакція 

компанії 

1 Новий 

функціонал у 

проекті що 

розробляється 

Додавання нових моделей та 

можливостей у проект, що 

розроблюється 

Розроблення цього 

функціоналу 

Проведемо аналіз пропозиції: визначимо загальні риси конкуренції на 

ринку. 

Таблиця 5.8 — Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості конкурентного 

середовища 

В чому проявляється дана 

характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства 

Тип конкуренції — 

монополістична 

Одне підприємство майже 

зайняло усю нішу 

Значний 

За рівнем конкурентної 

боротьби — національне 

Дане підприємство відомо по 

усьому світу 

Значний 

За галузевою ознакою — 

внутрішньогалузева 

Конкуренція виконується в 

рамках однієї галузі 

Значний 

Конкуренція за видами товарів 

— невідомо 

  

За характером конкурентних 

переваг — цінова 

Товар даного підприємства 

має дуже високу вартість 

Значний 

За інтенсивністю — невідомо   

Проведемо більш детальний аналіз умов конкуренції у галузі. 
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Таблиця 5.9 — Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Складові 

аналізу 

Прямі 

конкуренти в 

галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачальники Клієнти Товари-

замінники 

CST 

Microwave 

Studio 

Розробники 

ПЗ для 

моделювання 

НВЧ 

структур 

Невідомо Невідомо Невідомо 

Висновки Маючи майже 

монопольне 

положення на 

ринку 

розробник 

цього ПЗ не 

буде приділяти 

уваги розробці 

Є 

можливість 

виходу на 

ринок 

Невідомо Невідомо Невідомо 

За результатами аналізу можна зробити висновок, що працювати на 

даному ринку можна незважаючи на конкурентну ситуацію. Для поширення 

продукту він повинен володіти рядом факторів, які відрізняють його від 

існуючого конкурента. 

Перелічимо фактори конкурентоспроможності 

Таблиця 5.10 — Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Обґрунтування 

1 Простота Дана розробка не вимагає від користувача особливих 

знань у галузі 

2 Дешевизна Поширюється безкоштовно і кожний має можливість 

користуватися нею 

3 Швидкодія Геометрія бажаної структури отримується значно 

швидше ніж у продукті конкурента 

Проведемо аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту. 
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Таблиця 5.11 — Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Бали 

1-20 

Рейтинг товарів–конкурентів у порівнянні з 

проектом, що розробляється 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

1 Простота         

2 Дешевизна         

3 Швидкодія         

Проведемо SWOT-аналіз 

Таблиця 5.12 — SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

Простота 

Дешевизна 

Швидкодія 

Слабкі сторони: 

Невідома компанія 

Відсутність стартового капіталу 

Можливості: 

Розширення функціоналу 

Нові технології 

Загрози: 

Продукти-замінники 

З огляду на SWOT-аналіз можна прийти до висновку що нема потреби 

розробляти альтернативи ринкового впровадження цього проекту. 

5.4 Розроблення ринкової стратегії проекту 

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 

стратегії охоплення ринку, а саме опис цільових груп потенційних споживачів. 

Таблиця 5.14 — Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

п/п 

Опис профілю 

цільової групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в межах 

цільової групи 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті 

Простота 

входу у 

сегмент 

1 Науковці Готові Високий У сегменті значна 

конкуренція 

Важко 

2 Розробники 

НВЧ-пристроїв 

Готові Високий У сегменті не 

значна конкуренція 

Важко 

Які цільові групи обрано: науковці, розробники НВЧ-пристроїв 

Ко
вб
ич

 А.
 О

., Р
І-6

2м
, 2

01
8



66 

 

Для роботи в обраних сегментах ринку сформулюємо базову стратегію 

розвитку. 

Таблиця 5.15 — Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

п/п 

Стратегія 

охоплення ринку 

Ключові конкурентоспроможні позиції  Базова 

стратегія ринку 

1 Диференційований 

маркетинг 

Простота, дешевизна, швидкодія Стратегія 

спеціалізації 

Виберемо конкурентну поведінку 

Таблиця 5.16 — Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є проект 

«першопроходьцем» 

на ринку? 

Чи буде компанія 

шукати нових 

споживачів, або 

забирати існуючих 

у конкурентів? 

Чи буде компанія 

копіювати основні 

характеристики 

товару 

конкуренту? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки 

1 Так Ні Ні Заняття 

конкурентної ніші 

Розробимо стратегію позиціонування, що полягає у формуванні ринкової 

позиції, за яким споживачі мають ідентифікувати проект. 

Таблиця 5.17 — Визначення стратегії позиціонування 

№ 

п/п 

Вимоги до 

товару 

цільової 

аудиторії 

Базова стратегія 

розвитку 

Ключові 

конкурентоспроможні 

позиції власного 

стартап-проекту 

Вибір асоціацій, які 

мають сформувати 

комплексну позицію 

власного проекту 

1 Точність    
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5.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

Сформуємо маркетингову концепцію товару, який отримає споживач. 

Таблиця 5.18 Визначення ключових переваг концепції потенційного товару 

№ 

п/п 

Потреба Вигода, яку 

пропонує товар 

Ключові переваги 

перед конкурентами 

1 Створення фільтрів на основі ЕК-

неоднорідностей 

Швидке створення 

структур з бажаною 

частотною 

характеристикою 

Швидкодія, 

безкоштовність, 

точність 

 

Таблиця 5.19 Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

1. Товар за задумом Спрощення синтезу ЕК- неоднорідностей за допомогою штучної 

нейронної мережі 

2. Товар у реальному 

виконанні 

Властивості: 

1. Простота 

2. Дешевизна 

3. Швидкодія 

Якість: апробація на готових фізичних моделях 

Пакування: відсутнє 

Марка: відсутня 

3. Товар із 

підкріпленням 

До продажу: невідомо 

Після продажу: невідомо 

Товар не буде якимось чином захищатись від копіювання та буде 

поширюватись як є. 

Визначимо цінові межі, якими необхідно керуватись при встановленні 

ціни на товар. 

Таблиця 5.20 Визначення меж встановлення ціни 

№ 

п/п 

Рівень цін на товари-

замінники 

Рівень цін на 

товари-аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та 

нижня межі 

встановлення 

ціни на товар 
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1 70-100 тис. ум. од. До 10 тис ум. 

од. 

Високий Безкоштовно 

Визначимо оптимальну систему збуту 

Таблиця 5.21 Формування системи збуту 

№ 

п/п 

Специфіка закупівельної 

поведінки цільових клієнтів 

Функції збуту, 

які має 

виконувати 

постачальник 

товару 

Глибина каналу 

збуту 

Оптимальна 

система збуту 

1 Невідома Вільний доступ 

до товару 

Невідома Вільний доступ 

до товару 

Розробимо концепцію маркетингових комунікацій 

Таблиця 5.22 Концепція маркетингових комунікацій 

№ 

п/п 

Специфіка 

поведінки 

цільових клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуються 

клієнти 

Ключові 

позиції, обрані 

для 

позиціонування 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

1 Невідома Інтернет, 

наукові 

публікації 

Можливості 

проекту 

Донести про 

можливості 

проекту 

Донесення 

про 

можливості 

та сильні 

стороні 

проекту 

5.6 Висновки 

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що є 

можливість ринкової комерціалізації проекту, оскільки на ринку є попит на 

таку продукцію. Але оскільки метою цього проекту не є матеріальне 

збагачення, продукт буде поширюватись вільно, безкоштовно та без 

обмежень, то комерціалізація проекту, як і аналіз ринку, не мають сенсу. 
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6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Враховуючи той факт, що виконання даної дипломної роботи потребує 

використання засобів комп’ютерної техніки, то в цьому розділі буде 

доцільним розглянути питання, що пов’язані із забезпеченням безпечних та 

комфортних умов праці при використанні засобів обчислювальної техніки. 

В першу чергу з урахуванням вимог ДСанПіН 3.3.2.007-98 та НПАОП 

0.00-1.28-10, визначено потенційно небезпечні і шкідливі фактори, що 

виникають при експлуатації комп’ютера з відеодисплейними терміналами 

(ВДТ) і розглянуто принципи їх нормування, а також запропоновані відповідні 

технічні рішення та організаційні заходи з безпеки гігієни праці та виробничої 

санітарії з метою запобігання шкідливого впливу цих факторів на людину. 

6.1 Визначення основних потенційно небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів, що мають місце при виконанні дисертації 

При виконанні цієї роботи шкідливими та небезпечними виробничими 

факторами, які пов’язані з використанням комп’ютерів з ВДТ є такі фактори: 

 можливість ураження електричним струмом; 

 механічні шуми, які пов’язані з роботою принтера і вентиляційної 

системи комп’ютера; 

 значна напруга зорових органів і пов’язане з цим перевтомлення 

користувача комп’ютера з ВДТ; 

 значне навантаження на пальці і кисті рук, що при відсутності 

профілактики і медичного контролю може викликати професійні 

захворювання; 

 тривале перебування в одному й тому ж самому положенні сидячи, що 

викликає застійні явища в організмі людини; 

 випромінювання оптичного діапазону (ультрафіолетове, інфрачервоне 

і випромінювання видимого діапазону); 

 електростатичне поле; 

 відблиски на екрані монітора. 
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6.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці 

та виробничої санітарії 

6.2.1 Організація праці на робочому місці 

Організація праці на робочому місці — це комплекс заходів, що 

забезпечують трудовий процес та ефективне використання знарядь 

виробництва і предметів праці. 

Робоче місце — це зона, яка оснащена технічними засобами і в якій 

відбувається трудова діяльність працівника чи групи працівників. 

Організація праці на робочому місці полягає у виборі робочої пози та 

системи робочих рухів, визначення розмірів робочої зони та розміщення у ній 

органів керування, інструментів, заготовок, матеріалів, пристроїв і та ін., а 

також у виборі оптимального режиму праці та відпочинку. 

Проведені дослідження показують, що правильна організація робочих 

місць дає змогу збільшити продуктивність праці на 15 — 25 %. 

Загальні ергономічні вимоги щодо правильної організації робочих місць 

встановлює ГОСТ 12.2.049-80 «Обладнання виробниче. Загальні виробничі 

вимоги»". 

Раціональне планування робочого місця має забезпечувати найкраще 

розміщення знарядь праці і предметів праці, сприяти усуненню загального 

дискомфорту, зменшенню втомлюваності працівника, підвищенню його 

продуктивності праці. Площа робочого місця має бути такою, щоб працівник 

не робив зайвих рухів і не відчував незручності під час виконання роботи. 

Важливою є також можливість змінити робочу позу. Необхідною умовою 

правильної організації робочого місця є також мінімізація всіх фізіологічно 

неприродних та незручних положень тіла. 

Правильно вибрана робоча поза сприяє зменшенню втоми та збереженню 

працездатності працівника. Робоча поза може бути вільною або заданою 

(таблиця 6.1). 
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Вільна поза роботи означає можливість працювати поперемінно сидячи і 

стоячи. Це найбільш зручна поза, бо дозволяє чергувати завантаження м'язів 

та зменшує загальну втому. 

Задані робочі пози — сидячи або стоячи. Робоча поза “сидячи” найбільш 

зручна, вона може застосовуватись для робіт з невеликими фізичними 

зусиллями, з помірним темпом, потребуючих великої точності. Поза “стоячи” 

є найбільш тяжкою, бо вимагає витрачати енергію і на виконання роботи і на 

підтримку тіла у вертикальному чи похилому положенні, що зумовлює швидке 

стомлення. 

Таблиця 6.1 — Робочі пози 

Робоча поза Зусилля, 

Н 

Рухливість під 

час роботи 

Радіус 

робочої 

зони, мм 

Особливості діяльності 

Сидячи-стоячи 

(поперемінно) 

50…100 Середня 

(можливість 

періодичної зміни 

пози) 

500…750 Достатньо великий огляд і 

зона досяжності рук 

Сидячи До 80 Обмежена 380…500 Невелика статична 

стомлюваність, більш 

спокійне положення рук, 

можливість виконання 

точної роботи 

Стоячи 100…120 Велика (вільність 

пози і рухів) 

750 та 

більше 

Краще використовування 

сили, більший огляд; 

передчасна стомлюваність 

6.2.2 Електробезпека 

Електроустаткування можна віднести до І (системні блоки) та ІІ (ВДТ) 

класів щодо електрозахисту (ГОСТ 12.2.007.0-75). Вимірювальні прилади 

мають 0І клас електрозахисту. Ко
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ич
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Приміщення лабораторії по рівню небезпеки поразки людей електричним 

струмом згідно ОНТП 24-86 та ПБЕ можна віднести до помешкань без 

підвищеної безпеки, тому що: 

 відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

 матеріал підлоги є діелектриком; 

 температура повітря не досягає значень, більших 35℃; 

 відсутня можливість одночасного доторку людини до з’єднаних із 

землею металоконструкцій будівлі, технологічних апаратів, 

механізмів і т.п., з одного боку, і до металевих корпусів 

електроустаткування — з іншого боку; 

 відсутні хімічно агресивні середовища. 

Електромережа трьохфазна з глухо заземленою нейтраллю, із занулення і 

повторним заземленням нульового проводу відповідно до вимог правил 

безпечної експлуатації (ПБЕ) та правил улаштування електроустановок (ПУЕ). 

Мережа обладнана автоматом струмового захисту, розрахованого на струм 

10А. Час спрацювання автомату 0,1с. 

Для того, щоб не допустити ураження людини електричним струмом при 

виникненні аварійних ситуацій необхідно заземлити все обладнання, що 

працює від мережі 220 В, 50 Гц. Опір нульового проводу повинен бути таким, 

щоб при замиканні на корпус або нульових провід виникав струм короткого 

замикання, сила якого повинна перевищувати в 1,4 рази номінальний струм 

спрацювання автомата струмового захисту (при струмі короткого замикання 

менше 100 А) 

 𝐼КЗ =
𝑈Ф

𝑅0+𝑅Ф+𝑍Т/3
, 

де  𝑈Ф — напруга фази мережі; 𝑅0 — опір нульового дроту на ділянці від 

фазного трансформатора до розетки «Вхід мережі» (~1,6 Ом); 𝑅Ф — опір 

фазного дроту на тій же ділянці (~1,6 Ом); 𝑍Т/3 — еквівалентний опір 

транзистора (0,12 Ом). 
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 𝐼КЗ =
220

1,6+1,6+0,12
= 66,265 А, 

 
𝐼КЗ

𝐼авт
=

66,265

10+0,12
= 6,548. 

Таким чином струм короткого замикання при виникненні аварійної 

ситуації в 6,548 рази перевищує номінальний струм спрацювання автомата, що 

задовольняє встановленим нормам. 

Опір заземлюючих пристроїв не перевищує значень встановлених ГОСТ 

12.1.030-81. 

Виконано всі необхідні заходи щодо електробезпеки відповідно до ГОСТ 

12.3.019 та ПУЕ. Додаткових заходів по електробезпеці впроваджувати не 

потрібно. 

6.2.3 Пожежна безпека 

В лабораторії знаходиться значна кількість твердих горючих речовин та 

матеріалів (дерев’яні меблі, пластмасові вироби, гума, папір). Згідно 

нормативно-правовим актам з питань пожежної безпеки (НАПБ) Б.03.002-

2007 норм визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок 

за вибохопожежною та пожежною небезпекою, науково-дослідницька 

лабораторія відноситься до пожежонебезпечних приміщень категорії В (тверді 

горючі та важкогорючі речовини і матеріали, речовини і матеріали, які при 

взаємодії з водою, киснем, повітрям або один з одним здатні тільки горіти). 

Згідно з класифікацією робочих зон відповідно до нормативно-правового 

акту з питань охорони праці (НПАОП) 40.1-1.32-01 науково-дослідницька 

лабораторія відноситься до зон класу П-ІІа — пожежонебезпечні, що містять 

тверді горючі речовини, які не здатні переходити у зважений стан. 

Джерелами загоряння можуть бути електричні іскри, коротке замикання, 

перевантаження електропроводки, несправність апаратури, паління в 

приміщенні. Тому для запобігання пожежі в приміщенні проводяться 

пожежно-профілактичні заходи: застосування запобіжників в електричних 
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мережах, використання пилонепроникних сполучних та розподільних 

коробок, а також, провожиться інструктаж з техніки пожежної безпеки. 

Відповідно до ДСТУ 3675-98 та ISO 3941-77 в лабораторії знаходяться 

два вогнегасники: вуглекислотний типу ВВ-5 та порошковий типу ВП-2. 

Вогнегасник ВВ-5 розташований на висоті 1,5 м від підлоги поруч із виходом 

з приміщення. 

У коридорі знаходяться коробки, у яких знаходяться пожежний кран і 

рукав, а також знаходиться вогнегасник типу ВВ-5. 

Окрім цього, в лабораторії є план евакуації у випадку виникнення пожежі. 

Максимальна віддаленість робочих місць від евакуаційних виходів та ширина 

евакуаційних проходів відповідають вимогам СНиП 2.02.02-85 та СНиП 

2.01.02-85. 

У робочому приміщенні виконані всі вимоги «Правил пожежної безпеки 

України». 

Таким чином, у науково-дослідницькій лабораторії забезпечуються 

технічні та організаційні рішення з пожежної безпеки. 

6.2.4 Гігієнічні вимоги до організації і обладнання робочих місць 

користувачів комп’ютерів 

Вимоги до виробничих приміщень для експлуатації комп’ютера, до 

організації і обладнання робочих місць наведені в ДСанПіН 3.3.2.007-98 та 

НПАОП 0.00-1.28-10. Об’ємно-планувальні рішення будівель та приміщень 

для роботи з ВДТ мають відповідати вимогам ДСанПіН 3.3.2.007-98. 

Розміщення робочих місць з комп’ютером у підвальних приміщеннях, на 

цокольних поверхах заборонено. 

Площа на одне робоче місце становить не менше ніж 6,0 м2, а об’єм — не 

менше ніж 20,0 м3, відстань між робочими столами — щонайменше 2,5м у ряду 

і 1,2м між рядами. Стіни приміщень потрібно фарбувати у пастельні тони з 

коефіцієнтом відбиття 0,5–0,6. 
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Виробничі приміщення повинні обладнуватись шафами для зберігання 

документів, полицями, стелажами, тумбами тощо, з урахуванням вимог до 

площі приміщень. 

Приміщення з ВДТ мають бути оснащені аптечками першої медичної 

допомоги. 

При приміщеннях з ВДТ мають бути обладнані побутові приміщення для 

відпочинку під час роботи, кімната психологічного розвантаження. В кімнаті 

психологічного розвантаження слід передбачити встановлення пристроїв для 

приготування й роздачі тонізуючих напоїв, а також місця для занять фізичною 

культурою. 

Обладнання і організація робочого місця працюючих з комп’ютером 

мають забезпечувати відповідність конструкції всіх елементів робочого місця 

та їх взаємного, розташування ергономічним вимогам з урахуванням 

характеру і особливостей трудової діяльності (ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 

22.269-76, ГОСТ 21.889-76). 

Конструкція робочого місця користувача комп’ютера з ВДТ має 

забезпечити підтримання оптимальної робочої пози. 

Робочі місця з ВДТ слід так розташовувати відносно світових прорізів, 

щоб природне світло падало збоку переважно зліва. 

При розміщенні робочих столів з ВДТ слід дотримувати такі відстані між 

бічними поверхнями ВДТ 1,2 м, відстань від тильної поверхні одного ВДТ до 

екрана іншого ВДТ — 2,5 м. 

Робоче місце користувача складається зі столу, крісла і підніжки, які 

дають змогу зберігати раціональну робочу позу впродовж усього робочого 

дня. 

Конструкція робочого столу має відповідати сучасним вимогам 

ергономіки і забезпечувати оптимальне розміщення на робочій поверхні 

використовуваного обладнання (дисплея, клавіатури, принтера) і документів. 

Висота робочої поверхні робочого столу з ВДТ має регулюватися в межах 

680...800 мм, а ширина і глибина — забезпечувати можливість виконання 
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операцій у зоні досяжності моторного поля (рекомендовані розміри: 

600...1400 мм, глибина — 800..1000 мм). 

Робочий стіл повинен мати простір для ніг заввишки не менше ніж 

600 мм, завширшки не менше ніж 500 мм, завглибшки (на рівні колін) не 

менше ніж 450 мм, на рівні простягнутої ноги — ніж 650 мм. 

При покупці меблів для робочого місця з комп’ютером варто з’ясувати її 

відповідність вимогам ДСанПіН 3.3.2.007-98. Не секрет, що велика кількість 

наявних в продажі у даний час комп'ютерних столів не відповідають вимогам 

ДСанПіН 3.3.2.007-98 за висотою робочої поверхні над підлогою. Практично 

всі комп'ютерні столи мають підставку, що висувається, для розташування 

клавіатури, виконання якої не відповідає вимогам Директиви № 90/270/ЕЄС 

"Про мінімум вимог безпеки і гігієни праці при роботі з екранними 

пристроями (п'ята окрема директива в рамках тлумачення Статті 16(1) 

Директиви 89/391/ЕЄС)". Вимога цієї статті Директиви — забезпечення 

достатнього простору перед клавіатурою, наявність опори для рук оператора. 

У конструкції спеціального комп'ютерного столу з підставкою, що 

висувається, така вимога не забезпечується. 

Робочий стілець має бути підйомно-поворотним, регульованим за 

висотою, з кутом і нахилу сидіння та спинки і за відстанню від спинки до 

переднього краю сидіння поверхня сидіння має бути плоскою, передній край - 

заокругленим. Регулювання за кожним із параметрів має здійснюватися 

незалежно, легко і надійно фіксуватися. Шаг регулювання елементів стільця 

має становити: для лінійних розмірів — 15...20 мм, для кутових 2...5°. Зусилля 

регулювання має не перевищувати 20 Н. 

Висота поверхні сидіння має регулюватися в межах 400...500 мм, а 

ширина і глибина становити не менше ніж 400 мм. Кут нахилу сидіння — до 

15° вперед і до 5° назад. 

Висота спинки стільця має становити (300±20) мм, ширина — не менше 

ніж 380 мм, радіус кривизни горизонтальної площини — 400 мм. Кут нахилу 

спинки має регулюватися в межах 1...30° від вертикального положення. 
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Відстань від спинки до переднього краю сидіння має регулюватися в межах 

260...400 мм. 

Для зниження статичного напруження м'язів верхніх кінцівок слід 

використовувати стаціонарні або змінні підлокітники завдовжки не менше ніж 

250 мм, завширшки 50...70 мм, що регулюються за висотою над сидінням у 

межах 230...260 мм і відстанню між підлокітниками в межах 350...500 мм. 

Поверхня сидіння і спинки стільця має бути напівм'якою з нековзним, 

повітронепроникним покриттям, що легко чиститься і не електризується. 

Робоче місце має бути обладнане підставкою для ніг завширшки не менше 

ніж 300 мм, завглибшки не менше ніж 400 мм, що регулюється за висотою в 

межах до 150 мм і за кутом нахилу опорної поверхні підставки до 20°. 

Підставка повинна мати рифлену поверхню і бортик по передньому краю 

заввишки 10 мм. 

Екран ВДТ має розташовуватися на оптимальній відстані від очей 

користувача, що становить 600...700 мм, але не ближче ніж за 600 мм з 

урахуванням розміру літерно-цифрових знаків і символів. 

Розташування екрана ВДТ має забезпечувати зручність зорового 

спостереження у вертикальній площині під кутом +30º до нормальної лінії 

погляду працюючого. 

Монітори потрібно розміщувати на висоті рівня очей (висота від підлоги 

до нижнього краю екрана має становити 95…100 см) на відстані 60…70 см від 

оператора (відстань від краю столу — 50…70 см). Кут зору працюючого щодо 

екрана має дорівнювати 10…20°, але не більше 40°, кут між верхнім краєм 

монітора і рівнем очей користувача має становити менш як 10°. 

Найдоцільніше розміщувати екран перпендикулярно до лінії погляду 

користувача. Кут нахилу екрана по вертикалі має становити 0…30°. З цією 

метою сучасні монітори комплектують підставкою з поворотним 

кронштейном, що дає змогу регулювати кут нахилу монітора і горизонтально 

обертати його навколо вертикальної осі. Висоту екрана від поверхні підлоги 

регулюють змінюючи висоту робочої поверхні столу. Іноді монітори 
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встановлюють на спеціальні підставки, що уможливлює його переміщення у 

просторі у вертикальному та горизонтальному напрямах. 

Клавіатуру слід розташовувати на поверхні столу на відстані 100...300 мм 

від краю, звернутого до працюючого. У конструкції клавіатури має 

передбачатися опорний пристрій (виготовлений із матеріалу з високим 

коефіцієнтом тертя, що перешкоджає мимовільному її зсуву), який дає змогу 

змінювати кут нахилу поверхні клавіатури у межах 5...15°. Висота середнього 

рядка клавіш має не перевищувати 30 мм. Поверхня клавіатури має бути 

матовою з коефіцієнтом відбиття 0,4. 

Щоб уможливити вільне переміщення клавіатури на поверхні столу 

сучасні клавіатури з'єднуються із системним блоком гнучким кабелем, а деякі 

з них навіть не мають кабелю, у більшості клавіатур регулюється кут нахилу 

клавіш, а деякі мають розщеплення середньої (літерної) частини і особливу 

форму для природнішого положення пальців над клавішами. Перед 

клавіатурою встановлюють спеціальні подушечки або підпірки, на які 

оператори можуть спиратися, що запобігає перенапруженню м'язів і сухожиль. 

Форма комп’ютерної миші повинна відповідати анатомо-фізіологічним 

особливостям п’ясті руки. 

Передній ряд клавіш комп’ютера має бути розташований так, щоб можна 

було без зусиль натискати клавіші трохи зігнутими пальцями при вільно 

опущених плечах і горизонтальному положенні рук. При цьому кут між 

плечем і передпліччям повинен становити 90°. Щоб досягти цього, висота 

робочої поверхні столу має становити 68 — 80 см, відстань від підлоги до 

нижнього ряду клавіатури — 60 — 75 см, кут нахилу клавіатури — 5 – 15°. 

Для забезпечення захисту i досягнення нормованих рівнів комп'ютерних 

випромінювань необхідно застосовувати при екранні фільтри, локальні 

світлофільтри (засоби індивідуального захисту очей) та інші засоби захисту, 

що пройшли випробування в акредитованих лабораторіях i мають щорічний 

гігієнічний сертифікат. 
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Розташування пристрою введення – виведення інформації має 

забезпечувати добру видимість екрана ВДТ, зручність ручного керування в 

зоні досяжності моторного поля і за висотою 900...1300 мм, за шириною 

400...500 мм. 

Робоче місце з ВДТ слід обладнати пюпітром для документів, що легко 

переміщуються. 

Для забезпечення захисту і досягнення нормованих рівнів комп'ютерних 

випромінювань необхідно застосування приекранних фільтрів, локальних 

світлофільтрів (засобів індивідуального захисту очей) та інших засобів 

захисту, що пройшли випробування в акредитованих лабораторіях і мають 

щорічний гігієнічний сертифікат. 

Відеотермінали, комп’ютери, спеціальні периферійні пристрої 

комп’ютера та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження 

комп’ютера повинні відповідати вимогам чинних в Україні стандартів, 

нормативних актів з охорони праці та цих Правил. Відеотермінали, 

комп’ютери, спеціальні периферійні пристрої комп’ютера закордонного 

виробництва додатково повинні відповідати вимогам національних стандартів 

держав-виробників і мати відповідну позначку на корпусі, в паспорті або іншій 

експлуатаційній документації. 

6.2.5 Вимоги до режимів праці і відпочинку користувачів 

комп’ютерів 

При організації праці, що пов'язана з використанням ВДТ комп’ютера для 

збереження здоров'я працюючих, запобігання професійним захворювання і 

підтримки працездатності слід передбачити внутрішньозмінні регламентовані 

перерви для відпочинку. 

Внутрішньозмінні режими праці і відпочинку мають передбачати 

додаткові нетривалі перерви в періоди, що передують появі об'єктивних і 

суб'єктивних ознак стомлення і зниження працездатності. 
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При виконанні протягом дня робіт, що належать до різних видів трудової 

діяльності, за основну роботу з ВДТ комп’ютера слід вважати таку, що займає 

не менше 50 % часу впродовж робочої зміни мають передбачатися: 

 перерви для відпочинку і вживання їжі (обідні перерви); 

 перерви для відпочинку і особистих потреб (згідно з трудовими 

нормами); 

 додаткові перерви, що вводяться для окремих професій з урахуванням 

особливостей трудової діяльності. 

Тривалість обідньої перерви визначається чинним законодавством про 

працю і Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства 

(Організації, установи). 

Внутрішньозмінні режими праці і відпочинку при роботі з ВДТ 

комп’ютера розроблено з урахуванням характеру трудової діяльності, 

напруженості і важкості праці диференційовано для кожної професії. 

За характером трудової діяльності виділено три професійні групи згідно з 

діючим класифікатором професій ДК 003-95 і Зміна № 1 до ДК 003-95: 

1. Розробники програм (інженери-програмісти) — виконують роботу 

переважно з відеотерміналом та документацією при необхідності і 

інтенсивного обміну інформацією з комп’ютреа і високою частиною 

прийняття рішень. Робота характеризується інтенсивною розумовою творчою 

працею з підвищеним напруженням зору, концентрацією уваги на фоні 

нервово-емоційного напруження, вимушеною робочою позою, загальною 

гіподинамією, періодичним навантаженням на кисті верхніх кінцівок. Робота 

виконується в режимі діалогу з комп’ютреа у вільному темпі з періодичним 

пошуком помилок в умовах дефіциту часу; 

2. Оператори електронно-обчислювальних машин — виконують роботу 

яка пов'язана з обліком інформації одержаної з ВДТ за попереднім запитом, 

або тієї, що надходить з нього, супроводжується перервами різної тривалості, 

пов'язана з виконанням іншої роботи і характеризується як робота з 
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напруженням зору, невеликими фізичними зусиллями, нервовим 

напруженням середнього ступеня та виконується у вільному темпі; 

3. Оператор комп'ютерного набору — виконує одноманітні за характером 

роботи з документацією та клавіатурою і нечастими нетривалими 

переключеннями погляду на екран дисплея, з введенням даних з високою 

швидкістю, робота характеризується як фізична праця з підвищеним 

навантаженням на кисті верхніх кінцівок на фоні загальної гіподинамії з 

напруженням зору (фіксація зору переважно на документи), нервово-

емоційним напруженням. 

Встановлюються такі внутрішньозмінні режими праці та відпочинку при 

роботі з комп’ютером при 8-годинній денній робочій зміні в залежності від 

характеру праці: 

 для розробників програм із застосуванням комп’ютреа, слід призначати 

регламентовану перерву для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожну 

годину роботи за ВДТ; 

 для операторів із застосування комп’ютера, слід призначати 

регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні дві 

години; 

 для операторів комп'ютерного набору слід призначати регламентовані 

перерви для відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожною години роботи за 

ВДТ. 

У всіх випадках, коли виробничі обставини не дозволяють застосувати 

регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з ВДТ не повинна 

перевищувати 4 години. При 12-годинній робочій зміні регламентовані 

перерви повинні встановлюватися в перші 8 годин роботи аналогічно 

перервам при 8-годинній робочій зміні, а протягом останніх 4-х годин роботи, 

незалежно від характеру трудової діяльності, через кожну годину тривалістю 

15 хвилин. 
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З метою зменшення негативного впливу монотонності є доцільним 

застосовувати чергування операцій усвідомленого тексту і числових даних 

(зміна змісту роботи). Чергування вводу даних та редагування текстів. 

Для зниження нервово-емоційного напруження, стомлення зорового 

аналізатору, поліпшення мозкового кровообігу, подолання несприятливих 

наслідків гіподинамії, запобігання втомі доцільні деякі перерви 

використовувати для виконання комплексу спеціальних вправ. 

В окремих випадках при хронічних скаргах працюючих з ВДТ 

комп’ютера на зорове втому незважаючи на дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог до режимів праці і відпочинку, а також застосування засобів локального 

захисту очей допускаються індивідуальних підхід до обмеження часу робіт з 

ВДТ, зміни характеру праці, чергування з іншими видами діяльності, не 

пов'язаними з ВДТ. 

Активний відпочинок має полягати у виконанні комплексу гімнастичних 

вправ, спрямованих на зняття нервового напруження, м'язове розслаблення, 

відновлення функцій фізіологічних систем, що порушуються протягом 

трудового процесу, зняття втоми очей, поліпшення мозкового кровообігу і 

працездатності. 

За умови високого рівня напруженості робіт з ВДТ показане психологічне 

розвантаження у спеціально обладнаних приміщеннях (в кімнатах 

психологічного розвантаження) під час регламентованих перерв або в кінці 

робочого дня які наведені у ДСанПіН 3.3.2.007-98. 
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ВИСНОВКИ 

1. ЕК є складними структурами, для роботи з якими від розробника 

вимагається повне розуміння зв’язку між конструкціями та 

характеристиками ЕК, значні матеріальні та часові затрати. Існуючі САПР 

дозволяють ґрунтовно моделювати потрібні неоднорідності, розраховувати 

їх частотні характеристики, але ці програмні засоби є дуже важкими для 

освоєння, дорогими та вибагливими до розрахункових потужностей. 

2. Особливістю розробленого алгоритму роботи ШНМ є можливість 

визначення геометричних розмірів неоднорідностей за заданим значенням 

частотної характеристики. 

3. Особливістю набору тренувальних даних для ШНМ полягає те, що на 

заданому діапазоні частот для кожної структури (для ємнісної 

неоднорідності від 0,1 ГГц до 10 ГГц, для індуктивної неоднорідності — 

від 0,1 ГГц до 18 ГГц) було отримано 441 варіант ємнісної та 143 варіанти 

індуктивної неоднорідності, які вміщують в себе майже усі можливі 

варіанти частотної характеристики. 

4. Тестування розроблених моделей показали такі результати: 

 Після тестування ємнісної неоднорідності на відповідність заданим 

результатам визначено, що модель має відносну похибку визначення 

діаметру отвору 0,51% та відносну похибку визначення товщини 

діелектрика під металізацією 0,11%. 

 Після тестування індуктивної неоднорідності на відповідність заданим 

результатам визначено, що модель має відносну похибку визначення 

діаметру отвору 0,51% та відносну похибку визначення діаметру 

навісного провідника над отвором 4,63%. Велике значення похибки у 

моделі для індуктивної неоднорідності обумовлено меншою кількістю 

тренувальних даних у порівнянні з ємнісною моделлю, та наявністю 

стрибків характеристики, що ускладнює точне видобування 

тренувальних даних з CST Microwave Studio. 
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5. Особливість створеного програмного додатку полягає у тому, що він 

дозволяє у графічному інтерактивному режимі вводити бажані частотні 

характеристики потрібної структури та отримувати геометричні розміри її 

ключових елементів. Цей інструмент дозволить при суттєво менших 

затратах часу та машинних ресурсів отримати необхідні залежності, які 

необхідні розробникам пристроїв на основі цих структур.  

6. У подальшому планується використання алгоритму для моделювання 

інших неоднорідностей за принципами, наведеними у цій дисертації. Або 

ж ускладнення для моделювання більш складних неоднорідностей чи 

фільтрів, які складаються з декількох неоднорідностей, розміщених 

послідовно. 
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 Підстава для виконання роботи 

Підставою для виконання магістерської дисертації (МД) є завдання 

видане кафедрою радіоконструювання та виробництва радіоапаратури та 

затверджене наказом №____ від «___»____ 2018р. 

 Мета і призначення МД 

Метою МД є дослідження можливості використання штучних нейронних 

мереж для утворення структури електромагнітних кристалів. 

Дане дослідження призначене для спрощення задачі синтезу 

електромагнітних кристалів. 

 Вихідні дані для проведення МД 

МД із зазначеної теми проводиться уперше. 

Дослідження проводяться за допомогою прикладного програмного 

забезпечення з моделювання електромагнітних кристалів та створення 

архітектури штучних нейронних мереж. 

При виконанні роботи можуть використовуватися: результати попередніх 

досліджень за темою електромагнітних кристалів, що викладені у науково-

технічних звітах і дисертаційних роботах, матеріали монографій та статей за 

темою роботи. 

Основні публікації 

1. Назарько А. І. Частотно-вибірні пристрої на основі електромагнітних 

кристалів: автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. техн. Наук : 

спец. 05.12.17 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій» / 

Назарько Анатолій Іванович; Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут». — Київ, 2012. — 25с.: 

іл., табл.; 

2. Адаменко Ю. Ф. Пристрої фільтрації на основі аподизованих 

електромагнітних кристалів: автореф. дис. На здобуття наук. ступеня 

канд. техн. Наук : спец. 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби 

телекомунікацій» / Адаменко Юлія Федорівна; Національний 
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технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут». — Київ, 2012. — 25с.: іл., табл. 

 Виконавці МД 

Виконавець — магістрант гр. РІ-62м Ковбич Антон Олександрович. 

Науковий керівник — к.т.н. Адаменко Юлія Федорівна (керівник 

затверджений наказом №____ від «___»_______ 2018р.) 

 Вимоги до виконання МД 

МД має ґрунтуватись на сучасних досягненнях науки щодо штучних 

нейронних мереж. 

Дослідження за темою мають бути виконані на достатньому науковому 

рівні, а їх результати придатні для практичного використання у науково-

технічній галузі, у тому числі у сфері інтелектуальних технологій, а також у 

навчальному процесі. 

Вимоги до параметрів електромагнітних кристалів: 

 діапазон частот 0,1 – 18 ГГц; 

 вхідний/вихідний імпеданс 50 Ом; 

 діапазон імпедансів окремих неоднорідностей 5 – 600 Ом; 

 характер неоднорідностей: ємнісний, індуктивний. 

Остаточні вимоги щодо типів досліджуваних ЕК-неоднорідностей 

уточнюється в процесі роботи. 

 Етапи МД і терміни їх виконання 

Шифр 

етапів 

Назва етапів 

виконуваного завдання 

Терміни виконання Форма 

звітності початок кінець 

01 Підбір та аналітичний 

огляд літературних 

джерел за темою МД 

1.09.2016 31.12.2016 Звіт 

магістранта, 

підрозділ 1.1 

02 Визначення підходів для 

моделювання структур та 

їх розрахунку 

1.02.2017 1.03.2017 Звіт 

магістранта, 

підрозділ 2.1 
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03 Визначення підходів для 

створення архітектури 

штучної мережі 

1.03.2017 1.05.2017 Демонстрація 

результатів 

програмування, 

підрозділ 1.2 

04 Створення необхідних 

моделей структур 

1.05.2017 1.07.2017 Демонстрація 

результатів 

моделювання, 

розділ 3 

05 Налаштування штучної 

нейронної мережі 

1.07.2017 1.10.2017 Звіт 

магістранта, 

підрозділ 4.1 

06 Перевірка результатів 

роботи штучної 

нейронної мережі 

1.10.2017 1.02.2018 Демонстрація 

результатів 

роботи ШНМ, 

підрозділ 4.2, 

стаття у Вісник 

07 Підготовка тез для 

публікацій 

1.02.2018 1.03.2018 Звіт 

магістранта, 

виступ на 

конференції 

08 Остаточне оформлення 

МД та супровідних 

матеріалів 

1.03.2018 1.05.2018 Магістерська 

дисертація 

 

 Очікувані результати та порядок реалізації МД 

В процесі виконання МД мають бути одержані такі результати: 

 проведення комп’ютерного моделювання різних типів ЕК-

неоднорідностей у програмному середовищі CST Microwave Studio; 

 розробка ШНМ для змодельованих типів неоднорідностей; 
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 розробка загальних підходів для створення архітектури штучної 

нейронної мережі для синтезу ЕК-неоднорідностей. 

 Матеріали, які подають під час закінчення МД та її етапів 

По закінченню етапів роботи подаються звіти за індивідуальним планом 

згідно до змісту МД та термінів їх виконання. По закінченню роботи 

подається: 

 магістерська дисертація; 

 презентація роботи; 

 програмне забезпечення з розробленими ШНМ; 

 дві публікації у вигляді статей чи тезисів конференції. 

 Порядок приймання НДР та її етапів 

Періодичне обговорення проміжних результатів МД на консультаціях з 

науковим керівником. 

Періодичне обговорення проміжних результатів МД на засіданні кафедри 

радіоконструювання та виробництва радіоапаратури. 

Затвердження теми дисертації наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Подання звітів за індивідуальним планом. 

Публічний захист магістерської дисертації перед екзаменаційною 

комісією. 

 Вимоги до розроблення документації 

Перелік документів, які необхідно використовувати під час розроблення 

МД: 

 ДСТУ 3973 – 2000 «Система розроблення та поставлення продукції на 

виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні 

положення»; 

 ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і 

техніки. Структура і правила оформлення»; Ко
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 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання» Методичні рекомендації х 

впровадження. 

За результатами МД подаються: моделі ЕК-неоднорідностей та ЕК в 

середовищі CST Microwave Studio; навчені ШНМ для створення структур ЕК-

неоднодностей. 

 1 Орієнтовний зміст МД 

Вступ 

1. Електромагнітні кристали та особливості їх проектування 

2. Основні положення теорії штучних нейронних мереж 

3. Розрахунок даних для навчальної вибірки. Моделювання електромагнітних 

кристалів 

4. Штучна нейронна мережа для створення структури електромагнітних 

кристалів 

5. Розроблення стартап-проекту 

6. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 

Висновки 

Перелік джерел посилань 

Додаток А. Технічне завдання 

Додаток Б. Публікації по темі дисертації 

 

Відповідальний виконавець МД 

Студент гр. РІ-62м 

(науковий ступінь, вчене звання) 

 

_____________ 

(підпис) 

 

Ковбич А. О. 

(прізвище, ініціали) 
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ДОДАТОК Б ПУБЛІКАЦІЇ ПО ТЕМІ ДИСЕРТАЦІЇ 

СИНТЕЗ КВАЗІЗОСЕРЕДЖЕНИХ РЕАКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА 

ОСНОВІ КРИСТАЛОПОДІБНИХ СТРУКТУР ЗА ДОПОМОГОЮ 

ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 

Ковбич А. О., студент; Адаменко В. О.; Адаменко Ю. Ф., к. т. н. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Фільтри на основі кристалоподібних структур (КС) широко 

використовуються при проектуванні сучасних НВЧ пристроїв, і хоч вони 

мають значне теоретичне підґрунтя під собою, але їх моделювання є досить 

витратним процесом з точки зору часу та машинних ресурсів. В даній роботі 

представлено результати використання штучних нейронних мереж (ШНМ) 

для синтезу конструкцій КС (наприклад, з [1]) за заданими частотними 

характеристиками (ЧХ) з метою пришвидшення процесу проектування 

фільтрів. 

У загальному випадку ємнісна чи індуктивна електромагнітно-

кристалічна неоднорідність (ЕК) [1] є реактивним елементом, на основі якої 

можна спроектувати фільтр (рис. 1), що описується певним набором 

параметрів ЧХ. Ці параметри подаються на вхід ШНМ, а як результат роботи 

отримаємо геометричні параметри ключового елементу структури. Для 

ємнісної ЕК-неоднорідності основними показниками є діаметр зони 

металізації та товщина діелектрика під цією зоною. Для індуктивної ЕК-

неоднорідності — діаметр наскрізного отвору та  навісного провідника над 

ним. 

Моделювання структур 

виконувалось за допомогою 

програмного пакету CST 

Microwave Studio, що 

дозволило отримати велику 

кількість тренувальних 

даних для ШНМ. 

Параметри ємнісної та 

індуктивної ЕК-

неоднорідностей: матеріал 

підкладки Rogers RO3010 з 

товщиною 1,27 мм, товщиною металізації 0,035 мм; ширина 50-омного 

сигнального провідника 1,1 мм; діелектрик має форму квадрату, розміри якого 

у два рази більші діаметру ЕК-неоднорідності. Для ємнісної ЕК-

неоднорідності діаметр змінювався в межах 6 – 10 мм з кроком 0,2 мм, 

товщина діелектрика — в межах 0,17 – 1,17 мм з кроком 0,05 мм. Для 

індуктивної ЕК-неоднорідності діаметр отвору змінювався в межах 6 – 10 мм 

  

а б 
Рисунок 1 — Зовнішній вигляд ємнісної (а) та 

індуктивної (б) ЕК-неоднорідності 
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з кроком 0,4 мм, діаметр навісного дротового провідника — 0,02 – 0,5 мм з 

кроком 0,04 мм. Таким чином, для навчання ШНМ було отримано ЧХ для 441 

варіанта ємнісної та 143 варіантів індуктивної ЕК-неоднорідності. 

ШНМ для ємнісної ЕК-неоднорідності буде шукати відповідність між 

наступними даними: 
 

min min 1 2 0 1( 3 ) 2( 3 ), , , , , , ,dB dB СT F F F F F F ШНМ d b     

де 
minT  та 

minF  — мінімальне значення коефіцієнта проходження та відповідна 

йому частота; 
1F  та 

2F  — частоти мінімумів коефіцієнта відбиття; 
0F  — 

середнє значення між частотами 
1F  та 

2F ; 
1( 3 )dBF 

 та 
2( 3 )dBF 

 — частоти, які 

відповідають смузі –3 дБ по коефіцієнту відбиття; 
Cd  та b  — діаметр отвору та 

товщина діелектрика ЕК-неоднорідності. 

Для індуктивної ЕК-неоднорідності відповідність буде знаходитись між 

наступними даними: 
 

min min 1 2 0 1( 3 ) 2( 3 ), , , , , , ,dB dB L pT F F F F F F ШНМ d d     

де Ld  — діаметр отвору; 
pd  — діаметр навісного провідника. 

Сама ШНМ була створена за допомогою мови програмування Python та 

додаткових бібліотек для цієї мови програмування, а саме CNTK та Keras. 

Даний набір прикладного програмного забезпечення дозволяє створити ШНМ 

будь-якої складності для різноманітних задач [2]. Обрано багатошарову 

нейронну мережу (глибока ШНМ) прямого поширення, наступної 

архітектури: вхідний шар — 1000 нейронів (Жорстка сигмоїда), перший 

прихований — 500 (Гіперболічний тангенс), другий — 250 (Сигмоїда), 

вихідний — 2 (Лінійна). 

Методом оптимізації обрано стохастичний градієнтний спуск з 

моментом. Тренування виконувалося протягом 1600 епох для ємнісної 

неоднорідності та протягом 20000 епох для індуктивної. Після 

експериментальних досліджень така архітектура була обрана як найбільш 

оптимальна з точки зору часу та швидкості навчання. 

Результатом навчання стали дві ШНМ для обох структур, кожна з яких 

може генерувати геометрію потрібної ЕК-неоднорідності за заданими 

параметрами частотних характеристик. 

Перевірка роботи ШНМ виконувалась наступним чином: у ШНМ 

вводились параметри ЧХ бажаного фільтра, отримувались параметри 

геометрії, яка моделювалась у CST Microwave Studio, надалі змодельована ЧХ 

порівнювалися з бажаною ЧХ. Так, для ШНМ, яка моделює ємнісну ЕК-

неоднорідність, задано наступні параметри ЧХ фільтра та отримано 

результати: 

 16;3;0,1; 6,3; 3,2; 0,3; 6 7,9; 0,27ШНМ    

Тобто ШНМ запропонувала структуру, у якій діаметр ЕК-неоднорідності 

складав 7,9 мм, товщина діелектрика під неоднорідністю — 0,27 мм. На рис. 2 

наведено результати моделювання цієї структури в CST Microwave Studio. 
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Результат моделювання підтвердив високу точність даного способу синтезу, 

так, на заданих частотах зрізу 
1( 3 )dBF 

 та 
2( 3 )dBF 

 отримано послаблення −3,32 та 

−2,81 дБ відповідно; на 
minF  отримано послаблення −16,2 дБ. 

Витрати часу для 

створення навчальної 

вибірки та навчання ШНМ 

склали близько 12 годин на 

кожну неоднорідність, що 

більше, ніж зазвичай 

потрібно на моделювання 

однієї структури в CST 

Microwave Studio. Проте 

використання останньої 

потребує порівняно високої 

кваліфікації робітника. 

Навчена ШНМ дозоляє 

вираховувати потрібну 

геометрію неоднорідності 

практично миттєво, при цьому не потребує специфічних знань для 

використання CST Microwave Studio, як, власне, і самої програми, що є 

актуальним з погляду на її вартість. Подальші дослідження варто спрямувати 

на розгляд можливості комбінування навчених ШНМ у більш складні 

структури, які міститимуть різні неоднорідності та проведення 

експериментальних досліджень для підтвердження теоретичних моделей.  
Перелік посилань 

1. Биденко П. С. Квазисосредоточенные реактивные элементы на основе 

кристаллоподобных неоднородностей / П. С. Биденко, Е. А. Нелін, А. І. Назарько, Ю. Ф. 

Адаменко // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника — Т. 58, — №11 

(2015). — С. ХХ—ХХ — https://doi.org/10.20535/S0021347015110059 

2. Benchmarking CNTK on Keras: is it Better at Deep Learning than TensorFlow? — 

Режим доступу: http://minimaxir.com/2017/06/keras-cntk/ — Назва з екрану. 

Анотація 

Запропоновано та практично підтверджено використання штучних нейронних мереж 

для синтезу квазізосереджених реактивних елементів на основі кристалоподібних структур. 

Ключові слова: кристалоподібні структури, електромагнітнокристалічні 

неоднорідності, штучна нейронна мережа. 

Аннотация 

Предложено и подтверждено на практике использование искусственных нейронных 

сетей для синтеза квазисосредоточенных реактивных элементов на основе 

кристаллоподобных структур. 

Ключевые слова: кристаллоподобные структуры, электромагнитнокристаллические 

неоднородности, искусственная нейронная сеть. 

Abstract 

The usage of artificial neural networks for the synthesis of quasi-concentrated reactive 

elements based on crystal-like structures are proposed and confirmed in practice.  

Key words: crystal-like structures, electromagnetic inhomogeneities, artificial neural 

network. 

 

Рисунок 2 — Результати моделювання отриманої 

структури ємнісної неоднорідності 
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СИНТЕЗ ІНДУКТИВНОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОКРИСТАЛІЧНОЇ 

НЕОДНОРІДНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ 

МЕРЕЖІ 

Ковбич А. О. 

(Науковий керівник Адаменко Ю.  Ф., к. т. н., доцент) 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

Радіотехнічний факультет 

 

На сьогоднішній день фільтри на основі різних кристалоподібних 

структур широко поширені та вивчені, але досі їх моделювання є досить 

складним процесом. Необхідні значні машинні ресурси на моделювання та 

обрахунки таких структур, а також спеціаліст з великим досвідом з ними, 

оскільки зв'язок між конструкціями кристалоподібних структур та їх 

характеристиками є неявним. Метою цієї статті є спроба використання 

штучної нейронної мережі (ШНМ) для моделювання конструкцій за заданими 

частотними характеристиками (ЧХ). Ця стаття є продовженням попередньої 

публікації на конференції "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" 

[1]. 

В [1] розглядалися ємнісна та індуктивна електромагнітнокристалічні 

(ЕК) неоднорідності, наведені на рисунку 1 а та б. Принцип роботи ШНМ, 

параметри ємнісної та індуктивної ЕК-неоднорідностей лишились 

незмінними. Лише змінився набір вхідних параметрів. Відмінність полягає у 

тому, що прибрано параметр 0F  оскільки він розраховується автоматично. 

В ході подальшого дослідження було проведено тренування моделі ШНМ 

для індуктивної ЕК-неоднорідності. Серед апробованих моделей найкращі 

результати дала модель з наступними гіперпараметрами: вхідний шар — 1200 

нейронів (жорстка сигмоїда), перший прихований — 600 (гіперболічний 

тангенс), другий — 300 (сигмоїда), вихідний — 2 (лінійна). 

Перевірка роботи ШНМ виконувалась так само, як і в попередньому 

випадку. 

 10;11; 0,1;17.2; 3;16,4 6,18; 0,16ШНМ    

Тобто ШНМ запропонувала структуру, у якій діаметр отвору склав 

6,15 мм, діаметр навісного провідника — 0,16 мм. На рис. 1 в наведено 

результати моделювання цієї структури в CST Microwave Studio. З цього 

графіку видно, що отримана структура майже відповідає бажаній, так, на 

заданих частотах зрізу 
1( 3 )dBF 

 та 
2( 3 )dBF 

 отримано послаблення −2,96 та 

−3,44 дБ відповідно; на minF  отримано послаблення −9,93 дБ. Крім цього, 

адекватність обох моделей перевірялась за допомогою тестового набору 

даних, який включає структури, яких не було у тренувальному наборі. 
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Похибка визначалась за формулою 1. У цій формулі 
predictY  — дані, отримані за 

тестовими даними зі штучної мережі, validateY  — істинні дані. Таким чином буде 

отримано окремо похибку для першого та другого параметра структури. 

 
1

100%
predict validate

validate

Y Y

n Y

 
  
 
 
  (1) 

В результаті розрахунку ШНМ за тестовим набором для ємнісної ЕК-

неоднорідності було отримано відносну похибку визначення діаметру отвору 

0,51% та відносну похибку визначення товщини діелектрика під металізацією 

0,11%. Для індуктивної ЕК-неоднорідності отримано відносну похибку 

визначення діаметру отвору 0,59% та відносну похибку визначення діаметру 

навісного провідника над отвором 4,28%. 

З наведених вище даних видно, що моделі дають досить якісний 

результат, особливо для ємнісної ЕК-неоднорідності. Похибки параметрів для 

індуктивної ЕК-неоднорідності мають більше значення через менший розмір 

навчального набору та наявність стрибків характеристики на частотах вище 10 

ГГц, що ускладнюють навчання ШМН та є результатом резонансних 

властивостей одного з розмірів неоднорідності. 
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кристалоподібних структур за допомогою штучної нейронної мережі / Ковбич А. О. 

Адаменко В. А., Адаменко Ю. Ф. // Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи. — 

2018. — С. 60-62. 
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Рис 1. Зовнішній вигляд ємнісної (а) та індуктивної (б) ЕК-неоднорідності, 
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