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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 
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ВСТУП 

 

В наш час все більшого значення набувають методи розпізнавання та 

класифікації одновимірних та двовимірних образів (сигналів) за їх унікальною 

формою.  

Задача класифікації (розпізнавання) сигналів полягає у порівнянні двох 

(або більше) сигналів між собою з метою виявлення ступеню подібності або 

відмінності між ними [1]. Дана інформація і буде порогом прийняття рішення 

щодо віднесення досліджуваного сигналу до того чи іншого класу сигналів.  

Застосування штучних нейронних мереж є одним з методів розв’язання 

задачі розпізнавання та класифікації сигналів.  

Актуальність теми 

Методи розпізнавання, класифікації сигналів за їх формою набувають 

широкого застосування в різноманітних сферах радіоелектроніки, в тому числі і 

в біомедичній сфері [2]. 

Одним з напрямів визначення функціонального стану організму людини, 

або окремих його органів, є дослідження форми його біологічних сигналів, 

таких як ЕКГ, ЕЕГ, пульсова хвиля тощо. 

Задачею, що розв’язується в даній дипломній роботі, є задача класифікації 

пульсових хвиль за їх формою. За допомогою пульсової хвилі можна отримати 

інформацію про циркуляцію крові в організмі людини, отримати інформацію 

щодо уражених хворобою органів.   

Дослідження пульсової хвилі дозволяє оцінити ряд важливих 

характеристик стану серцево-судинної системи. Наявність пульсової хвилі є 

наслідком скорочення міокарда, самі ж властивості пульсової хвилі 

відображають частоту, ритм, силу, тривалість систоли та діастоли серця, стан 

аортальних клапанів, еластичність стінки артеріальної судини, артеріальний 

тиск. Графік кривої, що реєструють при вимірюванні пульсової хвилі, 

називають сфігмограмою [3]. 
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На сьогоднішній день широкого застосування в усіх сферах повсякденного 

життя набувають штучні нейронні мережі для класифікації різноманітних 

сигналів.  

Тому метою даної роботи є створення класифікатору пульсових хвиль за їх 

формою за допомогою штучної нейронної мережі. В роботі розглянуто різні 

структури багатошарових штучних нейронних мереж, проаналізовано 

достовірність розпізнавання сигналів різних структур. 

Для навчання та тестування нейронної мережі обрано отримані 

експериментально пульсові хвилі людини в стані спокою, одразу та через 5 

хвилин після паління. 

 Процес створення та навчання класифікатору на основі штучної нейронної 

мережі проводився у програмному середовищі Matlab за допомогою 

вбудованого пакету Neural Network Toolbox. 

  



6 

 

1. ОГЛЯД СТРУКТУР ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

1.1. Поняття штучної нейронної мережі. Класифікація. 

Штучна нейронна мережа (ШНМ) представляє собою штучний інтелект, в 

якому для оброблення сигналів використовуються явища, аналогічні до тих, що 

відбуваються в нейронах живих істот  [4].  

Нейронна мережа – це система об’єднаних та взаємодіючих між собою 

штучних нейронів. А штучний нейрон - це функція, яка перетворює кілька 

вхідних фактів в один вихідний [5]. 

Біологічна модель ШНМ 

Схематично біологічна модель штучної нейронної мережі зображена на 

рисунку 1.1. Штучні нейрони зображені у вигляді кіл, а напрями руху сигналу 

(зв’язки між нейронами) позначені стрілками [6].       

 

Рис.1.1 Біологічна модель ШНМ 

 

Кожен зв'язок характеризується певним числом, який називається вагою 

цих зв’язків. Сигнал, який пройшов через даний зв'язок, множиться на його 

вагу. Зв'язки (синапси) можуть посилювати чи послаблювати сигнал. 

Кожному 𝑖 − му зв’язку відповідає деяке число 𝜔𝑖, що є вагою даного 

зв’язку.  На рисунку 1.2 зображено ваги деяких зв’язків. 



7 

 

 

Рис.1.2 Біологічна модель ШНМ з вагами коефіцієнтами зв’язків. 

 

Особливості нейронної мережі, що є перевагами в її використанні для 

розв’язання поставленої задачі: 

• Паралельна обробка інформації усіма ланками.  

• При великій кількості міжнейронних зв’язків, процес оброблення 

інформації значно прискорюється, мережа набуває стійкість до помилок. 

• Здатність до навчання та узагальнення накопичених знань. 

• Можливість реалізації мережі зі застосуванням технології надвеликого 

ступеня інтеграції. Різниця елементів невелика, а їх повторюваність величезна. 

Це відкриває перспективу створення універсального процесора з однорідною 

структурою, здатного переробляти різноманітну інформацію [4]. 

Використання перерахованих властивостей на тлі розвитку пристроїв з 

надвеликим ступенем інтеграції і повсякчасного застосування обчислювальної 

техніки викликало в останні роки величезне зростання інтересу до нейронних 

мереж і істотний прогрес в їх дослідженні. 

Існують нейронні мережі: 

1) мережі, які навчає вчитель  

Крім вхідних сигналів, відомі також і очікувані вихідні сигнали нейрона –  

цілі. У даній мережі підбір вагових коефіцієнтів повинен бути організований 

так, щоб фактичні вихідні сигнали нейрона приймали б значення, максимально 
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близькі до цілей, які ми самі задаємо. Ключовим елементом процесу навчання з 

учителем є самі очікувані значення вихідного сигналу нейрона. 

2) з самоорганізацією  

Підбір вагових коефіцієнтів в такому випадку проводиться на основі 

конкуренції нейронів між собою (стратегія “Winner Takes All” – “Переможець 

отримує все” або “Winner Takes Most”– “Переможець отримує більше”), або з 

урахуванням кореляції навчальних і вихідних сигналів (навчання по Хеббу). 

При цьому навчання ми не можемо прогнозувати вихідний сигнал нейрона на 

етапі його адаптації. У той час як при навчання з учителем результат навчання 

визначений заздалегідь завдяки апріорно заданим навчальним вибірках [4].  

1.2. Математична модель елементарного нейрону та ШНМ 

На сьогоднішній день не існує стандартизованого позначення штучного 

нейрону, для ілюстрації на рисунку 1.3а представлено одну з найпоширеніших 

моделей нейрону. Візуально аналізуючи структуру нейрону, що представлена 

на рисунку, можна легко пояснити принцип його роботи. Вихідний сигнал 

формується за рахунок перетворення  зваженої (з урахуванням різних вагових 

коефіцієнтів) суми вхідних даних. Нелінійний перетворювач є функцією 

активації системи, що в біологічному нейроні відповідає посиланню певного 

відгуку по аксону. 

Структура штучного нейрону має аналогію з біологічним нейроном, тобто 

можна вважати, що вхідні сигнали штучного нейрону є дендритами 

біологічного. Операція множення вхідних сигналів на вагові коефіцієнти 

відповідає біологічному проходженню сигналів через синапси, що 

класифікуються на гальмуючі та збуджуючі. Ваговий коефіцієнт зі знаком 

мінус відповідає гальмуючому входу, зі знаком плюс – збуджуючому.  

На рисунку 1.3б представлено графічне зображення штучної нейронної 

мережі. [7] 
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Рис. 1.3. а – графічне відображення штучного нейрону; б – графічне 

відображення штучної нейронної мережі. 

 

Математично штучний нейрон можна описати, використавши систему 

наступних рівнянь (1): 

{
𝑦 = 𝑓(𝑠)

𝑠 = ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑤𝑖 + 𝑇𝑛
𝑖=1

 (1) 

де 𝑥𝑖 − вхідні сигнали; 𝑤𝑖 − вагові коефіцієнти; 𝑇 − пороговий рівень 

нейрону; 𝑓 − функція активації нейрону.  

Найчастіше навчання нейрону являє собою це процес корекції вагових 

коефіцієнтів без коригування параметрів функції активації, що дозволяє різко 

скоротити час навчання системи. 

Будь-яка штучна нейронна мережа використовується в якості самостійної 

системи подання знань, яка для практичних цілей виступає, як правило, в якості 

одного з компонентів системи управління або модуля прийняття рішень, що 

передають результуючий сигнал на інші елементи, не пов'язані безпосередньо з 

нейронною мережею.  

Функції, що виконуються мережею, можна розподілити на декілька 

основних груп: апроксимації та інтерполяції; розпізнавання і класифікації 

образів; стиснення даних; прогнозування; ідентифікації; управління; асоціації. 
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1.3. Структура одно- та багатошарових нейронних мереж.  

За кількістю шарів в структурі штучної нейронної мережі вони 

поділяються на: 

• одношарові  

• багатошарові. 

Одношарові НМ 

Найпростіша мережа складається з групи нейронів, що утворюють шар, як 

показано на рисунку 1.4. Вершини – кола зліва, виконують функцію розподілу 

вхідних сигналів. Вони не виконують конкретних обчислень, і тому не являють 

собою окремий шар. З цієї ж причини вони позначені колами, щоб відрізняти їх 

від обчислювальних нейронів, позначених квадратами. Кожен елемент з 

множини входів Х з урахуванням окремої ваги сполучений з кожним нейроном. 

А кожен нейрон видає зважену суму входів. Для узагальнення показані всі 

з'єднання. У конкретної мережі деякі сполуки можуть бути відсутні. Можуть 

мати місце також з'єднання між виходами і входами нейронів в шарі. Ваги 

будемо вважати елементами матриці W розміру [𝑚 × 𝑛], де m - номер входу, n - 

номер нейрону. Наприклад, 𝑤22 - це вага зв'язку, що з'єднує другий вхід з 

другим нейроном. Таким чином, обчислення вихідного вектору N, 

компонентами якого є виходи нейронів, зводиться до матричному множення, де 

N і X - вектори – рядки [8]. 

 

Рис.1.4. Одношарова ШНМ 
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Багатошарові НМ 

Більш великі та складні штучні нейронні мережі володіють, як правило, і 

великими обчислювальними можливостями. Хоча створені мережі всіх 

конфігурацій, які тільки можна собі уявити, пошарова організація нейронів 

копіює шаруваті структури певних відділів мозку. Виявилося, що такі 

багатошарові мережі мають більші можливості, ніж одношарові, і в останні 

роки були розроблені алгоритми для їх навчання. Багатошарові мережі можуть 

утворюватися каскадами прошарків. Вихід одного шару є входом для 

наступного шару [8].  

Багатошарова ШНМ включає в себе: 

• Вхідний шар - служить для розподілу даних по мережі і не робить ніяких 

обчислень. Виходи цього шару передають сигнали на входи наступного 

шару (прихованого або вихідного); 

• Вихідний шар - зазвичай містить один нейрон, який видає результат 

розрахунків всієї нейронної мережі; 

• Приховані шари - шари звичайних нейронів, які передають сигнали від 

входу до виходу. Їх входом служить вихід попереднього шару, а вихід - 

входом наступного шару.[9]  

Схематичний приклад такої мережі показаний на рисунку 1.5.  

 

Рис.1.5. Багатошарова ШНМ 
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1.4 . Функції активації (ФА) 

Метод навчання штучної нейронної мережі, її швидкість та правильність 

роботи залежать від функції активації, яка є дуже важливим елементом 

мережі. Залежність методу навчання нейронної мережі пов’язана з тим, що 

відомі алгоритми навчання накладають певні обмеження на функцію 

активації.  [7] 

Функція активації (активаційна функція, функція збудження) –спосіб 

нормалізації вхідних даних. Тобто, якщо на вході у нас буде велике число, 

то пропустивши його через функцію активації, ми отримаєте на виході 

число в потрібному нам діапазоні. 

Найчастіше використовуються такі функції активації: 

Лінійна функція 

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

на його вході. Математично функція виражається формулою: 

𝑓(𝑥) = 𝑡 ∙ 𝑥, 

де 𝑡 − параметр функції; 𝑥 − вхід нейрона. 

Лінійна ФА з насиченням  

Дана функція має проміжні значення в діапазоні від 0 до 1. Це дає 

можливість ширше використовувати дану функцію в системах класифікації 

сигналів та зображень. Графік функції зображений на рисунку 1.6.  

 

Рис.1.6 Графік лінійної функції з насиченням 

 

 

 



13 

 

Математично функція описується за допомогою системи рівнянь: 

 

                                        𝑓(𝑠) = {
−1           𝑠 < −𝑇

1           𝑠 > 𝑇
   𝑠  − 𝑇 < 𝑠 < 𝑇

                                                     (3) 

Сигмоїдальна ФА  

Для побудови багатошарових штучних нейронних мереж, що здатні 

апроксимувати складні функції застосовують сигмоїдальні функції активації, 

що є стискаючими нелінійними функціями. 

Сигмоїдальні функції визначені на всій осі часу та властивість гарного 

підсилення слабких сигнали, що дозволяє запобігати насиченню нейронної 

мережі великими вхідними сигналами. Також застосування сигмоїдальних 

функції дозволяє перейти від дискретних сигналів до неперервних.  

До сигмоїдальних функцій відноситься логістична функція рисунок 1.7а. В 

даній функції параметр а  визначає кут нахилу даної функції. При зміні даного 

параметру можна регулювати підсилення слабких сигналів та змінювати час 

навчання мережі. 

𝑓(𝑠) =
1

1 + 𝑒−𝑎𝑠
 

(4) 

де а – коефіцієнт крутизни логістичної функції.  

Дана функція використовується широко в ШНМ зі зворотним 

розповсюдженням помилки під час навчання, оскільки однією з її властивостей 

є зручне вираження першої похідної через значення функції:𝑓′(𝑠) = 𝑎𝑓(𝑠)(1 −

𝑓(𝑠)). 

До сигмоїдальних функцій відноситься як логістична функція, так і функція 

гіперболічного тангенсу, що зображено на рисунку 1.7б. Вихідні значення даної 

функції лежать в інтервалі (-1;1), що дозволяє розширити діапазон робочих 

значень до від’ємної області.  
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а) 

 

б) 

Рис.1.7  Сигмоїдальна функція активації: 

а – логістична;   б – гіперболічний тангенс 
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2. НАВЧАННЯ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ. 

2.1  Створення та навчання штучної нейронної мережі. 

Neural Network Toolbox - це пакет розширення Matlab, що містить 

засоби для проектування, моделювання, розробки та візуалізації нейронних 

мереж. Пакет забезпечує всебічну підтримку типових нейромережевих 

парадигм і має відкриту модульну архітектуру. Пакет містить функції 

командного рядка і графічний інтерфейс користувача для швидкого 

покрокового створення нейронних мереж.[10]   

Особливості пакету: 

• Графічний інтерфейс користувача для покрокового створення, 

навчання і імітаційного моделювання нейронних мереж. 

• Підтримка найбільш поширених керованих і некерованих мережевих 

структур. 

• Повний перелік навчальних і функцій тестування. 

• Динамічні алгоритми навчання мереж, що включають тимчасову 

затримку, нелінійну авторегресію (NARX), ланцюгові і настроюються 

динамічні структури. 

• Блоки Simulink для створення нейронних мереж і блоки для систем 

контролю. 

• Автоматичне створення блоків Simulink з об'єктів нейронної мережі 

• Модульне подання мережі, що дозволяє створювати необмежену 

кількість вхідних шарів і об'єднаних мереж, а також графічне 

представлення архітектури мережі 

• Функції попередньої і пост обробки і блоки Simulink для покращення 

процесу навчання та оцінки продуктивності мережі 

• Візуалізація топології і процесу навчання нейронної мережі 

В середовищі Matlab даний пакет викликається командою “nntool”. 

Відкривається вікно для створення або експорту нейронної мережі, яке 

зображено на рисунок 2.1.  
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Рис.2.1 Вікно створення та експорту нейронної мережі 

 

Для створення нейронної мережі нам потрібні вихідні дані, за якими 

будуть класифікуватись сигнали, та відповідні їм цілі, які ми хочемо 

отримати на виході нейронної мережі. 

2.2. Параметри нейронної мережі.  

Вибір кількості нейронів в шарах нейронної мережі. 

Питання вибору кількості нейронів в прихованих шарах нейронної мережі є 

одним з ключових питань при створенні оптимальної структури ШНМ. 

При виборі недостатньої (малої) кількості нейронів в шарі – є можливість, 

що мережа не пройде навчання. Велика кількість нейронів в шарах призведе до 

збільшення часу навчання нейронної мережі, але найголовніше, що може 

призвести до так званого процесу «наднавчання» (overfitting) системи. Даний 

процес призводить до того, що мережа може практично ідеально працювати 

при навчанні, але некоректно себе поводити з сигналами, що не входять в 

навчальну вибірку. Це відбувається за рахунок того, що мережа буде мати 

надлишкові здатності до навчання та буде враховувати характерні риси лише 

для даної навчальної вибірки [11].  
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На сьогоднішній день не існує чітких обмежень в виборі кількості шарів 

ШНМ та кількості нейронів в кожній з них. 

Але для вибору кількості нейронів в шарах нейронної мережі існують 

евристичні правила вибору [12], що допомагають розв’язати поставлену задачу. 

Тут наведено декілька з них: 

• Правило «геометрична піраміда» (geometric pyramid rule) 

Кількість нейронів для тришарової ШНМ обчислюється за формулою: 

𝑘 = √𝑛 ∙ 𝑚 

де 𝑘 − кількість нейронів в прихованому шарі; ; 

 𝑛 − число нейронів у вхідному шарі;  

𝑚 − кількість нейронів у вихідному шарі. 

Для чотиришарової штучної нейронної мережі число нейронів 

обчислюється за формулами: 

𝑘1 = 𝑚 ∙ 𝑟2 

𝑘2 = 𝑚 ∙ 𝑟 

𝑟 = √
𝑛

𝑚

3
 

𝑘1 − кількість нейронів у першому прихованому шарі; 

𝑘2 − кількість нейронів у другому прихованому шарі; 

• Використання прихованого шару з одним, двома нейронами  

Використання даного правила призводить до більш точного результату, 

але є найдовшою процедурою. 

Суть полягає в створенні на початку одного прихованого шару мережі з 

одним або двома нейронами. Проводиться навчання нейронної мережі та 

в разі досягнення необхідного рівня помилок, процес навчання може 

бути завершеним. В іншому випадку на кожному кроці додається ще 

один нейрон в прихований шар доти, доки помилка мережі не стане 

достатньо малою та не відбудеться покращення характеристик мережі. 

• Правило половинного ділення  
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При використанні даного правила в кожному наступному шарі ШНМ 

кількість нейронів обирається в два рази меншою, ніж у попередньому 

шарі [11,12].  

Вибір кількості шарів в штучній нейронній мережі 

Правила вибору кількості шарів ШНМ: 

1) Якщо функція є визначеною на кінцевій множині точок, то тришарова 

нейронна мережа (перцептрон) може її апроксимувати. 

2) Якщо функція є неперервною та обмеженою в певній області, то вона 

може бути апроксимована за допомогою тришарового перцептрону. 

3) Всі інші функції можуть бути апроксимовані чотиришаровою штучною 

нейронною мережею – перцептроном [11]. 

Отже, теоретично достатньою кількістю шарів в ШНМ є чотири, хоча на 

практиці використовують і більшу кількість шарів. 

Тому при побудові ШНМ для розв’язання поставленої в даній дипломній 

роботі задачі ми будемо використовувати правило половинного ділення при 

виборі кількості нейронів в шарах нейронного мережі та проводити 

дослідження три- та чотиришарової мережі. 
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3. СТВОРЕННЯ КЛАСИФІКАТОРА ПУЛЬСОВИХ ХВИЛЬ ЗА 

ДОПОМГОЮ ШНМ 

3.1. Опис поставленої задачі. 

Задача класифікації сигналів – це задача визначення приналежності 

сигналу до певного класу. В основі лежать множини сигналів, для яких 

апріорно відомо до яких класів вони належать.  

Задача класифікації в машинному навчанні зазвичай розв’язується за 

допомогою ШНМ з навчанням з вчителем [13].  

Як було зазначено вище – задача класифікації розв’язана для біологічних 

сигналів людини – пульсових хвиль при різних умовах, а саме: було обрано 

клас сигналів пульсових хвиль, що були виміряні на людині в стані спокою та 

сигнали, що були отримані одразу та через 5 хвилин після паління.  

Перший клас сигналів – нормовані пульсові хвилі людини до паління, в 

стані спокою. Деякі з них представлено на рисунку 3.1. 

 

Рис. 3.1 Пульсові хвилі людини в стані спокою.  

З рисунку видно, що в стані спокою пульсові хвилі в різні моменти часу 

мають невелику відмінність між собою, але можна вважати, що в межах даних 

відхилень відносяться до одного класу сигналів. 
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 Другий клас сигналів – нормовані пульсові хвилі, зняті одразу після 

паління. Деякі з них представлено на рисунку 3.2. 

 

Рис. 3.2 Пульсові хвилі людини після паління.  

 

Третій клас сигналів – нормовані пульсові хвилі, отримані через 5 хвилин 

після паління. Деякі з них представлено на рисунку 3.3. 

Проаналізувавши графіки сигналів  рис. 3.1 та рис. 3.2 можна зробити 

висновок, що пульсові хвилі після паління суттєво відрізняються від пульсових 

хвиль в стані спокою. Дані сигнали можуть бути віднесені до інших класів для 

створення вибірки сигналів при розв’язанні задачі класифікації.  
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Рис.3.3 Пульсові хвилі людини через 5 хвилин після паління.  

 

Задачею, поставленою в даній роботі, є створення класифікатору на основі 

ШНМ за даними класами сигналів, налагодження його роботи та підтвердження 

працездатності за допомогою досліджуваних сигналів. 

3.2. Створення та навчання багатошарової ШНМ. 

Вихідними даними є вибірка, при створенні якої було обрано вісім 

пульсових хвиль людини в стані спокою, сім сигналів, знятих одразу після 

паління, та чотири сигнали – через п’ять хвилин після паління. Кожному 

сигналу відповідає своя ціль, яку ми задаємо самостійно. Загалом навчальна 

вибірка являє собою 19 дискретних сигнали, що мають однакову довжину – 32 

відліки. 

В процесі досліджень було збільшено навчальну вибірку сигналів до 43 

пульсових хвиль. 

При створенні та навчанні ШНМ необхідно визначити цілі (targets) у 

відповідності до зазначених класів сигналів вибірки. 
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Пульсовим хвилям людини у стані спокою до паління, відповідає ціль, 

рівна 0, сигналам, одразу після паління – 1, сигналам, що були отримані через 

п’ять хвилин після паління – 0.5.  

Оскільки в якості функції активації на прихованих шарах нейронної 

мережі обрано сигмоїдальну функцію, що при значеннях 𝑡 > 0 має область 

значень [0,1], цілі визначаються значеннями 0; 0,5; 1.  

Мережа з прямим розповсюдженням сигналу і зворотним поширенням 

помилки (Freed-forward backprop) 

Тип ШНМ обрано – Freed-forward backprop (Мережа з прямим 

розповсюдженням сигналу і зворотним поширенням помилки), оскільки дана 

структура є  типовою при розв’язанні задач класифікації[14].  

Алгоритм зворотного поширення помилки є одним з методів навчання 

багатошарових нейронних мереж прямого розповсюдження (багатошарових 

персептронів).  

Даний алгоритм поділяється на два етапи проходження інформації по всім 

шарам мережі – прямого та зворотного. При прямому проходженні вектор 

вхідних даних подається на вхідний шар ШНМ, далі розповсюджується 

послідовно до виходу. Таким чином вихідні дані  є фактичною реакцією мережі 

на дану вхідну дію. При цьому ваги всіх нейронних зв’язків є фіксованими.  

Під час зворотного проходження сигналу ваги зв’язків коригуються у 

відповідності до правила корекції помилок. Дане правило полягає в 

наступному: розраховується різниця між фактично отриманим значенням на 

виході мережі та бажаним значенням (ціллю), як результат формується сигнал 

помилки.  

Ваги нейронних зв’язків за допомогою ітераційної процедури максимально 

наближаються до досягнення максимального наближення вихідних значень до 

визначених цілей [15].  
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3.3. Алгоритм створення та навчання ШНМ в середовищі Matlab 

1. Імпорт вихідних даних – вибірки пульсових хвиль “Inputs”та 

відповідних їм цілей “Targets” до нейронної мережі в пакеті nntool (рис. 

3.4а, рис.3.4б).  

 

Рис.3.4а Імпорт масиву вхідних даних до нейронної мережі.  

 

Рис.3.4б Імпорт цілей у відповідності до вхідного масиву даних до 

нейронної мережі. 

2. Визначення параметрів нейронної мережі.  

Основними параметрами ШНМ є кількість шарів в структурі (number of 

layers) та кількість нейронів (number of neurons) в кожному шарі мережі, 
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визначення типу нейронної мережі (Network Type), функцій активації (Training 

function).  

Функція активації на вихідному шарі – лінійна, оскільки на виході ми 

хочемо отримати значення 0, 0.5 та 1, а інші функції мають стискаючий 

характер, через що ми не зможемо отримати потрібні нам значення. На 

попередніх прихованих шарах функція активації являє собою гіперболічний 

тангенс (різновид сигмоїдальної функції).  

При проведенні досліджень було обрано структуру ШНМ, що складається 

з різної кількості шарів, з різною кількістю нейронів. Вихідний шар ШНМ 

завжди має структуру, що складається з одного нейрону.  

Аналізуючи результати, отриманих для різних структур, було зроблено 

висновки та обрано оптимальну структуру штучної нейронної мережі для 

розв’язання поставленої задачі. Створення ШНМ показано на рис.3.5 

 

Рис. 3.5 Вікно створення мережі 
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3. Побудова структури мережі  

Оглядовий приклад структури штучної нейронної мережі зображений на 

рисунку 3.6.  

 

Рис.3.6 Структура двошарової ШНМ. 

4. Створення нейронної мережі. 

Створення нейронної мережі відбувається за допомогою функції “Create” у 

командному вікні nntool (рис. 3.7).  

 

Рис.3.7 Вікно створення та експорту мережі 

5. Тренування нейронної мережі, задаючи різні варіації її параметрів у 

вікні “Training parameters” (рисунку 3.8).  

 

Рис.3.8 Вікно параметрів ШНМ 
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Одним з найважливіших параметрів тренування нейронної мережі є 

точність розрахунку (mu_dec), а саме точність обчислення цілей, які ми хочемо 

отримати на виході. Була обрана точність до четвертого знаку 0.0001, що є 

достатнім при розв’язанні поставленої задачі.  

3.4. Вибір оптимальної архітектури нейронної мережі.  

Для досягнення оптимальної архітектури нейронної мережі, було 

досліджено роботу ШНМ з різною кількістю шарів, нейронів, базуючись на 

правилах вибору кількості шарів нейронної мережі (тришарова та 

чотиришарова) та кількості нейронів в шарах (правило половинного ділення). 

Додатково було збільшено навчальну вибірку для дослідження впливу даного 

параметру на навчання та роботу ШНМ. 

Для експериментального підтвердження правила вибору кількості шарів в 

штучній нейронній мережі було створено ШНМ з 10 шарами (9 прихованих) та 

проведено її навчання. 

Навчальна вибірка [32 × 19]складається з 19 сигналів – пульсових хвиль 

та задано масив вихідних значень цілей – [1 × 19]. 

Кількість нейронів у першому, другому та третьому шарах – 15, у 

четвертому, п’ятому та шостому – 10, у сьомому, восьмому та дев’ятому – 5, у 

десятому вихідному шарі – 1.  

Як було зазначено вище, функції активації перших дев’яти прихованих 

шарів – гіперболічний тангенс, вихідна функція активації є лінійною 

 Процес створення ШНМ проілюстровано на рисунку 3.9. 
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Рис.3.9 Вікно створення ШНМ десятишарової ШНМ 

Отримаємо нейронну мережу, структура якої зображена на рисунку 3.10. 

 

 

Рис.3.10 Структурна схема десятишарової ШНМ 

Було проведено навчання та тренування нейронної мережі.  

Вихідні значення, що були визначені як цілі приведено в таблиці 3.1.  

Таблиця 3.1. Вихідні цілі навчальної вибірки з 19 сигналів. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Знач. 1 0.5 0 0.5 1 0 0.5 1 0 1 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

Знач. 0 1 0 0 0.5 1 0 0 1  
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В результаті отримано вихідні значення, які введено у Таблиці 3.2:  

Таблиця 3.2. Вихідні сигнали (після навчання мережі) наведеної 10-шарової ШНМ. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Знач. 0.60598 0.32193 0.16601 0.37815 0.5537 0.20958 0.53387 0.28174 

№ 9 10 11 12 13 14 15 16 

Знач. 0.70338 0.36958 0.31605 0.65122 0.20026 0.17982 0.52872 0.69017 

№ 17 18 19      

Знач. 0.19283 0.20116 0.7567      

 

 Проаналізувавши відповідність значень табл.3.1 та 3.2, можна зробити 

висновок, що абсолютна похибка отриманих значень лише для двох значень 

навчальної вибірки, а саме 7 та 15 сигналів мають невеликі значення –  0.03387 

та 0.02872 та відносні похибки 7 та 6 %.  

Відхилення вихідних значень від заданих цілей для інших сигналів 

навчальної вибірки є занадто великими, складають до 45 %. Тобто відбулось 

«наднавчання» нейронної мережі – нейрони перевиконали свою роботу. Дана 

структура не може коректно вирішувати поставлену задачу класифікації.  

Для покращення роботи нейронної мережі, збільшуємо кількість сигналів 

в навчальній вибірці до 43, вхідний масив –  [32 × 43], відповідно матриця  

цілей [1 × 43].  

Обираємо кількість шарів мережі 2. У першому шарі – 5 нейронів, у 

вихідному (другому) – 1. Функція активації першого шару гіперболічний 

тангенс, а другого – лінійна.   
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Процес створення даної ШНМ проілюстровано на рисунку  3.11.  

 

Рис.3.11 Вікно створення двошарової ШНМ 

Отримано нейронну мережу, структура якої зображена на рисунку 3.12. 

 
Рис.3.12 Структурна схема двошарової ШНМ 

 

Проведено навчання та тестування даної двошарової штучної нейронної 

мережі. 

Вихідні значення, що були визначені як цілі приведено в таблиці 3.3.  

Таблиця 3.3. Вихідні цілі навчальної вибірки з 43 сигналів. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Знач 1 0.5 0 0.5 1 0 0.5 1 0 1 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Знач 0 0 1 0 0.5 0 1 0 1 0 

№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Знач 1 0.5 0 0 0.5 1 0 0.5 1 0 

№ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Знач 1 0 0 0 0 0.5 1 1 0 1 

№ 41 42 43        

Знач 0 0.5 1        
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В результаті навчання нейронної мережі, ми отримаємо на виході 

значення, які наведено у табл.3.4:  

Таблиця 3.4. Вихідні сигнали (після навчання мережі) наведеної 2-шарової ШНМ.   

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Знач 1.0221 0.4946 -0.0402 0.55 0.973 0.08 0.5282 1.0635 

№ 9 10 11 12 13 14 15 16 

Знач 0.0242 1.0499 0.0084 0.0075 1.0222 0.007 0.5607 0.0037 

№ 17 18 19 20 21 22 23 24 

Знач 0.9208 -0.0178 1.0613 0.124 1.0083 0.4656 0.0037 0 

№ 25 26 27 28 29 30 31 32 

Знач 0.5024 0.9786 0.0054 0.541 1.0673 0.0266 1.0567 0.0038 

№ 33 34 35 36 37 38 39 40 

Знач 0 0.0078 0.0063 0.5625 1.041 0.9828 0.0036 1.0562 

№ 41 42 43      

Знач 0.1309 0.514 1.0402      

 

При порівнянні значень табл.3.3 та 3.4 було розраховано абсолютні 

значення відхилень для вихідних значень кожного сигналу навчальної вибірки, 

результати наведено в табл. 3.5.  

 Таблиця 3.5. Абсолютні значення відхилень розрахованих вихідних значень від 

заданих цілей наведеної 2-шарової ШНМ.   

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Знач 0.022 0.005 0.04 0.05 0.027 0.08 0.028 0.063 0.024 0.05 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Знач 0.008 0.007 0.022 0.007 0.061 0.004 0.08 0.018 0.06 0.124 

№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Знач 0.008 0.03 0.004 0 0.002 0.02 0.005 0.04 0.07 0.03 

№ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Знач 0.06 0.004 0 0.008 0.006 0.06 0.04 0.02 0.004 0.006 

№ 41 42 43        

Знач 0.13 0.01 0.04        

 

Отже, з наведених результатів видно, дана структура нейронної мережі 

для невеликої навчальної вибірки, що складається з 43 сигналів працює 

задовільно та може використовуватись для розв’язання даної задачі 

класифікації.  
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Максимальне відхилення спостерігається для двох значень вибірки і 

складає 12 – 13 %, інші значення розраховані з точністю до 0 – 8 %. Оскільки 

задача полягає в класифікації сигналів – виявленні приналежності сигналу до 

того чи іншого класу, такі відхилення є допустимими і на достовірність 

результату не вплинуть. 

Аналогічно проведено навчання штучної нейронної мережі для тієї ж 

навчальної вибірки з 43 тестових сигналів, що має чотиришарову структуру, 

наведену на рис. 3.13. Кількість нейронів в прихованих шарах відповідає 

правилу половинного ділення і складає 8, 4, 2 та 1 відповідно з першого до 

вихідного шару. 

 

Рис. 3.13 Структурна схема чотиришарової ШНМ. 

На виході нейронної мережі отримуємо результати, що наведено в табл.3.6. 

Таблиця 3.6. Вихідні сигнали (після навчання мережі) наведеної 4-шарової ШНМ.   

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Знач 0.9991 0.7323 0.0037 0.4258 0.995 0.0103 0.5293 1.0025 

№ 9 10 11 12 13 14 15 16 

Знач 0.0031 1 0.008 0.0063 1.0012 0.0025 0.5324 0.0086 

№ 17 18 19 20 21 22 23 24 

Знач 0.9943 0 1.0018 0.0183 0.9993 0.4927 0.0086 0.0042 

№ 25 26 27 28 29 30 31 32 

Знач 0.4739 0.9942 0.0073 0.5284 1.0021 0.0033 1 0.0062 

№ 33 34 35 36 37 38 39 40 

Знач 0.0031 0.0111 0.0054 0.5333 0.9979 0.9964 0.0009 1.0014 

№ 41 42 43      

Знач 0.0104 0.4867 0.9824      

 

Абсолютні значення відхилень між розрахованими вихідними значеннями 

та поставленими цілями представлено в табл.3.7. 
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Таблиця 3.7. Абсолютні значення відхилень розрахованих вихідних значень від заданих 

цілей наведеної 4-шарової ШНМ.   

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Знач 0.001 0.232 0.003 0.07 0.005 0.01 0.03 0.0025 0.003 0 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Знач 0.008 0.006 0.001 0.0025 0.03 0.008 0.005 0.0004 0.002 0.02 

№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Знач 0.001 0.007 0.008 0.004 0.003 0.005 0.007 0.03 0.002 0.003 

№ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Знач 0 0.006 0.003 0.01 0.005 0.03 0.002 0.003 0.0008 0.001 

№ 41 42 43        

Знач 0.01 0.01 0.02        

 Аналізуючи значення табл.3.7, видно, що відхилення є незначними, лише 

для одного з сигналів навчальної вибірки абсолютне значення відхилення 

складає 0.232, що можна пояснити тим, що даний сигнал не приймав участі в 

навчанні даної ШНМ за рахунок того, що дана структура не є оптимальною для 

даної навчальної вибірки сигналів. 

Для даної структури можна зробити висновок, що вихідні значення 

максимально наближені до визначених цілей. Як було зазначено вище, точність 

наближення була встановлена 10−4. 

Для прикладу аналогічно проведено навчання чотиришарової ШНМ з 

кількістю нейронів 10, 5, 2, 1 від першого до вихідного шару, структуру якої 

наведено на рис.3.14. 

 

Рис.3.14 Структурна схема чотиришарової мережі. 

Вихідні дані, що отримано при навчанні даної чотиришарової нейронної 

мережі наведено в табл.3.8. 
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Таблиця 3.8. Вихідні сигнали (після навчання мережі) наведеної 4-шарової ШНМ.   

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Знач 0.9996 0.4989 0.0024 0.4996 0.9966 0.003 0.485 0.9999 

№ 9 10 11 12 13 14 15 16 

Знач 0.1002 0.9582 0.003 0.0017 0.9998 0.0013 0.5001 0.0044 

№ 17 18 19 20 21 22 23 24 

Знач 0.969 0.0005 0.9993 0.0665 0.9998 0.4977 0.0044 0.0031 

№ 25 26 27 28 29 30 31 32 

Знач 0.7528 0.9983 0.0014 0.4999 0.9998 0 0.9749 0.0025 

№ 33 34 35 36 37 38 39 40 

Знач 0.0012 -0.0296 0.0023 0.5004 0.9993 0.9989 0.0021 0.9995 

№ 41 42 43      

Знач 0.0015 0.4997 0.9992      

 

Отже, вихідні значення (табл.3.8) даної чотиришарової нейронної мережі 

максимально наближені ( відхилення складають одиниці відсотків, що 

забезпечено вказаною при навчанні ШНМ точністю розрахунків до 10−4). 

Виключення становить один з сигналів навчальної вибірки, вихідне 

значення для якого розраховано 0.7528 при встановленні цілі 0.5. 

Також проведено навчання штучної нейронної мережі, яка складається з 

трьох шарів, функції активації та навчальну вибірку обрано аналогічно до 

попередніх прикладів. Кількість нейронів в шарах відповідає правилу 

половинного ділення і складає 4, 2, 1 відповідно. Структуру мережі зображено 

на рисунку 3.15. 

 

Рис.3.15 Структурна схема тришарової мережі. 

На виході нейронної мережі отримуємо результати, що наведено в табл.3.9. 
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Таблиця 3.9. Вихідні сигнали (після навчання мережі) наведеної 3-шарової ШНМ.   

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Знач 1 0.5 0 0.5003 0.99985 0 0.5 1 

№ 9 10 11 12 13 14 15 16 

Знач 0 1 0 0 1 0 0.5 0 

№ 17 18 19 20 21 22 23 24 

Знач 1 0 1 0 1 0.5 0 0 

№ 25 26 27 28 29 30 31 32 

Знач 0.5 0.99999 0 0.5 1 0 1 0 

№ 33 34 35 36 37 38 39 40 

Знач 0 0 0 0.5 1 1 0 1 

№ 41 42 43      

Знач 0 0.5 1      

 

Як видно, вихідні значення сигналів наданої навчальної вибірки (43 

пульсові хвилі) для даної тришарової структури ШНМ мають найкраще 

наближення до заданих цілей. Максимальне відхилення лише для трьох 

сигналів навчальної вибірки складає 0.06 %. 

Тому можна зробити висновок, що найкращою структурою ШНМ для 

розв’язання поставленої задачі класифікації пульсових хвиль при даному 

розмірі вхідної навчальної множини (43 сигнали пульсових хвиль в різних 

станах – в стані спокою, після паління та через 5 хвилин після паління) є 

тришарова штучна нейронна мережа, що є мережею з прямим 

розповсюдженням сигналу і зворотним поширенням помилки. Практично 

підтверджено, що оптимально скінченна навчальна множина може бути 

описана за допомогою тришарової нейронної мережі. Підтверджено, що 

кількість нейронів в шарах може бути розподілена за правилом половинного 

ділення, для даного прикладу становить 4 нейрони – в першому шарі,  2 – в 

другому та 1 нейрон на виході.  

 



35 

 

 

3.5. Тестування мережі. Визначення класу для досліджуваних сигналів. 

Для тестування роботи ШНМ для розв’язання задачі класифікації 

сигналів створену тришарову нейронну мережу network1 експортуємо в 

середовищі комп’ютерного моделювання Matlab до workspace.  

За допомогою функції sim перевіряємо правильність роботи мережі, 

використовуючи сигнали, які не приймали участь у навчальній виборці. 

1) Класифікація пульсової хвилі в стані спокою, до паління – Dokur_9, 

графік якої представлено на рис.3.16 

 

Рис.3.16 Пульсова хвиля людини до паління 

Результат  тестування роботи ШНМ: 
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2) Класифікація пульсової хвилі після паління – Kur_1, графік якої 

представлено на рис.3.17 

 

Рис.3.17 Пульсова хвиля людини одразу після паління. 

Результат  тестування роботи ШНМ: 

 

3) Класифікація пульсової хвилі через 5 хвилин після паління – 

Kur_5min_5, графік якої представлено на рис.3.18 

 

Рис.3.18 Пульсова хвиля людини через 5 хвили після паління 
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Результат  тестування роботи ШНМ: 

 

Як було зазначено при постановці задачі, для сигналів до паління вихідні 

значення – цілі рівні 0, після паління – 1 та через 5 хвилин після паління – 0.5. 

Як видно з отриманих результатів дана ШНМ достовірно з заданою 

точністю розв’язує поставлену задачу класифікації. 
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4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
 
 
 
 

У даному розділі визначені основні шкідливі та небезпечні виробничі 

фактори, які можуть мати місце в процесі розробки та комплексному 

використанні віртуальної програми «Класифікація сигналів з використанням 

нейронної мережі» в середовищі Matlab. 

Основна увага приділена питанням охорони праці при використанні 

засобів обчислювальної техніки. 

Запропоновані технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і 

гігієни праці та виробничої санітарії, а також відповідні заходи з ПБ. 
 

4.1. Визначення основних потенційно шкідливих та небезпечних 
 

виробничих факторів.   

        Визначення основних потенційно шкідливих та небезпечних виробничих 

факторів виконувався з урахуванням вимог ДСанПіН 3.3.2.007-98 [16] та 

НПАОП 0.00-1.28-10 [17].  

До основних потенційно небезпечних і шкідливих для здоров'я людини 

виробничих факторів, які мають місце при використанні обчислювальної 

техніки, можуть бути віднесені: 

− наявність невикористаного рентгенівського випромінювання і 

електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону ВДТ 

ПЕОМ; 

− невідповідність параметрів мікроклімату на робочому місці 

санітарним нормам; 

− підвищений рівень виробничого шуму; 

− порушення іонного складу повітря; 

− наявність електростатичних полів; 

− можливість ураження електричним струмом; 

− виникнення пожежонебезпечних ситуацій,значні психологічні 

навантаження. 
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4.2. Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни 
 

праці та виробничої санітарії 
 

4.2.1 Відповідність умови праці в приміщенні лабораторії санітар- 
 

но-гігієнічним вимогам. 
 

З метою створення найбільш сприятливих умов ефективної і безпечної 

роботи в приміщенні лабораторії, необхідно забезпечити оптимальні 

санітарно-гігієнічні умови праці. Основні вимоги до таких приміщень, 

викладені в НПАОП 0.00-1.28-10. 

Висота лабораторії складає 2.85 м, довжина  8.5 м, ширина  6.0 м. Таким 

чином, площа лабораторії складає 51 м2, а її об’єм  145.35 м3. На одного 

працюючого в лабораторії (загальна кількість працюючих 5 чоловік) площа 

складає 10.2 м2, а об’єм 29.07 м3, що відповідає вимогам НПАОП 0.00-1.28-

10, згідно з яким об’єм виробничих приміщень на одного працюючого 

повинний складати не менш 20 м3, а площа приміщення  не менш 6 м2. 

У приміщенні лабораторії знаходяться тверді важко горючі речовини: 

деякі види пластмас, різні металеві вироби; тверді горючі речовини: дерев'яні 

і паперові вироби, пластмаси, гумові технічні вироби. 

Згідно ДБН В.2.5-28-2006 [18] приміщення лабораторії по задачах 

зорової роботи відноситься до I групи, тобто до приміщень, в яких 

здійснюється розрізнення об'єктів зорової роботи при фіксованому напрямку 

лінії зору працюючих на робочу поверхню. 

В лабораторії виконуються дослідницькі роботи з використанням 

обчислювальної техніки та технічної документації, а також конструкторські 

роботи. Виконувані роботи не вимагають систематичного значного фізично-

го навантаження і відносяться до легких фізичних робіт категорії Iа з 

енерговитратами до 120 ккал/година (ГОСТ 12.1.005-88 та ДСН 3.3.6.042-99). 

Норми метеорологічних умов регламентуються ДСН 3.3.6.042-99 [19]. 

Значення оптимальних, припустимих і фактичних параметрів мікроклімату 
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на постійному робочому місці розробника для категорії виконуваних робіт Іа 

в холодний і теплий період року приведені в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1. Нормовані значення параметрів мікроклімату в 

робочій зоні розробника. 
 

Період 

року 
Параметр 

мікроклімату 

Нормовані значення 

параметрів мікроклімату Фактичні 

значення 

параметрів 

мікроклімату 

  

оптимальні припустимі 

    

Холод-
ний 

Температура, С 22-24 21-25 20-22 

  

Відносна вологість, 
% 40-60 75 65-75 

  

Швидкість руху, м/с не більше 0.1 не більше 0.1 не більше 0.1 

 

Теплий 

Температура, С 23-25 22-28 22-28 

Відносна вологість, 
% 

40-60 
55, при 28 С 

75, при 22 С 
70-75 

Швидкість руху, м/с не більш 0.1 0.1-0.2 не більш 0.2 

 

Як бачимо, фактичні значення параметрів мікроклімату в приміщенні 

лабораторії в теплий і холодний період року відповідають припустимим 

значенням цих параметрів. 

 

 

 



41 

 

4.2.2. Електробезпека. 
 

Приміщення лабораторії за ступенем небезпеки ураження людей 

електричним струмом згідно з ПУЕ можна віднести до приміщень без 

підвищеної небезпеки, так як: 

• відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

• матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

• температура повітря не досягає значень, вище 35 °С; 

• немає можливості одночасного дотику людини до з'єднаних із землею 

металоконструкцій будівлі, технологічних апаратів та механізмів і т.ін., з 

одного боку, і до металевих корпусів електроустаткування - з іншого; 

• відсутні хімічно агресивні середовища. 

Усе наявне в лабораторії устаткування можна віднести в основному до 

0І,I класів щодо електрозахисту (ГОСТ 12.2.007.0-75). Що стосується 

моніторів ПЕОМ, принтерів, то вони мають ІІ клас по електрозахисту, так як 

мають подвійну робочу ізоляцію. 

В приміщені лабораторії використовується трифазна електромережа з 

глухо заземленою нейтраллю, із зануленням і повторним заземленням 

нульового проводу відповідно до вимог ГОСТ12.1.030-81 та ПУЕ. Виконані 

всі заходи щодо електробезпеки відповідно до ГОСТ 12.3.019-80. Таким 

чином у впроваджені додаткових заходів щодо електробезпеки нема 

необхідності. 

Гранично припустимі значення струмів і напруги дотику при аварійних 

режимах роботи електроустаткування у відповідності з ГОСТ 12.1.038 - 88 

приведені в таблиці.3. 
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Таблиця.4.2. Гранично припустимі значення напруги дотику 

при аварійному режимі роботи електрообладнання. 

 

Гранично припустиме 

значення напруги дотику 

Тривалість дії, (сек) 

0,08 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

U (В) - 50 Гц 220 200 100 70 55 50 40 35 30 27 25 

 

Для захисту людини від ураження електричним струмом у виробничих 

приміщеннях використовується занулення електроустаткування. При 

наявності занулення, замикання фази на корпус перетворюється в коротке 

однофазне замикання (у трифазних мережах), від струму якого спрацьовує 

пристрій максимального струмового захисту і відключає ушкоджену 

електроустановку. 
 

4.2.3.Розрахунок електромережі на вимикаючу здатність 
 

Розрахуємо струм короткого замикання для електромережі із 
 

зануленням за формулою: 

𝐼КЗ =
𝑈ф

𝑅0 + 𝑅ф +
𝑍𝑚

3

 

  

де: 𝑈ф – напруга фази електромережі, 
 

𝑅0 – опір нульового дроту на ділянці від фазного трансформатора до розетки 

―Вхід мережі (~3 Ом), 
 

𝑅ф – опір фазного дроту на тій же ділянці (~3 Ом). 
 

𝑍𝑚 – еквівалентний опір трансформатора (~0.12 Ом) 

𝐼КЗ =
220

3 + 3 +
0.12

3

= 36.42 А 

𝐼КЗ

𝐼авт
=

36.42

10
= 3.642 
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 У якості захисного пристрою встановлений автомат струмового 

захисту на 10 А. Припустиме значення напруги дотику (див. таблицю) при часі 

дії 0.1 с (час спрацьовування автомата) - 500 В, що задовольняє вимогам 

безпеки. Для надійного спрацювання автомату струмового захисту повинна 

виконуватися умова 𝐼КЗ > 1.4 ∙ 𝐼НОМ  (при 𝐼КЗ < 100 𝐴), де 𝐼НОМ - номінальний 

струм спрацювання автомату струмового захисту. Таким чином: 

Тобто струм короткого замикання при виникненні аварійної ситуації в 

3.7 рази перевищує номінальний струм спрацювання автомата, що 

задовольняє встановленим нормам. 

Опір заземлюючих пристроїв не перевищує значень встановлених 

ГОСТ12.1.030-81. 

Заходи щодо забезпечення електробезпеки в робочому приміщенні 

розроблялися з урахуванням ГОСТ 12.1.019-79. 

Також необхідно забезпечити наступні організаційні та технічні заходи 

щодо електробезпеки. 

1. Розташування та з'єднання електроприладів повинно бути виконані з 

урахуванням безпеки роботи. 

2. Повинна виключатися можливість неправильного з’єднання 

струмоведучих частин електроприладів. 

3. Конструкція штепсельних розеток і вилок для напруги вище 42 В 

повинна відрізнятися від конструкції штепсельних розеток і вилок для 

напруги 42 В та менше. 

4. Забезпечення надійної ізоляції струмоведучих частин. 

5. Використання захисного занулення. 

6. Застосування засобів і (або) елементів призначених для 

автоматичного відключення електроприладів при аварійному режимі 

роботи (перевантаження, перегрів, коротке замикання). 
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4.2.4. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори при використанні 
 

ВДТ ПЕОМ 

4.2.4.1. Іонний склад повітря 

В повітрі зовнішнього природного середовища, як і в повітряному 

середовищі приміщень завжди є наявною певна кількість заряджених час- 

тинок, що називаються іонами. Так в 1 см3 чистого зовнішнього повітря 

міститься близько 1000 негативних іонів і понад 1200 позитивних. Іонний 

склад повітря може значно змінюватись під впливом цілої низки факторів, 

до яких також належить специфіка виробничої діяльності. Так, проведені 

дослідження підтвердили факт суттєвої трансформації іонного склад 

повітря на робочих місцях з відеотерміналом протягом виробничої зміни. 

Необхідно зазначити, що проведені дослідження стосовно впливу іонного 

складу повітря на здоров'я людини, підтвердили положення, висунуті ще 

на початку XX століття нашим співвітчизником, основоположником 

геліобіології О. Л. Чижевським. 

НПАОП 0.00-1.28-10 "Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів 

іонізації повітря виробничих та громадських приміщень" регламентує рівні 

іонізації повітря приміщень при роботі за відеотерміналом та ПК (табл. 4.4). 
 

Таблиця 4.3. Рівні іонізації повітря приміщень при роботі за 

відеотерміналом ПЕОМ 
 

Рівні 
Кількість іонів в 1 см

3 

  

n
+ 

n
- 

Мінімально необхідні 
400 

1500— 
600 

3000— 
   

Необхідні концентрації позитивних та негативних іонів В повітрі 

робочих зон можна забезпечити застосуванням: 
 

• генераторів негативних іонів; 
 

• установок штучного зволоження; 
 

• кондиціонерів. 
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4.2.4.2. Освітлення робочих місць користувачів ВДТ ПЕОМ 
 

Робота користувачів комп'ютерів характеризується значним 

напруженням зорового аналізатора, тому виключно важливе значення має 

забезпечення раціонального освітлення робочих місць. Зоровий 

дискомфорт може бути викликаний: 

– неправильною орієнтацією робочого місця відносно світлових отворів 

(вікон); 

–  неадекватними  світловими  характеристиками  світильників  (та/або) 

неправильним їх просторовим розташуванням відносно робочих місць; 

— засліплюючою дією яскравих предметів, що знаходяться в полі зору 

користувача; 

— дзеркальним відбиттям на екрані предметів з високою яскравістю, 

що знаходяться за спиною користувача; 

— неправильним розподілом яскравості в полі зору користувача; 

    — засвіченням екрана прямим чи розсіяним світлом світильників або 

небосхилу через світлові отвори. 

У забезпеченні максимально комфортних умов зорової роботи вагома 

роль належить оптимізації кількісних та якісних показників освітлення. 

Нормований рівень освітленості на робочому столі в зоні 

розташування документа становить 300—500 лк. 

Несприятливий вплив на зорову роботу користувача відеотерміналу 

може здійснювати дзеркальне відбиття на екрані яскравих елементів 

неправильно розташованих світильників, або ділянок стелі чи вікна, на які 

подають сонячні промені. Такі дзеркальні відбиття при відносно невеликій 

яскравості екрана відеотерміналу, можуть викликати практично повну втрату 

контрасту зображення. 

Розрахуємо, втрату відносного контрасту К зображення на екрані відео-

терміналу з яскравістю фону Вф =  10 кд/м2  та яскравістю знаків ВЗН =

100 кд/м2 при накладанні на нього відбиття з яскравістю ВВІД =  500 кд/м2.  

Контраст знаків без впливу дзеркального відбиття становить: 
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𝐾1 =
ВЗН − Вф

Вф
=

100 − 10

10
= 9. 

Контраст знаків на екрані при накладанні дзеркального відбиття рівний: 

𝐾1 =
(ВЗН + ВВІД) − (Вф + ВВІД)

Вф + ВВІД
=

(100 + 500) − (10 + 500)

10 + 500
= 0.176. 

 

Таким чином контраст знаків на екрані при накладанні дзеркального 

відбиття зменшився більш ніж у 50 разів. 

 

Ліквідувати контрастопонижуючий вплив дзеркального відбиття на 

екрані та засвітлень, що викликані високими рівнями розсіяного світла, 

шляхом підвищення яскравості знаків, недоцільно, оскільки при цьому 

погіршується помітність літер та цифр внаслідок виникнення "розмитості" 

(нечіткості) їх контурів. 
 

Відповідно до НПАОП 0.00-1.28-10 освітлення у приміщеннях з відео-

терміналами має бути суміщеним, при якому недостатнє за нормами 

природне освітлення доповнюється штучним. Природне освітлення повинно 

бути боковим, бажано одностороннім. Для уникнення засліплюючої дії 

сонячних променів найкраще, коли світлові отвори (вікна) зорієнтовані на 

північ чи північний схід. Коефіцієнт природної освітленості (КПО) повинен 

бути не нижче 1.5%, відповідно до вимог ДБН В.2.5-28-2006. 
 

Для забезпечення відносної постійності природного освітлення 

незалежно від погодних умов чи пори року необхідно вікна обладнати 

сонцезахисними регульованими жалюзями або світлорозсіюючими шторами 

з коефіцієнтом відбиття 0.5—0.7. 
 

Розташовувати робочі місця з відеотерміналами необхідно таким 

чином, щоб в поле зору користувача не потрапляли вікна або світні 

поверхні світильників. Окрім того, вони не повинні також знаходитися 

безпосередньо за його спиною, щоб уникнути відблисків на екрані. 

 

Штучне освітлення у приміщеннях з відеотерміналами необхідно 

здійснювати у вигляді загальної системи рівномірного освітлення. У 

приміщеннях, де переважають роботи з документами, допускається 

застосування комбінованого освітлення, коли на робочих місцях 
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встановлюють світильники місцевого освітлення, які доповнюють загальне 

освітлення. 
 

В якості джерел штучного світла застосовуються люмінесцентні лампи, 

які краще поєднуються з природним освітленням, аніж лампи розжарювання. 

Окрім того, вони створюють більш дифузні світлові потоки, через що 

знижується можливість засліплюючої дії світла, відбитого екраном. Най-

краще застосовувати люмінесцентні лампи типу ЛБ, які мають найвищу 

світловіддачу. 
 

Для обмеження прямої блискості від джерел природного (вікна) та 

штучного (світильники) освітлення необхідно, щоб яскравість їх поверхонь, 

що перебувають у полі зору не перевищувала 200 кд/м
2
, яскравість же. 

відблисків на екрані відеотерміналу не повинна перевищувати 40 кд/м
2
, а 

яскравість стелі — 200 кд/м
2
. 

4.2.5. Заходи щодо поліпшення умов праці при роботі з 

комп’ютером. 

При розробці програмного продукту необхідно 

максимально зменшити вплив шкідливих та небезпечних 

факторів ВДТ ПЕОМ. Для цього необхідно використовувати 

наступні апаратні та програмні засоби: 

− монітор (відеотермінал) повинен мати сертифікат, який 

підтверджує, що він відповідає нормам MPR II, мати маркірування 

− ВДТ ПЕОМ повинен мати відповідну електромагнітну 

захищеність, відповідно до вимог EN60950 (IEC950); 

− обов'язкове заземлення корпусів комп'ютерів; 

− розміщення всіх мережних шнурів за межами зони проходу 

людей (у куті, під підлогою та т.п.) 

− наявності  в  моніторі  режимів  збереження  електроенергії 

EPA/NUTEK (через деякий час, якщо користувач не працює на 

комп’ютері, монітор виключається); 
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− після кожної години роботи на ЕОМ повинна бути перерва 

біля десятьох хвилин; 

− частота розгортки екрану повинна бути більше 100 Гц; 

− використання блоків безперебійного живлення разом зі 

стабілізаторами живлення (для вирівнювання напруги і 

виключення раптових відмов техніки в результаті вимикання 

живлення мережі); 

− використовувати спеціальні ергономічні комп'ютерні     

меблі; 

− установити в приміщенні кондиціонер для підтримки 

постійної температури. 

 

4.3. Пожежна безпека та профілактика 
 

Залежно від особливостей виробничого процесу, крім загальних вимог 

пожежної безпеки, здійснюються спеціальні протипожежні заходи для 

окремих видів виробництв, технологічних процесів та промислових об'єктів. 

Для споруд та приміщень, в яких експлуатуються відеотермінали та ЕОМ такі 

заходи визначені  "Правила пожежної безпеки в Україні", НПАОП 0.00-1.28-

10 та іншими нормативними документами. 

Будівлі і ті їх частини, в яких розташовуються згідно з ДБН В.12 7-2008 

ЕОМ, повинні бути не нижче ІІ ступеня вогнестійкості. Над та під 

приміщеннями, де розташовуються ЕОМ, а також у суміжних з ними 

приміщеннях не дозволяється розташування приміщень категорій А і Б за 

вибухопожежною небезпекою. 

Для всіх споруд і приміщень, в яких експлуатуються відеотермінали та 

ЕОМ, повинна бути визначена категорія з вибухопожежної і пожежної 

небезпеки відповідно до НАПБ Б.03.002-2007. Определения категорий 

помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности", та класи 

робочих зон згідно з Правилами улаштування електроустановок. Відповідні 

позначення повинні бути нанесені на вхідні двері приміщення. 
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Оскільки можливий надлишковий тиск вибуху парів етилового спирту 

в даному приміщенні ∆𝑃 < 5 кПа, то за вибухопожежною небезпекою 

приміщення належить до категорії В відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 [20], 

а робочі зони приміщень по пожежонебезпеці згідно ПБЕ(Правил Будови 

Електроустановок) належать до класу П- ІІа. 

Сховища інформації, приміщення для зберігання магнітних дисків слід 

розміщати у відокремлених приміщеннях, обладнаних негорючими 

стелажами і шафами. Зберігати такі носії інформації на стелажах необхідно в 

металевих касетах. В приміщеннях ЕОМ слід зберігати лише ті носії 

інформації, які необхідні для поточної роботи. 

Звукопоглинальне облицювання стін та стель у приміщеннях ЕОМ слід 

виготовляти з негорючих або важко горючих матеріалів. 

Приміщення, в яких розташовуються персональні ЕОМ та дисплейні 

зали, повинні бути оснащені системою автоматичної пожежної сигналізації з 

димовими пожежними сповіщувачами згідно вимог ДБН В.2.5-56-2014 та 

переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку 2 шт. на кожні 

20 м2 площі приміщення з урахуванням гранично допустимих концентрацій 

вогнегасної речовини згідно вимог ДСТУ 3675-98 та ISO №3941-77. 

Необхідна кількість вогнегасників та їх тип визначаються залежно від їх 

вогнегасної спроможності, граничної захищувальної площі, категорії 

приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Відповідно до 

міжнародного стандарту ISO №3941-77 в даному приміщенні можливі класи 

пожежі А (тверді речовини, переважно органічного походження, горіння яких 

супроводжується тлінням (деревина, текстиль, папір) і Е (устаткування під 

напругою). 

Приміщення  необхідно  оснастити  2-ма  переносними  порошковими 

вогнегасниками   місткістю   5   літрів. Інші   типи   вогнегасників   не 

рекомендується використовувати в даному приміщенні. Порошки 

відрізняються високої вогнегасною здатністю та універсальністю, тобто 

здатністю гасити будь-які матеріали. Вони швидко ліквідують горіння при 
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відносно малій витраті, не замерзають, не викликають корозії металів, у 

зоні горіння не проводять струм, не псують речовини та матеріали. Недолік 

порошків - висока гігроскопічність, здатність до утворення грудок. 

Основні параметри порошкових вогнегасників приведено у таблиці 4.5. 

Таблиця 4.4. - Параметри порошкових вогнегасників 
 

Параметр 

 Марка вогнегасника 
 

ВВ-80 

(пересувний) 
ВП-10(3) 

(переносний) 
ВП-5-02 

(переносний) 

 

Температура експлуатації, С -40..+50 -20..+50 -50..+50 
 

Маса вогнегасника (повна), 

180 17.2 9.5 
кг 

 

Довжина струменя вогнегасної 

11.0 5.0 4.0 
речовини (мінімальна), м 

 

Час приведення в дію (не 

10 5 5 
більше), с 

 

Тривалість подавання 

45-60 14±2 15±3 

вогнегасної речовини 

(мінімальна), 

с 
 

Вогнегасна спроможність 

83.27 25.34 7.59 (площа гасіння приведеного або 

модельного осередку, м2) 
 

Кількість,   розташування  та умови зберігання   вогнегасників 

відповідають  вимогам  ДСТУ  3675-98  та  ISO  №3941-77.  Розміщення  та 

утримання первинних засобів пожежогасіння здійснюється згідно з ГОСТ 

12.4.009 - 83. 

Час евакуації припустимі відстані від найбільше віддаленого робочого 

місця до найближчого евакуаційного виходу та ширина евакуаційних виходів 
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та проходів відповідають вимогам з робочого приміщення лабораторії в разі 

виникнення пожежі відповідає вимогам ДБНВ.1.1-7-2004 та ДБН В.2.5-56-

2014. 

Виникнення пожежі можливо у випадку короткого замикання в 

ланцюгах електроживлення. У зв'язку з цим необхідно передбачити наступні 

заходи. 

1. Ретельна ізоляція всіх струмоведучих провідників на робочих місцях. 

2. Періодичний огляд і перевірка ізоляції. 

3. Суворе дотримання норм протипожежної безпеки на робочому місці. 

У робочому приміщенні лабораторії виконані усі вимоги по пожежній 

безпеці відповідно до НАПБ. А. 01. 001-2004 "Правила пожежної безпеки в 

Україні". 
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ВИСНОВКИ 

1. В даній дипломній роботі задачу класифікації сигналів було розв’язано  

за допомогою багатошарової штучної нейронної мережі. Задача 

класифікації полягає в визначенні одного з трьох класів пульсових хвиль 

людини, а саме клас пульсових хвиль в нормальному стані – до паління, 

одразу після паління та через 5 хвилин після паління. 

2. Було проведено ознайомлення з математичною та біологічною моделями 

нейронної мережі. 

3. Розглянуто різні типи штучної нейронної мережі (одношарові, 

багатошарові; мережі, що навчає вчитель та з самоорганізацією) та 

функції активації її шарів (лінійна, лінійна з насиченням, сигмоїдальні: 

логістична та гіперболічний тангенс). 

4.  В ході роботи було обрано оптимальну архітектуру ШНМ, кількість 

нейронів у її шарах, функції активації та точність розрахунку. 

5. За допомогою пакету розширення Matlab - Neural Network Toolbox – 

створено та навчено нейронні мережі з різною кількістю шарів та 

нейронів. 

6. Оптимальною структурою для розв’язання поставленої задачі є 

тришарова ШНМ з кількістю нейронів в шарах 4-2-1, функція активації 

перших двох шарів – гіперболічний тангенс, а останнього шару – лінійна. 

7. Було проведено тестування обраної структури ШНМ за допомогою 

сигналів, що не входять в навчальну вибірку. Задача класифікації 

розв’язана успішно. Максимальне відхилення в розрахованих вихідних 

даних від поставлених цілей менше 1%.  
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