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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Методи обробки експериментальних даних відіграють 

істотну роль при вирішенні різних технічних задач, в тому числі у вимірювальній 

практиці. З ускладненням вимірювальних процедур і підвищенням вимог до точ-

ності вимірювань їх роль стає все більш важливою. При вирішенні багатьох су-

часних вимірювальних задач отримати необхідну точність результатів вдається, 

лише застосовуючи більш ефективні методи обробки даних. 

У метрологічній практиці досить часто доводиться мати справу з вимірю-

вальними пристроями, що мають нелінійні характеристики. Для ідентифікації 
функції перетворення таких засобів вимірювань зазвичай здійснюють лінеариза-

цію математичної моделі шляхом заміни змінних з наступним визначенням її па-

раметрів за методом найменших квадратів. Але при цьому необхідно мати апріо-

рну інформацію про вид цієї нелінійної функції, тобто знати структуру математи-

чної моделі засобу вимірювань. Обґрунтований вибір загального виду нелінійної 
залежності є досить складною задачею, що погано піддається формалізації. 

Одним із ефективних підходів до вирішення задачі лінеаризації функції пе-

ретворення засобів вимірювань є застосування математичних моделей на базі 
штучних нейронних мереж. Обґрунтуванням доцільності такого вибору слу-

жить той факт, що штучні нейронні мережі за своєю природою нелінійні, ма-

ють добрі апроксимуючі властивості і не вимагають спеціально розроблених 

методів проектування, їх можна синтезувати через навчання. Важливою пере-

вагою нейромережевих моделей перед традиційними є їх інваріантність до 

виду нелінійної функції, що позбавляє необхідності змінювати структуру мо-

делі, задача зводиться лише до параметричної оптимізації, яка здійснюється у 

процесі навчання нейромережі. 
Таким чином, удосконалення нейромережевих моделей нелінійних засобів 

вимірювальної техніки, які дозволять поліпшити їх метрологічні характеристики, 

підвищити точність вимірювань і реалізувати досить складні алгоритми вимірю-

вальних процедур, є актуальним завданням, що визначило напрям дисертаційних 

досліджень. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі метрології та вимірювальної тех-

ніки Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) і пов'я-

зана з виконанням держбюджетних тем № 230-6 «Електромагнітний моніторинг 
навколишнього середовища» (номер державної реєстрації 0109U002572), № 267-6 

«Формування основ метрологічного забезпечення цифрової голографічної мікро-

скопії» (номер державної реєстрації 0112U000208). 

Мета і завдання досліджень. Метою дослідження є підвищення точності 
вимірювань за рахунок удосконалення моделей нелінійних вимірювальних пере-

творювачів на основі використання штучних нейронних мереж. Основними зада-

чами дослідження є: 

– проведення аналітичного огляду наукових літературних джерел, присвя-

чених проблемам лінеаризації та компенсації нелінійності засобів вимірювань; 

– удосконалення нейромережевих моделей нелінійних статичних і динаміч-

них вимірювальних перетворювачів на базі тришарового персептрона та дослі-
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дження характеристик і властивостей запропонованих нейромережевих моделей 

за допомогою імітаційного моделювання на ЕОМ; 

– удосконалення методів компенсації нелінійності статичних і динамічних 

засобів вимірювальної техніки з використанням обернених нейромережевих мо-

делей на базі тришарового персептрона та дослідження характеристик і властиво-

стей запропонованих нейромережевих компенсаторів нелінійності вимірюваль-

них пристроїв за допомогою імітаційного моделювання на ЕОМ; 

– оцінювання сумарної стандартної та розширеної невизначеності вимірю-

вання вихідного сигнала нейромережевої моделі нелінійного вимірювального пе-

ретворювача; 

– розробка програмного комплексу для реалізації запропонованих нейроме-

режевих моделей і алгоритмів обробки даних. 

– експериментальні дослідження розроблених методів обробки вимірюва-

льної інформації із застосуванням нейромережевих моделей; 

Об'єкт дослідження – процес вимірювання фізичних величин за допомо-

гою засобів вимірювань з нелінійною функцією перетворення. 

Предмет дослідження – моделі нелінійних вимірювальних перетворювачів 

та методи обробки вимірювальної інформації на основі використання штучних 

нейронних мереж. 

Методи дослідження. При виконанні досліджень властивостей запропоно-

ваних моделей нелінійних вимірювальних перетворювачів з використанням шту-

чних нейронних мереж застосовувалися методи математичного та імітаційного 

моделювання на ЕОМ, методи математичної статистики, для навчання нейроме-

режевих моделей застосовувалися градієнтні методи оптимізації та методи теорії 
штучних нейронних мереж, для оцінювання невизначеності вихідного сигналу 

моделі нелінійного вимірювального перетворювача на базі тришарового персепт-

рона застосовувалися методи теорії невизначеності. 
Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що: 

- вперше запропоновано модельне рівняння нейромережевого перетворювача 

на базі тришарового персептрона, що дозволило отримати оцінки сумарної стан-

дартної і розширеної невизначеності вимірювання вихідного сигналу нейромере-

жевої моделі нелінійних засобів вимірювань; 

- удосконалено метод компенсації нелінійності статичних і динамічних ви-

мірювальних перетворювачів з використанням обернених нейромережевих моде-

лей на базі тришарового персептрона, що значно покращить метрологічні харак-

теристики засобів вимірювальної техніки;  

- отримали подальший розвиток нейромережеві моделі нелінійних статич-

них і динамічних засобів вимірювальної техніки на базі тришарового персептро-

на, перевагою яких є інваріантність до виду нелінійності функції перетворення 

об'єкта моделювання і можливість синтезувати такі моделі через навчання. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому що було 

розроблено моделі та методи обробки вимірювальної інформації за допомогою 

штучних нейронних мереж, які за рахунок компенсації нелінійності вимірюваль-

них перетворювачів дозволяють підвищити точність вимірювань в порівнянні з 
використанням традиційних підходів, а також розроблено програмний комплекс 

для практичної реалізації запропонованих нейромережевих моделей і алгоритмів 
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обробки вимірювальної інформації. Наукові результати дисертаційної роботи бу-

ли впроваджені: 
– у ТОВ «Промгідропривід» (м. Харків) запропонований здобувачем метод 

компенсації нелінійності на базі нейромережевої моделі застосовано для покра-

щення метрологічних характеристик терморезисторного датчика температури лі-
чильника тепла; 

– у ТОВ «НВО Агротехніка» (м. Харків) запропонована здобувачем обер-

нена модель на базі тришарового персептрона була використана для обробки да-

них вимірювань мікропроцесорної системи контролю температури та вологості 
зерна на елеваторі; 

– у навчальний процес в Харківському національному університеті радіо-

електроніки при читанні курсу лекцій та проведенні лабораторних робіт з дисци-

плін «Інформаційно-вимірювальні системи та комплекси» та «Сучасні інформа-

ційно-вимірювальні системи». 

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати дисертаційної робо-

ти отримані здобувачем самостійно, що відображено в публікаціях за ключовими 

аспектами проблеми. А саме: [1, 3–5, 13, 14] – удосконалення методів ідентифіка-

ції нелінійної функції перетворення статичних та динамічних засобів вимірювань 

за допомогою штучної нейронної мережі; [2, 6, 7, 9, 12, 15] – удосконалення ме-

тодів компенсації нелінійності статичних та динамічних вимірювальних пристро-

їв за допомогою штучних нейронних мереж; [8, 10, 16] – отримання оцінок сума-

рної стандартної та розширеної невизначеності вимірювання вихідного сигналу 

нейромережевої моделі нелінійного вимірювального перетворювача; [11] – дослі-
дження розроблених методів обробки даних на прикладі напівпровідникового 

терморезистора. 

Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні положення і ре-

зультати досліджень за темою дисертації доповідались і обговорювались на: XV, 

XVI Міжнародних молодіжних форумах «Радіоелектроніка та молодь у XXI сто-

літті» (м. Харків, 2011-2012); VI Міжнародній науково-практичній конференції 
молодих вчених та студентів (м. Севастополь, 2013); IV Міжнародній науково-

технічній конференції (м. Харків, 2014); XI Міжнародному семінарі «Невизначе-

ність вимірювань: наукові, нормативні, прикладні та методичні аспекти» 

(м. Москва, 2014); II, III Міжнародній науково-технічній конференції «Метроло-

гія, інформаційно-вимірювальні технології та системи» (м. Одеса, 2013р., 

м. Яремче, 2014р., м. Херсон, 2015 р.); III, IV, V Міжнародній науково-

практичній конференції «Інформатика, математичне моделювання, економіка» 

(м. Смоленськ, 2013, 2014, 2015 р.р.); IV Міжнародній науково-технічній конфе-

ренції «Сучасні напрямки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та 

засобів управління» (м. Полтава - Баку - Білгород - Кіровоград - Харків 2014); 

Публікації. Основні наукові результати дисертації опубліковані в 16 нау-

кових працях (5 одноосібних), у тому числі 8 статей опубліковані в спеціалізова-

них виданнях ВАК України, 5 тез доповідей і 3 статті, опубліковані за кордоном. 

5 робіт опубліковані в спеціалізованих періодичних виданнях, індексованих у 

міжнародних наукометричних базах «Google Scholar» і «Index Copernicus». 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний об-
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сяг дисертації становить 140 сторінок, з них 64 рисунка по тексту, 14 таблиць по 

тексту, список використаних джерел зі 110 найменувань на 11 сторінках, 4 додат-

ка на 11 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, зазначено зв’язок роботи з нау-

ковими програмами і темами, сформульовані мета і задачі досліджень, наукова 

новизна і практична значимість отриманих результатів. 

У першому розділі проаналізовано існуючі підходи до лінеаризації функції 
перетворення засобів вимірювання та їх недоліки, розглянуто основні властивості 
та галузі застосування штучних нейронних мереж, проаналізовано їх основні 
структури та методи навчання. Проведено огляд сучасних тенденцій розвитку 

вимірювальних систем та методів обробки вимірювальної інформації. Здійснено 

постановку задачі дослідження. 

Штучна нейронна мережа (ШНМ) є паралельно розподіленою системою 

обробки інформації, утвореною тісно пов’язаними простими обчислювальними 

вузлами (нейронами), яка має властивість накопичувати експериментальні знан-

ня, узагальнювати їх і робити доступними для користувача у формі, зручній для 

інтерпретації та прийняття рішень. Під властивістю узагальнення розуміється 

здатність ШНМ генерувати правильні виходи для вхідних сигналів, які не були 

враховані в процесі навчання. ШНМ схожа з мозком у двох аспектах: знання здо-

бувається мережею в процесі навчання, для збереження знання використовуються 

сили міжнейронних з’єднань, що називаються синаптичними вагами. 

Найважливішою властивістю нейронних мереж є здатність навчатися на 

основі даних довкілля та в результаті навчання підвищувати свою продуктив-

ність. Навчання нейронної мережі відбувається за допомогою інтерактивного 

процесу коригування синаптичних ваг і порогів нейронів. В ідеальному випадку 

нейронна мережа отримує знання про довкілля на кожній ітерації процесу на-

вчання. Наведені властивості нейромереж дозволяють їм успішно вирішувати рі-
зноманітні задачі: апроксимація складних функціональних перетворень, класифі-
кація, розпізнавання образів, прогнозування, ідентифікація, керування. 

Розглянуто основні типи ШНМ та різні алгоритми навчання. Для вирішення 

поставлених задач у якості базового елемента нейромережевих моделей було об-

рано тришаровий персептрон, структура якого наведена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1 – Тришаровий персептрон 
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Вихідний шар персептрона утворений одним нейроном, який формує сиг-
нал )(ˆ ty  як зважену суму вихідних сигналів нейронів прихованого шару:  

( ) ∑
=

′′=
n

j
jjOVty

1

ˆ , (1) 

де jO ′′  –вихідний сигнал j-го нейрона прихованого шару; jV  – синаптична вага 

j-го входу нейрона вихідного шару; n – кількість нейронів у прихованому ша-

рі.  
Прихований шар утворений нейронами з сигмоїдальними функціями ак-

тивації. Кожен нейрон цього шару описується рівняннями: 

∑
=

−
′=

+
=′′

m

i
iijjSj OWS

e
O

j
1

,,
1

1
 (2) 

де iO′  – вихідний сигнал i-го нейрона вхідного шару; ijW  – синаптична вага i-

го входу j-го нейрона прихованого шару; m – кількість нейронів у вхідному 

шарі. 
Вхідний шар нейронів утворений самими вхідними сигналами нейронної 

мережі, в якості яких в рамках даної задачі виступають вхідний сигнал ( )tx  і по-

стійний сигнал, що дорівнює 1, який забезпечує зсув. 

Завдання навчання нейронної мережі розглядається як процедура мініміза-

ції певної цільової функції. Серед відомих методів навчання було обрано алго-

ритм Левенберга-Марквардта, який забезпечує максимальну швидкість збіжності 
у класі градієнтних процедур оптимізації. Алгоритм навчання у цьому випадку 

є таким: 

1) присвоїти вектору синаптичних ваг w початкові значення; 

2) подати на вхід нейромережі черговий зразок навчальної вибірки 

( ) ( ) >< tytx , ; 

3) розрахувати вихідний сигнал ( )tŷ та помилку ( ) ( ) ( )tytyte ˆ−= ; 

4) скоригувати синаптичні ваги ( ) ( )( ) ( ) ( )tewJIwJwJww ttt
T

tt

1

1

−

+ +−= λ  

(тут ( )twJ  – матриця Якобі цільової функції); 
5) розрахувати помилку з новим вектором параметрів. Якщо вона збі-

льшилася, відновити попередні значення ваг, збільшити λ  в 10 разів та перейти 

до кроку 4; в іншому випадку зменшити λ  в 10 разів;  

6) повторити кроки 2–5 доти, поки значення помилки не стане досить ма-

лим. Після цього навчання завершується. 
Основними задачами дослідження є розробка прямих та обернених моделей 

статичних і динамічних вимірювальних перетворювачів з використанням ШНМ, 
що використовуються для ідентифікації нелінійної функції перетворення та ком-
пенсації нелінійності, та дослідження властивостей запропонованих моделей 
шляхом імітаційного моделювання на ЕОМ. 

В другому розділі розглянуто питання розробки нейромережевих моделей 
статичних та динамічних вимірювальних перетворювачів та дослідження їх харак-
теристик. 

Однією з поширених метрологічних задач є ідентифікація функції перетво-
рення засобів вимірювальної техніки, суть якої полягає в знаходженні функціона-
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льної залежності між інформативними параметрами вхідного і вихідного сигналів 
за результатами їх сумісних вимірювань. При цьому в більшості випадків вико-
ристовується лінійна модель, невідомі параметри якої знаходяться за допомогою 
методу найменших квадратів. Якщо ж функція перетворення є суттєво неліній-
ною, то спочатку здійснюється структурна ідентифікація моделі (вибір підходя-
щої нелінійної функції або класу функцій), а потім параметрична ідентифікація 
(приведення вибраної нелінійної функції до лінійного виду з подальшим оціню-
ванням параметрів отриманої лінеаризованої функції за допомогою методу най-
менших квадратів). 

Пропонується підхід до вирішення задачі ідентифікації нелінійних функцій 

перетворення, заснований на використанні в якості моделі ШНМ. Обґрунтуван-

ням такого вибору є той факт, що ШНМ за своєю природою нелінійні, мають до-

брі апроксимуючі властивості і не потребують спеціально розроблених методів 

проектування, їх можна синтезувати через навчання. 

На рис. 2 представлена структурна схема процесу ідентифікації нелінійної 
функції перетворення.  

 
Рис. 2 – Ідентифікація нелінійної функції перетворення за допомогою ШНМ 

 

На вхід об'єкта ідентифікації та нейромережі, у якості якої використовуєть-

ся тришаровий персептрон (рис. 1), подається калібрувальний вхідний сигнал 

)(tx . На вихідний сигнал вимірювального перетворювача накладається адитивна 

випадкова завада )(tξ , що описує вплив внутрішніх і зовнішніх збурень. Сигнал 

помилки ідентифікації )(ˆ)()( tytyte −= , отриманий при порівнянні вихідних сиг-
налів об’єкта і моделі, використовується для налаштування синаптичних вагових 

коефіцієнтів нейромережі таким чином, щоб вихідний сигнал моделі )(ˆ ty  був 

найкращим наближенням вихідного сигналу об'єкта y(t). 

Ідентифікація полягає в навчанні нейромережі для забезпечення мінімуму 

цільової функції: 

( ) .)(ˆ)(
2

1
)(

2

1
)(

22
tytytetJ −==  (3) 

за допомогою методу Левенберга-Марквардта, який описано в першому розділі. 
Перевагою запропонованого підходу є інваріантність нейромережевої мо-

делі до виду нелінійності функції перетворення. Таким чином, якщо порівнювати 
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з традиційними підходами до вирішення задачі, то відпадає необхідність прове-

дення доволі складного етапу структурної ідентифікації моделі. У процесі на-

вчання здійснюється параметрична оптимізація, тобто коригування синаптичних 

вагових коефіцієнтів нейромережі з метою апроксимації довільної нелінійної фу-

нкції. 
Для дослідження характеристик запропонованої моделі на базі ШНМ про-

водилось імітаційне моделювання. Здійснено порівняльний аналіз якості апрок-

симації нелінійної функції перетворення штучною нейронною мережею і поліно-

мами 3-го, 4-го і 5-го порядку. Вибір для порівняння поліноміальних моделей по-

яснюється тим, що вони, як і штучні нейронні мережі, є універсальними апрок-

симаторами. Результати обчислювального експерименту представлені на рис. 3 та 

в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Похибки ідентифікації нелінійних функцій перетворення 

Середньоквадратична  

похибка ідентифікації 
Нелінійна  

функція  

перетворення 

Формула Поліном 

3-го по-

рядку 

Поліном 

4-го по-

рядку 

Поліном 

5-го по-

рядку 

Триша-

ровий 

персеп-

трон 

1. Синусоїдальна )sin( baxy +=  0,0122 0,0121 0,0121 0,0113 

2.Степенева  b
axy =  0,0377 0,0208 0,0120 0,0059 

3.Гіперболічна  xbay /+=  0,0407 0,0189 0,0128 0,0136 

4.Дробово-лінійна I 
bxa

y
+

=
1

 0,0761 0,0416 0,0277 0,0270 

5. Дробово-лінійна II 
bxa

cx
y

+
=  0,0279 0,0141 0,0097 0,0092 

6.Показникова I bx
aey =  0,0323 0,0204 0,0207 0,0212 

7.Показникова II xb
aey

/=  0,0478 0,0280 0,0183 0,0164 

8.Логарифмічна I xbay ln+=  0,0382 0,0245 0,0206 0,0230 

9.Логарифмічна II xbay ln/+=  0,3303 0,2199 0,1476 0,0733 

 

Отримані експериментальні дані узгоджуються з теоретичними висновками 

та демонструють ефективність використання нейромережевих моделей для іден-

тифікації широкого спектру статичних нелінійних функцій перетворення засобів 

вимірювань. 

У практиці вимірювань досить часто доводиться мати справу з динамічни-

ми вимірювальними перетворювачами, що мають істотно нелінійні характерис-

тики. Клас нелінійних динамічних систем в порівнянні з лінійними значно шир-

ше, тому в цих системах протікають різноманітні явища і процеси, нехарактерні 
для лінійних систем. Для дослідження таких об’єктів необхідно мати відповідну 

математичну модель. 
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Розглянуто нелінійний динамічний вимірювальний перетворювач, в загаль-

ному випадку описуваний нелінійним авторегресійним рівнянням (NARX-

модель): 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ),tmtx,...,tx,nty,...,ty,tyfty ξ+−−−−−= 221  (4) 

де )(ty  – вихідний сигнал, )(tx  – вхідний сигнал, )(tξ  – приведена до виходу 

адитивна випадкова завада, що описує вплив внутрішніх і зовнішніх збурень. В 

якості моделі об'єкта пропонується використовувати динамічну ШНМ на базі 
тришарового персептрона з лініями затримок вхідних сигналів, структура якої 
наведена на рис. 3. 

 
 

Рис. 3 – Структура моделі нелінійного динамічного об’єкта 

 

В якості навчальної вибірки для налаштування синаптичних ваг ШНМ ви-

користовуються часові послідовності вхідного і вихідного сигналу нелінійного 

вимірювального перетворювача, отримані під час калібрування. Особливістю мо-

делі є те, що в процесі навчання використовується послідовно-паралельна архіте-

ктура (рис.4, а), яка потім перетворюється в паралельну архітектуру (рис.4, б). 

 
a б  

Рис. 4 – Зміна архітектури моделі: 
а – послідовно-паралельна архітектура; б – паралельна архітектура. 
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Експериментальні дослідження запропонованої нейромережевої моделі не-

лінійного динамічного перетворювача здійснювались шляхом імітаційного моде-

лювавння на ЕОМ, об’єкт ідентифікації був утворений послідовним з'єднанням 

нелінійного статичного і лінійного динамічного об'єктів, описуваних рівняннями: 

( ) )(5,05 tx
n etx

−= , 

)2(18,0)1(3,0)2(5,0)1()( −−−+−−−= txtxtytyty nn . 
(5) 

Результати моделювання, яке виконувалося для різних видів вхідного сиг-
налу, представлені в табл. 2 і на рис. 5.  

 

Таблиця 2 – Похибки ідентифікації для різних видів вхідного сигналу 

Вид вхідного сигналу 
Середньоквадратичне значення 

похибки ідентифікації 
Випадковий сигнал 0,001919 

Прямокутні імпульси 0,008057 

Трикутні імпульси 0,009822 

Синусоїдальний сигнал 0,002950 

Сума синусоїд 0,011562 

Частотно-модульований сигнал 0,005237 
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Рис. 5 – Вихідні сигнали об’єкта і моделі для різних видів вхідного сигналу: 

а – прямокутні імпульси; б – сума синусоїд. 

 

Третій розділ дисертаційної роботи присвячено питанням розробки нейро-

мережевих моделей та методів компенсації нелінійності функції перетворення 

статичних та динамічних засобів вимірювальної техніки, а також дослідженню 

запропонованих моделей та методів. 

Універсальним методом зменшення впливу нелінійності функції перетво-

рення на похибку результату вимірювання є алгоритмічна корекція функції пере-

творення за допомогою додаткового пристрою-компенсатора, що реалізує обер-

нену по відношенню до функції перетворення залежність )(1
yFx

−= . Додатко-

вою умовою є інваріантність такого перетворювача до виду нелінійної залежнос-

ті, яку йому необхідно скоригувати, тобто можливість адаптації до довільного 

виду функції перетворення. 
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У роботі запропоновано структуру адаптивної системи компенсації нелі-
нійності функції перетворення засобу вимірювальної техніки за допомогою 

ШНМ, яка представлена на рис. 6. Суть підходу полягає в тому, щоб за допомо-

гою додаткового адаптивного пристрою обробки вимірювального сигналу, яким є 
ШНМ, здійснювати корекцію функції перетворення нелінійного засобу вимірю-

вань і забезпечити її лінійність в робочому діапазоні вхідних сигналів. 

 
Рис. 6 – Структура адаптивної системи компенсації нелінійності 

функції перетворення вимірювального пристрою 

 

Вихідний сигнал )(ty , що містить адитивну похибку )(tξ , подається на вхід 

адаптивного пристрою компенсації нелінійності. В результаті процесу адаптації 
синаптичні ваги нейромережі-компенсатора, що є в даному випадку оберненою 

моделлю засобу вимірювальної техніки, налаштовуються таким чином, щоб її ви-

хідний сигнал x̂  був найкращим наближенням вхідного сигналу x. 

У якості нейромережі-компенсатора використовується тришаровий пер-

септрон, структуру якого наведено на рис.1. В процесі навчання нейромережі 
мінімізується цільова функція 

( ) ( ) ( ) ( )( )22

2

1

2

1
tx̂txtetJ −== . (6) 

Навчальна вибірка складається з пар значень <yi, xi>, одержуваних при ка-

лібруванні нелінійного вимірювального перетворювача, коли на його вхід пода-

ють зразковий сигнал xi і фіксують відповідне йому значення вихідного сигналу 

yi. 

Настройка синаптичних ваг персептрона проводилась з використанням 

методу Левенберга-Марквардта, описаного у розділі 1. 
У процесі моделювання досліджувався вплив виду нелінійності (викорис-

товувалось 9 нелінійних функцій) і власних шумів засобу вимірювальної техніки 
на якість корекції функції перетворення. Наведений до виходу адитивний шум 
моделювався гаусівським випадковим процесом. 

Для оцінювання якості корекції функції перетворення використовувалось 
середнє квадратичне відхилення отриманої скоригованої характеристики від іде-
альної. Здійснено порівняльний аналіз роботи запропонованої системи автомати-
чної корекції функції перетворення з нейромережевим компенсатором і аналогіч-
ної системи, в якій в якості пристрою-компенсатора використовувалися поліноми 
3-го, 4-го і 5-го порядку. Результати моделювання представлені на рис. 7 і в табл. 
3. 
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Рис. 7 – Корекція нелінійної функції перетворення 

 

Таблиця 3 – Похибки корекції нелінійних функцій перетворення  

за допомогою нейромережі та поліномів 

Середньоквадратична  

похибка корекції 
Нелінійна функція 

перетворення 
Формула Поліном 

3-го по-

рядку 

Поліном 

4-го по-

рядку 

Поліном 

5-го по-

рядку 

Триша-

ровий 

персеп-

трон 

1. Синусоїдальна )sin( baxy +=  0,1051 0,1016 0,0697 0,0684 

2. Степенева b
axy =  0,6652 0,5734 0,5521 0,3864 

3. Гіперболічна xbay /+=  0,3331 0,2308 0,1856 0,1651 

4. Дробово-лінійна I 
bxa

y
+

=
1

 0,2565 0,2410 0,2285 0,1515 

5. Дробово-лінійна II 
bxa

cx
y

+
=  0,2641 0,1993 0,1824 0,1664 

6. Показникова I bx
aey =  0,4310 0,2936 0,2107 0,0966 

7. Показникова II xb
aey

/=  0,3919 0,2625 0,2198 0,2078 

8. Логарифмічна I xbay ln+=  0,0986 0,0901 0,0898 0,0688 

9. Логарифмічна II xbay ln/+=  0,4783 0,3307 0,2883 0,2237 

 

Для компенсації нелінійності динамічних вимірювальних перетворювачів, 

які описуються рівнянням (4), у роботі запропоновано використовувати динаміч-

ний нейромережевий компенсатор, який реалізує обернену до (4) функцію 

.))(ˆ),...,2(ˆ),1(ˆ),(),...,1(),(()(ˆ T
mtxtxtxntytytytx −−−−−=ψ  (7) 

Структуру такого пристрою зображено на рис. 8. Він являє собою тришаро-

вий персептрон, доповнений лініями затримок вхідних сигналів. 
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)(ˆ tx

 
Рис. 8 – Структура нейромережевого динамічного компенсатора 

 

Вихідний шар персептрона утворений одним нейроном, який формує сиг-
нал як зважену суму вихідних сигналів нейрона прихованого шару 

( )∑
=

′′=
k

j
jj tOVtx

1

)(ˆ , (8) 

де kjV j ,...,1, =  – синаптичні ваги вихідного нейрона мережі, jO ′′  – вихідні сигна-

ли нейронів прихованого шару. Прихований шар утворений нейронами з сигмої-
дальної функціями активації. Кожен нейрон цього шару описується наступними 

рівняннями: 

( ) ( ) ( ),       ,
1

1 1

1

∑
++

=
−

=
+

=′′
mn

i
iijjtSj tWS

e
tO

j
ϕ  (9) 

де ijW – синаптична вага зв’язку i-го компонента вектора вхідних сигналів з j-м 

нейроном прихованого шару, )(tiϕ  – i-й компонент вектора вхідних сигналів пер-

септрона. 

Вектор вхідних сигналів персептрона розмірності )1)1(( ×++ mn  має вигляд 

.))(ˆ),...,2(ˆ),1(ˆ),(),...,1(),(()( T
mtxtxtxntytytyt −−−−−=ϕ  (10) 

Для дослідження властивостей запропонованого нейромережевого динамі-
чного компенсатора проводилось імітаційне моделювання на ЕОМ. Нелінійний 

перетворювач був утворений послідовним з’єднанням нелінійного статичного і 
лінійного динамічного об’єктів, описуваних рівняннями (5). Результати моделю-

вання, яке виконувалося для різних видів вхідного сигналу, представлені в табл. 4 

і на рис.9. 
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Таблиця 4 – Похибки корекції для різних видів вхідного сигналу 

Вид вхідного сигналу 
Середньоквадратичне 

значення похибки корекції 
Випадковий сигнал 0,384 

Прямокутні імпульси 0,243 

Трикутні імпульси 0,119 

Синусоїдальний сигнал 0,129 

Сума синусоїд 0,228 

Частотно-модульований сигнал 0,406 
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Рис. 9 – Вхідний і відновлений компенсатором сигнали: 

а – синусоїдальний сигнал; б – трикутні імпульси. 
 

Результати обчислювального експерименту узгоджуються з теоретичними 

припущеннями, а нейромережеві компенсатори нелінійності ефективно коригу-

ють функції перетворення як статичних, так і динамічних вимірювальних пере-

творювачів. 

У четвертому розділі розглянуто задачу оцінювання невизначеності вимі-
рювання вихідного сигналу нейромережевої моделі нелінійного вимірювального 

перетворювача.  

Запропоновані у роботі нейромережеві моделі та методи обробки вимірюва-

льної інформації можуть бути реалізовані як обчислювальні компоненти засобів 

вимірювань, тому є потреба у дослідженні метрологічних характеристик таких 

нейромережевих моделей, зокрема, стандартної і розширеної невизначеностей, 

обумовлених невизначеностями оцінок вхідного сигналу і синаптичних вагових 

коефіцієнтів нейромережі, одержуваних у результаті процедури навчання моделі, 
а також технічної реалізації штучних нейронних мереж на базі цифрових обчис-

лювальних пристроїв з обмеженою розрядністю. 

У загальному випадку відхилення вхідного сигналу Х2 і синаптичних ваго-

вих коефіцієнтів нейромережі Wij, Vj від своїх номінальних значень мають випад-

ковий характер і можуть задаватися у вигляді граничних значень похибок 

2
,  , ХVW jij
θθθ , ,,,1 mi K=  nj ,,1 K= . На підставі цих даних потрібно оцінити су-

марну стандартну невизначеність вимірювання вихідного сигналу моделі ( )yuc , 

розширену невизначеність ( )yU  і розрахувати бюджет невизначеності. 
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Модельне рівняння має вигляд: 

( ) ∑
= −∑

+

==

=

n

j XW

j
jij m

i
iij

e

V
ХVWGY

1

11   

,, . 
 

(11) 

Приймемо гіпотезу про рівномірний розподіл відхилень вхідного сигналу Х 

і синаптичних ваг Wij, Vj, в заданих межах ХVW jij
θθθ ,  , . Виходячи з цього, стан-

дартні невизначеності вхідних величин типу В визначатимуться як: 

( ) ( ) ( ) ,
i

X

i

W

ij
i

V

j

θ
xu,

θ
wu, 

θ
vu

ijj

ααα
===  (12) 

де iα  – коефіцієнт, що відповідає закону розподілу всередині границь нескориго-

ваної систематичної похибки. Для рівномірного закону розподілу 3=α . 

Внесок невизначеності кожної вхідної величини у невизначеність вимірю-

ваної величини визначають як добуток невизначеності вхідної величини на кое-

фіцієнт чутливості: 
( )
( )

( ),)(

,)(

,)(

xuсyu

wuсyu

vuсyu

xx

ijww

jvv

ijij

jj

=

=

=

 

(13) 

(14) 

(15) 

де xwv c,c,с
ijj

 – коефіцієнти чутливості, які показують, як оцінка вихідної 

величини y буде змінюватися зі зміною оцінок вхідних величин x,w ,v ijj . Знахо-

димо ці коефіцієнти як частинні похідні вихідної величини за кожною з вхідних 

величин: 

∑
+

=
∂

∂
=

=

−
m

i
iij

j
XWj

v

e

V

y
с

11   

1
, 

(16) 

i

XW

XW

j
ij

w X

e

e
V

W

y
с

m

i
iij

m

i
iij

ij 2

1

1

1   














 ∑
+

∑

=
∂

∂
=

=

=
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−
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(17) 

j

n

j
XW

XW

jx W

e

e
V

X

y
с

m

i
iij

m

i
iij

2
1

2

1

1
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∑
=

−

−















 ∑
+

∑

=
∂

∂
=

=

=

. 
(18) 

Вважаючи значення вхідного сигналу Х і синаптичних ваг нейромережевої 
моделі Wij, Vj статистично незалежними, запишемо вираз для оцінки сумарної 
стандартної невизначеності вимірювання вихідного сигналу нейромережевої мо-

делі y. При відсутності кореляцій між вхідними величинами стандартна невизна-



15 

ченість вихідної величини буде мати вигляд: 

( ) ( ) ( ) ( )xucwucvucyu xij

m

i

n

j
w

n

j
jvc ijj

222

1 1

2

1

22 ++= ∑∑∑
= ==

. (19) 

Розширену невизначеність U(y) отримуємо шляхом множення невизначено-

сті вихідної величини (сумарної стандартної невизначеності) на коефіцієнт охоп-

лення. Тоді розширена невизначеність вихідного сигналу моделі буде мати ви-

гляд: 

)()( ykuyU c= , (20) 

де коефіцієнт охоплення 961,k =  для довірчої ймовірності 950,p =  та ефективно-

го числа ступенів свободи ∞=effν . 

Було здійснено оцінювання невизначеності вихідного сигналу моделі нелі-
нійного вимірювального перетворювача, якою є тришаровий персептрон з трьома 

нейронами в прихованому шарі. Синаптичні вагові коефіцієнти нейромережі Wij 

и Vj мають такі значення: 








 −−−
=

3,01,084,0

545,089,08,1
ijW ,      [ ]TjV 74,049,06,0−= . (21) 

Значення вхідного сигналу Х в процесі моделювання змінювалися в діапа-

зоні від 2 до 10 з кроком 0,5. 

Отримані в процесі оцінювання невизначеності результати представлені у 

вигляді бюджету невизначеності (табл. 5), який включає в себе список всіх вхід-

них величин, їх оцінок разом з приписаними їм стандартними невизначеностями і 
числами ступенів свободи. Бюджет невизначеності розраховувався для значення 

вхідного сигналу 2=X . 
 

Таблиця 5 – Бюджет невизначеності вимірювання вихідного сигналу моделі  
нелінійного вимірювального перетворювача 

Вхідна 

величина 

Оцінка вхід-

ної величини 

Стандартна 

Невизначе-

ність 

Число 

ступенів 

свободи 

Коефіці-
єнт 

чутливості 

Внесок 

невизна-

ченості 
V1 –0,6 0,0035 ∞ 0,0595 0,00021 

V2 0,49 0,0028 ∞ 0,1571 0,00044 

V3 0,74 0,0043 ∞ 0,3122 0,00134 

W11 0,84 0,0048 ∞ –0,0336 –0,00016 

W12 0,1 0,0006 ∞ 0,0649 0,000039 

W13 0,3 0,0017 ∞ 0,1589 0,00027 

W21 –1,8 0,0104 ∞ –0,0672 –0,0007 

W22 –0,89 0,0051 ∞ 0,1298 0,00066 

W23 –0,545 0,0031 ∞ 0,3178 0,00099 

X 2 0,0231 ∞ –0,0839 –0,00194 

Вимірюва-

на величи-

на 

Результат 

вимірювання 

Сумарна стан-

дартна неви-

значеність 

Ефектив-
не число 
ступенів 
свободи 

Коефіці-
єнт охоп-

лення 

Розширена 

невизна-

ченість 

Y 0,2723 0,0029 ∞ 1,96 0,0057 
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Було здійснено порівняльний аналіз зміни функції перетворення нейроме-

режевої моделі та поліноміальної моделі 3-го порядку при зміні параметрів обох 

моделей на 1% від їх номінальних значень. Результати моделювання представлені 
на рис. 10. Також були розраховані розширені невизначеності вихідних сигналів 

нейромережевої та поліноміальної моделей, результати представлені на рис. 11. 
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Рис. 10 – Зміна функції перетворення  

досліджуваних моделей 

Рис. 11 – Оцінки розширеної  
невизначеності 

 

Аналіз результатів моделювання дозволяє зробити висновок про те, що 

невизначеність вимірювання вихідного сигналу нейромережевої моделі нелі-
нійного засобу вимірювань на базі тришарового персептрона в розглянутому 

діапазоні вхідних сигналів значно менше невизначеності вимірювання вихід-

ного сигналу поліноміальної моделі 3-го порядку. У цілому отримані резуль-

тати імітаційного моделювання переконливо демонструють високу стійкість 

нейромережевих моделей до шумів і внутрішніх дефектів, що відкриває широкі 
можливості для використання нейромережевих архітектур у вимірювальних зада-

чах. 

В п’ятому розділі описано розроблений програмний комплекс для реаліза-

ції запропонованих моделей та методів обробки вимірювальної інформації на ос-

нові штучних нейронних мереж та здійснено експериментальне дослідження роз-
роблених методів обробки даних на прикладі напівпровідникового терморезисто-

ра. 

З метою практичного застосування запропонованих у роботі моделей та ме-

тодів обробки вимірювальної інформації на основі використання штучних ней-

ронних мереж було здійснено експеримент з корекції функції перетворення на-

півпровідникового терморезистора. Завдяки високій чутливості, компактності, 
малій інерційності та вібростійкості цей тип температурних датчиків широко за-

стосовується у різноманітних вимірювальних пристроях та системах. На лабора-

торній установці (рис. 12) було отримано градуювальну характеристику напів-

провідникового терморезистора в діапазоні температур 20°С…80°С (рис. 14), яка 

слугувала навчальною вибіркою для коригування синаптичних вагових коефіціє-

нтів нейромережевого компенсатора. 
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Рис. 12 – Схема лабораторної установки 

 

Результати корекції функції перетворення напівпровідникового терморези-

стора за допомогою нейромережевого та поліноміальних компенсаторів предста-

влено на рис. 13 та в табл. 6. 
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Рис. 13 – Абсолютна похибка вимірювання температури  

з використанням різних компенсаторів нелінійності 
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Таблиця 6 – Результати дослідження для різних типів компенсації нелінійності 

№ 

п/п 
Тип компенсатора 

Середньоквадратична 

похибка C,
o

tσ  

Максимальна похибка 

Cmax,
o

t∆  

1 Без компенсації 4,5368 9,7125 

2 Поліном 3-го порядку 0,5808 1,5487 

3 Поліном 4-го порядку 0,2469 0,6752 

4 Поліном 5-го порядку 0,1079 0,2855 

5 Тришаровий персептрон 0,0829 0,1896 

 

Результати експериментального дослідження підтвердили ефективність за-

пропонованого підходу до корекції функції перетворення за допомогою нейроме-

режевого компенсатора. Середньоквадратична похибка вимірювання температу-

ри зменшилась у 7 разів порівняно з традиційним підходом, заснованим на вико-

ристанні поліноміального компенсатора 3-го порядку. 

У додатках наведено коди програм розроблених моделей на базі штучних 

нейронних мереж для ідентифікації та компенсації нелінійності функції перетво-

рення, акти впровадження результатів роботи у виробництво та навчальний про-

цес. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі отримано науково обґрунтовані результати, які в 

сукупності є істотними для розвитку застосування штучних нейронних мереж у 

задачах обробки вимірювальної інформації. 
Основні результати даної дисертаційної роботи полягають у наступному: 

1. У результаті вивчення вітчизняної та зарубіжної наукової літератури з 
теорії нейронних мереж і публікацій, присвячених лінеаризації і компенсації не-

лінійності, встановлено, що одним із ефективних підходів до вирішення задачі 
лінеаризації функції перетворення засобів вимірювань є застосування математич-

них моделей на базі штучних нейронних мереж, що мають ряд переваг перед тра-

диційними підходами. Впровадження таких нейромережевих моделей і алгорит-

мів, а також їх прикладного програмного забезпечення дозволить створювати ін-

телектуальні вимірювальні перетворювачі і системи зі здатністю до індивідуалі-
зації своїх параметрів під зовнішні впливові чинники та умови проведення вимі-
рювань. 

2. Запропоновано нейромережеву модель статичного нелінійного вимірю-

вального перетворювача на базі тришарового персептрона та досліджено її харак-

теристики шляхом імітаційного моделювання на ЕОМ. Результати експерименту 

показали, що запропонована нейромережева модель успішно вирішує задачу іде-

нтифікації широкого спектру нелінійних функцій перетворення, а точність апрок-

симації у неї вища, ніж у поліноміальних моделей. 

Запропоновано нейромережеву модель динамічного нелінійного вимірюва-

льного перетворювача на базі тришарового персептрона, доповненого лініями за-

тримок вхідних сигналів та досліджено її характеристики шляхом імітаційного 
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моделювання на ЕОМ. Отримані результати переконливо демонструють ефекти-

вність застосування запропонованої моделі для різних видів вхідних сигналів. 

3. Запропоновано нейромережеву модель і алгоритм компенсації нелінійно-

сті функції перетворення статичних засобів вимірювальної техніки, досліджено 

вплив виду нелінійності і власних шумів вимірювального пристрою на якість ко-

рекції функції перетворення. Проведено порівняльний аналіз похибок корекції 
функції перетворення нейромережевим та поліноміальним компенсаторами, який 

демонструє перевагу нейромережевого підходу. 

Запропоновано нейромережеву модель і алгоритм компенсації нелінійності 
динамічних засобів вимірювальної техніки, що дозволяє відновлювати значення 

вимірюваного вхідного сигналу. Обернена модель нелінійного засобу вимірюва-

льної техніки реалізована на базі тришарового персептрона, доповненого лініями 

затримок вхідних сигналів. Досліджено характеристики запропонованої моделі 
шляхом імітаційного моделювання на ЕОМ з використанням різних видів вхідно-

го сигналу. Отримані результати узгоджуються з теоретичними припущеннями, а 

динамічний нейрокомпенсатор досить точно відновлює вхідний вимірювальний 

сигнал. 

4. Здійснено оцінювання невизначеності вимірювання вихідного сигналу 

нейромережевої моделі нелінійного вимірювального перетворювача, розраховано 

бюджет невизначеності. Отримано оцінки сумарної стандартної і розширеної не-

визначеності вимірювання вихідного сигналу нейромережевої моделі нелінійного 

вимірювального перетворювача на базі трьохшарового персептрона, джерелом 

якої є невизначеності оцінок вхідного сигналу і синаптичних ваг нейромережі. 
Результати дослідження дозволили зробити висновки, що невизначеність вимі-
рювання вихідного сигналу нейромережевої моделі нелінійного вимірювального 

перетворювача значно менше невизначеності вимірювання вихідного сигналу по-

ліноміальної моделі, а також підтвердили високу стійкість нейромережевих мо-

делей до шумів і внутрішніх дефектів. 

5. Розроблено програмний комплекс, який реалізує запропоновані в роботі 
нейромережеві моделі та алгоритми обробки вимірювальної інформації. Він 

складається з декількох функціональних модулів: 

– ідентифікації нелінійних функцій перетворення статичних вимірювальних 

перетворювачів; 

– моделювання нелінійних динамічних вимірювальних перетворювачів; 

– корекції нелінійної функції перетворення статичних вимірювальних пере-

творювачів; 

– компенсації нелінійності динамічних вимірювальних перетворювачів. 

6. Проводились експериментальні дослідження розроблених методів оброб-

ки даних на прикладі компенсації нелінійності напівпровідникового терморезис-

тора. Було отримано градуювальну характеристику терморезистора, після чого 

здійснювалась корекція нелінійної функції перетворення за допомогою різних 

типів компенсаторів. Застосування нейромережевого компенсатора нелінійності 
дозволило зменшити в 7 разів середньоквадратичну похибку вимірювання темпе-

ратури порівняно з традиційним підходом, заснованим на використанні поліномі-
альної апроксимації. 
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Результати наукових досліджень і розроблений програмний комплекс вико-

ристані в ТОВ «Промгідропривід» і в ТОВ «НВО Агротехніка», а також при чи-

танні дисциплін «Інформаційно-вимірювальні системи та комплекси», «Сучасні 
інформаційно-вимірювальні системи» в Харківському національному університе-

ті радіоелектроніки. Впровадження результатів підтверджено відповідними акта-

ми. 
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Дисертація на здобуття наукового степеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпе-

чення. ННЦ «Інститут метрології» Мінекономрозвитку і торгівлі України, Харків, 

2015. 

В роботі розроблено та удосконалено моделі і методи обробки вимірюваль-

ної інформації за допомогою штучних нейронних мереж. Запропоновано адапти-

вну систему корекції функції перетворення засобів вимірювальної техніки з ви-

користанням нейромережевого компенсатора нелінійності. Отримано оцінки су-

марної стандартної та розширеної невизначеності вимірювання вихідного сигна-

лу нейромережевої моделі нелінійного вимірювального перетворювача. Дослі-
джені властивості і характеристики запропонованих моделей шляхом імітаційно-

го моделювання ЕОМ з використанням різних видів нелінійних функцій перетво-

рення та вхідних калібрувальних сигналів. Проведено порівняльний аналіз ней-
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ромережевих моделей з поліноміальними, який продемонстрував перевагу пер-

ших з точки зору точності апроксимації нелінійної функції. 
Отримані результати дисертаційної роботи використовуються у ТОВ «Про-

мгідропривід» для покращення метрологічних характеристик терморезисторного 

датчика температури лічильника тепла та у ТОВ «НВО Агротехніка» для обробки 

даних вимірювань мікропроцесорної системи контролю температури та вологості 
зерна на елеваторі. 

Ключові слова: штучна нейронна мережа, невизначеність вимірювань, фу-

нкція перетворення, персептрон. 
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тельной информации с помощью искусственных нейронных сетей. Предложена 

модель для задачи идентификации широкого спектра нелинейных функций пре-

образования. Предложена адаптивная система коррекции функции преобразова-

ния средств измерительной техники с использованием нейросетевого компенса-

тора нелинейности. Получены оценки суммарной стандартной и расширенной 

неопределенности измерения выходного сигнала нейросетевой модели нелиней-

ного измерительного преобразователя на базе трехслойного персептрона, источ-

ником которой является неопределенности оценок входного сигнала и синапти-

ческих весов нейросети. Рассчитан бюджет неопределенности. результаты иссле-

дования подтвердили высокую устойчивость нейросетевых моделей к шумам и 

внутренним дефектам. 

Разработан программный комплекс, который реализует предложенные ней-

росетевые модели и алгоритмы обработки измерительной информации. Исследо-

ваны свойства и характеристики предложенных моделей путем имитационного 

моделирования ЭВМ с использованием разных видов нелинейных функций пре-

образования и входных калибровочных сигналов. Проведен сравнительный ана-

лиз нейросетевых моделей с полиномиальными, который продемонстрировал 

преимущество первых с точки зрения точности аппроксимации нелинейной 

функции. 

Проведены экспериментальные исследования разработанных методов на 

примере компенсации нелинейности полупроводникового терморезистора. С по-
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мощью разных типов компенсаторов осуществлена коррекция нелинейной функ-

ции преобразования. Применение нейросетевого компенсатора нелинейности по-

зволило уменьшить в 7 раз среднеквадратическую погрешность измерения тем-

пературы в сравнении с традиционным подходом, основанным на использовании 

полиномиальной аппроксимации. 
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датчика температуры счетчика тепла и в ООО «НПО Агротехника» для обработ-

ки данных измерений микропроцессорной системы контроля температуры и 
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электроники. 

Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, неопределенность изме-

рений, функция преобразования, персептрон. 

 

ABSTRACT 

 

Ovcharova T. A. Improvement of models and methods of measurement 

information processing using artificial neural networks. – Manuscript. 

Thesis for Ph.D. degree by specialty 05.01.02 – Standardization, Certification 

and Metrological Assurance.  National Scientific Centre «Institute of metrology» of 

Economic Development and Trade of Ukraine Kharkov, 2015. 

Models and methods of measurement information processing using artificial 

neural networks were developed and improved. Adaptive correction of measurement 

units conversion function using neural network canceller nonlinearity was proposed. 

Estimates of standard and extended uncertainties for output signal measurement of 

neural network model of nonlinear measurement converter were obtained. Properties 

and characteristics of the proposed models were researched by computer simulation 

using different types of non-linear transformation functions and input calibrating 

signals. A comparative analysis of neural network models with polynomial ones, which 

has demonstrated the advantage of the first in terms of the accuracy of approximation 

of nonlinear function, was carried out. 

The results of the thesis have been used in the company «Promgidroprivod» to 

improve metrological characteristics of the thermistor temperature sensor of the heat 

meter and in «NPO Agrotechnics» for the processing of measured data microprocessor 

system controls the temperature and humidity of grain at the elevator. 

Keywords: artificial neural network, the measurement uncertainty, the 

conversion function, the perceptron. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


