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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. В даний час одним з пріоритетних напрямків 
системної організації роботи підприємств вугільної промисловості є розробка 
високоефективних програмно-апаратних компонент в складі інформаційно-
вимірювальних систем (ІВС), що забезпечують надійний контроль аерогазового 
стану шахтних виробок та діагностику гірничо-шахтного обладнання (ГШО), і 
дозволяють отримувати інформацію в режимі реального часу про фактичний та 
прогнозований стан шахтної атмосфери та агрегатів вугледобувних 
підприємств. Іншим важливим напрямком досліджень та розробок є 
розширення функціональних можливостей впроваджених ІВС шляхом 
створення підсистем для аналізу та побудови оптимальних маршрутів 
транспортування матеріалів між вузлами ділянок шахти. 

Для забезпечення високоефективного контролю та прогнозу параметрів 
аерогазового стану шахтних виробок необхідно створення інформаційних 
підсистем на основі комплексного аналізу сигналів від датчиків вологості, 
тиску, температури, швидкості  потоку повітря та концентрації 
вибухонебезпечних та токсичних газів. Для діагностики та прогнозу стану 
ГШО необхідна розробка підсистем, що передбачають комплексний аналіз 
сигналів від технічних засобів функціонуючих ІВС. Для аналізу топологічної 
організації транспортної системи необхідно створення підсистем пошуку 
оптимального маршруту, що забезпечить доставку матеріалів в найкоротший 
термін з мінімальними витратами з урахуванням характеристик транспортних 
засобів та особливостей шахтних ділянок. 

Основоположні принципи в області створення методів та систем 
контролю і прогнозування, діагностики та розробки маршрутів були 
запропоновані В.Д. Кудрицьким, П.П. Пархоменко, А.В. Мозгалевським, 
Д.Є. Івановим, В.А. Святним, Ю.О. Скобцовим, О.В. Вовною, Є.В. Бодянським, 
Л.М. Любчиком та ін.  

Таким чином, рішення задачі вдосконалення функціонуючих ІВС, що 
забезпечують контроль та діагностику в обслуговуючих виробничих процесах 
вугільних шахт за рахунок створення нових підсистем спеціального 
призначення, визначає актуальність теми дисертаційного дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано на кафедрі комп’ютерної інженерії ДВНЗ 
«Донецький національний технічний університет» відповідно до плану 
науково-дослідної роботи в межах державних тем: 

-  «Розробка наукових основ, методів та засобів проектування 
інформаційних управляючих систем», шифр та номер теми Н-3-15, № 
0117U002160;  

- «Інформаційно-комунікативне забезпечення соціально-економічного 
розвитку в умовах глобалізації», шифр та номер теми Н-6-16, № 0116U005387; 

- «Розробка та дослідження компонентів розподілених паралельних 
моделюючих середовищ», шифр та номер теми Н-05-15, № 0116U005605; 

- «Методологія управління підприємствами різних організаційно-
правових форм та форм власності» за державним реєстраційним номером 
0107U001146; 
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- «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-
технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх 
об’єднань» за державним реєстраційним номером 0106U006782. 

Автор є виконавицею розділів «Визначення актуальних проблем 
предметної області, аналіз існуючих апаратно-програмних рішень, постановка 
задач», «Розробка методів та моделей медичної та технічної діагностики», 
«Розробка методів та моделей прогнозу аерогазового стану та стану ГШО. 
Чисельне дослідження газоаналітичних та діагностичних програмних 
компонент», «Розробка метаевристичних способів та моделей вирішення 
логістичних задач», «Аналіз ефективності розроблених програмно-
алгоритмічних засобів та програмних компонент на основі чисельних 
досліджень та моделювання». 

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є вдосконалення 
інформаційно-вимірювальних комп’ютерних систем шахт на основі нових 
підсистем діагностики й прогнозування стану ГШО і шахтної атмосфери та 
організації транспортування матеріалів, що розширить функціональні 
можливості і підвищить ефективність комп’ютерної підтримки  виробничої 
діяльності шахт. 

Для досягнення мети мають бути вирішені наступні задачі: 
– провести аналіз існуючих ІВС підприємств вугільної промисловості та 

програмно-апаратних засобів, що в них використовуються; 
– провести аналіз способів визначення стану шахтної атмосфери, ГШО та 

транспортної системи для побудови відповідних підсистем і запропонувати 
єдиний підхід до підвищення рівня якості контролю та діагностики в 
обслуговуючих виробничих процесах вугільних шахт; 

– розробити нові та вдосконалити існуючі способи високоефективного 
комплексного контролю та прогнозу параметрів стану шахтної атмосфери та 
ГШО, що базуються на ідентифікації сигналів від технічних засобів 
функціонуючих ІВС; 

– створити нові та вдосконалити існуючі способи аналізу топологічної 
організації розподілених транспортних систем підприємств вугільної 
промисловості з урахуванням інформації про ландшафт ділянки, типи 
транспортних засобів та економічні обмеження; 

– розробити структури підсистем спеціального призначення, створених із 
врахуванням особливостей запропонованих способів та дослідити їх 
ефективність; 

– реалізувати програмно-технічний комплекс в складі існуючої ІВС та 
виконати натурні випробування й промислове впровадження запропонованих 
підсистем. 

Об’єкт дослідження: Обслуговуючі виробничі процеси в умовах 
підприємств вугільної промисловості. 

Предмет дослідження: Способи створення підсистем контролю, 
діагностики та прогнозу стану шахтної атмосфери, ГШО та транспортної 
системи на основі штучних нейронних мереж, нечіткої логіки, регресійного 
аналізу й метаевристик. 

Методи дослідження. Для оцінювання та прогнозу стану ГШО та 
шахтної атмосфери було використано штучні нейронні мережі, нечітку логіку 
та методи регресійного аналізу. Для навчання вдосконалених штучних 
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нейронних мереж та аналізу транспортування матеріалів між вузлами шахтних 
ділянок було використано метаевристики. 

Наукова новизна отриманих результатів дисертаційного дослідження 
полягає в наступному: 

1. Вперше запропоновано єдиний підхід до створення високоефективних 
підсистем спеціального призначення для підвищення якості контролю, 
прогнозу та діагностики стану обслуговуючих виробничих процесів на основі 
вдосконалених штучних нейронних мереж, нечіткої логіки, регресійного 
аналізу та метаевристик. 

2. Вдосконалено способи комплексного контролю параметрів стану 
шахтної атмосфери та ГШО, що базуються на запропонованих детермінованих 
штучних нейронних мережах високих порядків та нечітких штучних нейронних 
мережах, функції активації та приналежності яких враховують особливості 
вхідних параметрів, а навчання відбувається за допомогою метаевристик, що 
дозволило підвищити ймовірність ідентифікації стану на 7%. 

3. Отримали подальший розвиток способи комплексного прогнозу 
параметрів стану ГШО та аерогазового стану гірничих виробок, засновані на 
запропонованих динамічних штучних нейронних мережах з екзогенними 
факторами та навчанням за допомогою метаевристик, що дозволило підвищити 
точність прогнозу на 10%. 

4. Вдосконалено засоби аналізу топологічної організації розподілених 
транспортних систем підприємств вугільної промисловості за рахунок 
врахування характеристики ландшафту ділянки, типів транспортних засобів та 
економічних обмежень, що дозволило зменшити час транспортування шахтних 
матеріалів на 40%. 

Практичне значення отриманих результатів роботи полягає в 
наступному: 

1. На основі аналізу функціонуючих ІВС підприємств вугільної 
промисловості розроблено структури підсистем спеціального призначення, 
реалізація яких дозволила на 10% підвищити точність комплексного прогнозу 
стану ГШО та шахтної атмосфери, на 7% підвищити якість діагностики стану 
ГШО, а також отримувати оптимальні маршрути транспортування матеріалів. 

2. Створено спосіб оцінювання параметрів шахтної атмосфери та ГШО 
для штучної нейронної мережі на базі нечіткої логіки, що дозволяє провести 
комплексний аналіз аерогазового стану та стану ГШО. 

3. Розроблено спосіб навчання штучної нейронної мережі прогнозу 
параметрів шахтної атмосфери та ГШО, в основі якого лежить комбінація 
генетичного алгоритму з імітацією відпалу, що дозволяє підвищити точність 
прогнозу. 

4. Створено алгоритм аналізу топологічної організації розподілених 
транспортних систем підприємств вугільної промисловості, що базується на 
еволюційних способах та дозволяє зменшити час транспортування. 

5. Основні результати досліджень використано в навчальному процесі за 
такими дисциплінами, як «Еволюційні методи оптимізації в ІУС», «Інженерія 
знань і розробка експертних систем», «Інтелектуальний аналіз даних», 
«Інтелектуальні алгоритми інформаційного пошуку», «Інформаційні системи та 
технології», «Нечіткі методи в системах управління». 

Результати дисертаційної роботи впроваджені на наступних 
підприємствах: ВП «Шахта «Росія» ДП «Селидіввугілля» (акти від 
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03.06.2015р.), ВП Шахта «1/3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» (акти від 
05.06.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі основні результати отримані 
здобувачем особисто. 

Апробація результатів роботи. Основні результати дисертаційної 
роботи доповідалися та обговорювалися на наступних науково-технічних 
конференціях, симпозіумах, форумах та семінарах:  

- VII регіональна науково-практична конференція студентів та молодих 
учених «Дні науки в КІІ - 2015» (21-22 травня 2015 року); 

- всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і 
студентів «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та 
комп'ютерних систем» MEICS-2015 (25-27 листопада 2015 р,. Дніпропетровськ, 
Україна); 

- п‘ятнадцята міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми 
інформатики і моделювання» (Одеса, 2015 р.); 

- ІІІ заочна науково-практична конференція «Фундаментальні та 
прикладні дослідження: інтеграція до світових наукометричних бах даних» 
(Харків, 2015 р.);  

- міжнародна конференція "Моделирование 2016" (Київ, 25-27 травня 
2016 р.); 

- регіональна науково-практична конференція студентів та молодих 
учених «Прискорення інноваційних процесів в Україні» (31 жовтня 2016 р. 
м. Покровськ); 

- сьома міжнародна науково-технічна конференція "Моделювання і 
комп'ютерна графіка" (18-24 вересня 2017 року, м. Покровськ). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації опубліковано в 
20 друкованих роботах, у тому числі 9 статей у фахових виданнях України, 1 – 
в закордонному науковому спеціалізованому виданні, 1 – у виданні, що входить 
до реферативної бази SCOPUS, 2 публікації у колективних монографіях, 7 – у 
матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота є рукописом і 
складається із вступу, 5 розділів, висновків, списку літературних джерел з 118 
найменувань та 2 додатків. Загальний обсяг роботи складає 159 сторінок, з яких 
основний зміст викладено на 120 сторінках, включаючи 20 рисунків та 15 
таблиць. Додатки містять акти впровадження та додаткові результати розробки 
та досліджень підсистем. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі проаналізовано сучасний стан розробок та досліджень, 

обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і основні завдання 
досліджень, визначено об’єкт, предмет і методи досліджень, визначено наукову 
новизну і практичне значення основних результатів, наведено відомості про їх 
апробацію та реалізації. 

Перший розділ присвячено аналізу функціонування існуючих ІВС та 
ефективності способів оцінювання й прогнозу стану ГШО, аерогазового стану 
та способів оптимізації топології розподілених транспортних систем, 
реалізованих в них.  
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Для забезпечення автоматизованого контролю стану основних та 
обслуговуючих виробничих процесів на шахтах України введено в 
експлуатацію ряд ІВС, які можна умовно поділити за призначенням на дві 
глобальні групи: ІВС, що виконують контроль аерогазового стану, та ІВС, що 
виконують контроль технічного устаткування шахти. Загальний принцип дії 
таких ІВС полягає в тому, що інформація від датчиків, що встановлені на 
обладнанні або в гірничих виробках, потрапляє в блоки обробки інформації, а 
потім передається диспетчеру. Робота ІВС може вестися в повністю 
автоматизованому режимі, тобто у випадку аварійних ситуацій система зупиняє 
роботу ділянки шахти чи певного обладнання, або рішення про зупинку 
приймає диспетчер. В сукупності жодна з наведених систем не дозволяє в 
повній мірі забезпечити безперервний безпечний режим роботи вугледобувних 
шахт. Використання комбінації існуючих систем також не вирішить проблему 
аварійності на шахтах. Враховуючи це, актуальним є питання вдосконалення та 
функціонального розширення можливостей однієї з систем, а саме – ІВС УТАС, 
оскільки ця система у порівнянні з іншими контролює майже всі аспекти 
функціонування підприємства вугільної промисловості. 

В роботі запропоновано розробити підсистеми діагностики, контролю та 
прогнозу стану ГШО та аерогазового стану гірничих виробок, а також 
розробити підсистему пошуку оптимального маршруту для поліпшення 
транспортування матеріалів в межах ділянок шахти, для чого проведено аналіз 
існуючих методів та засобів діагностики, контролю та прогнозу стану ГШО та 
аерогазового стану. Функціональну схему взаємодії впровадженої ІВС та 
пропонованих підсистем приведено на рис.1. 

Взаємодія між пропонованими підсистемами спеціального призначення 
та існуючою ІВС відбувається через наявні в ній технічні засоби на основі 
використання постійно оброблюваних та накопичуваних даних про стан ГШО 
та атмосфери виробок, які передаються в диспетчерські пункти за допомогою 
телекомунікаційного зв’язку.  

На сьогоднішній день в якості інструментів для прогнозу існує багато 
способів, серед яких можна виділити дві глобальні групи - статистичні моделі і 
структурні моделі.  

В статистичних моделях функціональна залежність між майбутніми та 
фактичними значеннями часового ряду, а також зовнішніми факторами задана 
аналітично, а в структурних моделях – структурно. 

Детальний аналіз показав, що існуючі способи та моделі контролю 

параметрів стану шахтної атмосфери та ГШО не враховують особливості 

вхідних параметрів, не можуть аналізувати слабо формалізовані дані. Способи 

та моделі прогнозу параметрів стану шахтної атмосфери та стану ГШО не 

враховують екзогенних факторів. 
Використання нейронних мереж при прогнозуванні дає відчутну 

перевагу, яка полягає в тому, що взаємозв'язки між факторами досліджуються 
на готових моделях; непотрібні жодні припущення щодо розподілу факторів; 
апріорна інформація про фактори може бути відсутня; вихідні дані можуть 
сильно корелювати, бути неповними або зашумованими; можливий аналіз 
систем з високим ступенем нелінійності; розробка моделі та її навчання 
виконуються лише один раз для конкретної задачі; наявна висока адаптивність; 
можливий аналіз систем з великою кількістю чинників та з неоднорідними 
факторами. Проте, існуючі нейромережеві способи не забезпечують високу 
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точність прогнозу та ймовірність оцінювання станів ГШО і шахтної атмосфери. 
Це зумовлює необхідність розробки нових та вдосконалення існуючих 
нейромережевих засобів прогнозу цих станів. 

 

Інформація 
від датчиків

Головний 
сервер ІВС

...

Робочі місця 
диспетчерів

Дані щодо наявних ТЗ та 
топологічної організації 

поверхні ділянок 

Структурна схема існуючої ІВС

Структурна схема 
функціонального розширення існуючої ІВКС

Блок контролю та 
діагностики 
параметрів 

стану ГШО та 
шахтної атмосфери

 Блок прогнозу 
параметрів 

стану ГШО та 
шахтної атмосфери

Блок побудови 
оптимальних 
маршрутів

транспортування 
матеріалів

1 2 3

 
Рисунок 1 - Схема взаємодії впровадженої ІВС та пропонованих 

підсистем. 

 
Проблема високої аварійності на шахтах через відмову ГШО стимулює 

інтенсивний розвиток технічної діагностики ГШО. На рис. 2 показано 
найпоширеніші методи діагностики, що використовуються на підприємствах 
вугільної промисловості. 

Крім стандартних методів діагностики останнім часом спостерігається 
діагностика ГШО з використанням таких підходів, як нечітка логіка, нейронні 
обчислення, генетичні алгоритми, імовірнісні обчислення. Перевагою цих 
методів є те, що можлива діагностика стану обладнання в недоступних або 
важко доступних для людини місцях. Вони дозволяють оператору отримувати 
інформацію в режимі реального часу на своєму робочому місці. 

Основний недолік таких методів полягає в тому, що їх ефективність 
залежить від розмірності набору контрольованих параметрів. 
 

Візуальні

Акустичний 
(ультразвуковой)

Радіаційний

Проникаючими 
речовинами

Магнітний

Дефектоскопічні
(тестові)

Акустичний 
(ультразвуковий на 

фазованих решітках)

Перевірка щільності
(течопошук на 

фазованих решітках)

Магнітної пам'яті 
металів

Залишкових напруг і 
деформацій

Дефектометричні

Тепловий

Акустико-емісійні

Вібраційний

Контроль складу 
речовини

Діагностичні
(функціональні)

Види і методи неруйнівного 
контролю

 
Рисунок 2 – Методи технічної діагностики ГШО 
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Аналіз існуючих алгоритмів вирішення задачі транспортування показав, 
що найбільш ефективними є метаевристичні способи, а саме – еволюційна 
стратегія та генетичний алгоритм. Перевага метаевристик полягає в їх здатності 
вирішувати складні задачі оптимізації без знання простору пошуку.  

Проте в класичному варіанті метаевристики не вирішують задачі 
комбінаторної оптимізації з обмеженнями. Лише після певної модифікації 
функції мети, деяких операторів і додавання обмежень вони дозволяють 
отримувати рішення, максимально наближені до оптимальних за досить 
короткий проміжок часу та швидко переналаштовувати рішення при 
динамічній зміні кількості пунктів призначення.  

Для підвищення ефективності функціонування ІВС необхідно створення 
підсистем контролю, діагностики та прогнозу стану шахтної атмосфери, ГШО 
та транспортної підсистеми, що забезпечать високоякісну обробку 
контрольованих параметрів. 

Другий розділ роботи присвячено розробці теоретичних засад для 
побудови програмно-апаратних засобів ІВС, що передбачають вибір 
аналізованих ознак, розробку структури моделей прогнозу, навчання моделей і 
оцінку адекватності моделей. Згідно з дослідженнями, найбільш ефективні 
моделі прогнозу будуються на основі штучних нейронних мереж, а найбільш 
ефективними способами їх навчання є метаевристики. 

Задачу прогнозування можна сформулювати наступним чином: нехай 
дано часовий ряд X(n) і зовнішні чинники, представлені у вигляді часових рядів 
Z1(n), Z2(n),…, Zm(n), що відповідають початковому ряду по відмітках часу. 
Необхідно побудувати модель прогнозування початкового часового ряду із 
врахуванням впливу значень зовнішніх факторів Z1(n), Z2(n),…, Zm(n). Частота 
зняття значень показників свідчить про високодинамічний характер процесу 
змінення концентрації вибухонебезпечних газів та стану ГШО, для 
прогнозування яких було вирішено наступні задачі:  

– обрано клас нейромережевих моделей для прогнозування та проведено 
дослідження підкласів обраних моделей прогнозування для найбільш 
ефективного застосування до обраного часового ряду;  

– визначено структуру моделі штучної нейронної мережі; 
– обрано критерії оцінки ефективності нейромережевої моделі прогнозу; 
– проведено навчання моделі штучної нейронної мережі; 
– проведено чисельні дослідження для оцінки адекватності моделі. 
Для прогнозування стану шахтної атмосфери в якості )(nX  виступає один 

з показників вибухонебезпечних газів, а саме: метану (CH4) та його гомологів, 
водню (H2), сірководню (H2S), оксиду вуглецю (СО), диоксиду вуглецю (СО2), 
оксиду азоту (NO), диоксиду азоту (NO2), диоксиду сірки (SO2). В якості Z1(n) 
може бути один з показників вибухонебезпечних газів, що не належить до X(n), 
а в якості Z2(n) виступає, як правило, показник запилення гірничої виробки. 

Для прогнозування стану обладнання, в якості X(n) може виступати один з 
показників віброшвидкості по будь-якій осі. В якості Z1(n)  може бути один з 
показників віброшвидкості, що не належить до X(n), а в якості Z2(n)  
використовується показник температури поверхні обладнання, або показник 
струму. 

Згідно розділу 1, для рішення задачі прогнозу доцільно використовувати 
штучні нейронні мережі нелінійної авторегресії змінного середнього з 
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екзогенними факторами. На рис. 3 представлено структуру моделі такої 
нейронної мережі.  

Модель NARMAX представлена у вигляді: 
 

))(()(
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де )(kN  – кількість нейронів в k -му шарі; 
)(kM , 

)(1 kM , 
)(2 kM – затримка в k -му шарі; 

)()1( nwlj , )(1 )1( nw lj  , )(2 )1( nw lj , )(
)1(

nvlj  – вагові коефіцієнти зв’язку від нейрона в 

момент часу ln  до j-го нейрона в першому шарі в момент часу n ; 

1z  – значення першого екзогенного фактора на вході,  

2z  – значення другого екзогенного фактора на вході, 

)()2( nwi  – ваговий коефіцієнт зв’язку від i -го нейрона до нейрона в другому 

шарі в момент часу n ; 

)()1( ny j  – вихід j-го нейрона в першому шарі; 

)()2( ny  – вихід нейрона в другому шарі; 
)(kf  – функція активації нейронів k-го шару (логістична функція або 

гіперболічний тангенс). 

Для навчання було обрано критерій адекватності моделі, який означає 

вибір таких значень параметрів )1(
ijw  ,1 )1(

ljw ,2 )1(
ljw ,)1(

ljv  та )2(
iw , що 

забезпечуватимуть мінімум середньоквадратичної похибки (різниці між 

виходом моделі та тестовим виходом): 

 

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

2 min)(
1

iijijijij wvwww

P

p
pp dy

P
F  



, (4) 

 

де P  – кількість тестових реалізацій, py  – прогноз, отриманий за допомогою 

моделі, pd  – тестовий прогноз. 

Навчання моделі нейронної мережі підпорядковане критерію (4), для чого 

може бути використано алгоритм зворотного розповсюдження та генетичний 

алгоритм.  

Для навчання моделі було використано три типи генетичного алгоритму 

(табл. 1).  
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Рисунок 3 – Структура мережі нелінійної авторегресії змінного 

середнього з екзогенними факторами (NARMAХ) 

 

Таблиця 1 – Структури генетичних алгоритмів для навчання ШНМ 

Оператори 

генетичних 

алгоритмів 

Типи генетичних алгоритмів 

Тип 1 Тип 2 Тип 3 

Репродукція 
рівноймовірний 

відбір 

лінійно 

впорядкований 

відбір 

комбінація 

рівноймовірного та 

лінійно 

впорядкованого 

відбору з імітацією 

відпалу 

Кроссин- 

говер 

рівноймовірний 

відбір особин на 

основі 

аутбрідінгу 

рівноймовірний 

відбір особин на 

основі інбрідінгу 

рівноймовірний, 

відбір особин –

комбінація 

аутбрідінгу та 

інбрідінгу 

Мутація 

однорідна з 

високою 

ймовірністю 

однорідна з 

низькою 

ймовірністю 

неоднорідна з 

імітацією відпалу 

Редукція 
рівноймовірна 

схема 
селекційна схема селекційна схема 
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Перший тип досліджує весь простір пошуку та не є спрямованим. Для 

цього типу можлива втрата кращих рішень. Він вимагає значних часових витрат 

на пошук. Другий тип є спрямованим. Для цього типу можливе потрапляння в 

локальний оптимум. Третій тип є комбінованим, тобто він поєднує 

спрямованість пошуку з дослідженням всього простору пошуку.  

Перевагою запропонованої моделі є те, що функції активації, кількість 

нейронів в прихованому шарі і величина затримки визначені емпіричним 

шляхом. 

У третьому розділі для реалізації підсистеми високоефективної 

діагностики стану ГШО та стану шахтної атмосфери пропонуються способи, 

засновані на використанні нечіткої нейронної мережі та ШНМ високих 

порядків. Способи полягають в тому, що необхідно віднести вхідний вектор, 

який містить значення тестових показників і вихідних реакцій об'єкта на ці 

вектори, до одного або декількох можливих технічних станів виробки, тобто за 

відносними значеннями визначальних параметрів і заданих змішаних функцій 

приналежності. За допомогою апарату нечіткої логіки оцінюється поточний 

стан обладнання, а за допомогою штучної нейронної мережі з використанням 

агрегуючих функцій мінімуму та максимуму визначається стан об'єкта в 

цілому. 

Рішення задачі діагностики складається з наступних етапів: 

1) Формування нечітких правил 

Правила, використані при побудові моделі нечіткої нейронної мережі, 

мають вигляд: 

ПРАВИЛО k : ЯКЩО умова k  ТО заключення k   ( kF ) 

де k  – номер правила, kF  – коефіцієнт визначеності, або ваговий коефіцієнт 

нечіткого правила (приймає значення з інтервалу [0,1]), rk ,1 ; 

умова k  – сукупність підумов виду: 

1
~x  є k

1
~  ТА …ТА nx~  є k

n
~ ; 

заключення k  – заключення виду y~  є k
~

; 

ix~  – ім’я вхідної лінгвістичної змінної, що відповідає оцінці стану ГШО, 

ni ,1 ; 

y~  – ім’я вихідної лінгвістичної змінної, відповідає комплексній оцінці стану 

ГШО; 
k
i

~  – якісне значення змінної ix~ , ni ,1 ; 

k
~

 – якісне значення змінної y~ , rk ,1 . 

2) Створення структури моделі 

Модель на основі нечітких правил побудовано наступним чином:  

– вхідний (нульовий) шар містить нейрони, що відповідають 

діагностичним ознакам, кількість нейронів nN )0(
; 

– перший шар реалізує фаззифікацію, а його нейрони відповідають 
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якісним значенням діагностичних ознак, кількість нейронів 



n

i
inN

1

)1( , де in  – 

кількість якісних значень для i -ї вхідної лінгвістичної змінної; 

– другий шар реалізує агрегування підумов, а його нейрони відповідають 

умовам, кількість нейронів rnN
n

i
i 

1

)2( , де r  – кількість нечітких правил; 

– третій шар реалізує активізацію правил, а його нейрони відповідають 

заключенням, кількість нейронів rnN
n

i
i 

1

)3( ; 

– четвертий (вихідний) шар реалізує агрегування заключень, а його 

нейрони відповідають якісним значенням комплексної оцінки стану, кількість 

нейронів qN )4( , де q  – кількість якісних значень вихідної лінгвістичної 

змінної. 

Структуру моделі нечіткої нейронної мережі представлено на рис. 4.  

3) Розробка процедури аналізу за допомогою моделі – здійснюється згідно 

алгоритму Ларсена. 

4) Вибір критерію якості для навчання моделі. 

Для навчання моделі було обрано критерій адекватності, який передбачає 

вибір таких значень множини параметрів функцій належності, що забезпечують 

мінімум середньоквадратичної похибки: 

 

ijijijij dcba

P

p

q

j
pjpj zy

qP
F

,,,1 1

2 min)(
11

 
 

, (5) 

 

де P  – кількість тестових реалізацій; 

),...,( 1 pqpp yyy   – оцінка стану, отримана за допомогою моделі; 

),...,( 1 pqpp zzz   – тестова оцінка стану. 

5) Адаптація параметрів моделі. 

Для адаптації було використано генетичний алгоритм. В якості особини 

використовується вектор, що містить параметри множини параметрів функцій 

належності, а в якості фітнес-функції використовується критерій (5). 
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Рисунок 4 – Структура моделі нечіткої нейронної мережі 
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Також в розділі пропонується другий спосіб діагностики, який поєднує в 

собі аналіз декількох показників, що дозволить істотно підвищити ймовірність 

виявлення несправності ГШО або окремих вузлів. В основу пропонованого 

способу також закладено нейромережевий підхід, який полягає в тому, що за 

відносними значеннями визначальних параметрів і заданих змішаних функцій 

активації оцінюється поточний стан обладнання за допомогою штучної 

нейронної мережі регресій високих порядків і визначається стан об'єкта в 

цілому. 

Пропонується використовувати модель нейронної мережі, що складається 

з наступних шарів:  

– вхідний (нульовий) шар містить нейрони, що відповідають 

діагностичним ознакам, кількість нейронів nN )0( ; 

– перший шар є прихованим. Він містить нейрони, що відповідають 

діапазонам значень певної ознаки, що пов’язана з можливим станом 

обладнання, кількість нейронів 



n

i
inN

1

)1( , де in  – кількість діапазонів значень 

всіх ознак; 

– другий шар є прихованим. Він містить нейрони, кількість яких 

відповідає кількості можливих комбінацій діапазонів значень ознак, кількість 

нейронів 



n

i
inN

1

)2( ; 

– вихідний (третій) шар містить нейрони, кількість яких відповідає 

можливим станам обладнання, кількість нейронів )3(N . 

Запропонована модель не потребує емпіричного визначення кількості 

прихованих шарів та нейронів в прихованих шарах, оскільки структура ШНМ 

визначається кількістю діапазонів значень діагностичних ознак. Структуру 

моделі ШНМ для двох діагностичних ознак, що мають по 3 діапазони значень, 

та відповідно, 9 можливих комбінацій цих діапазонів, представлено на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Структура ШНМ високих порядків 
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Модель ШНМ має вигляд: 
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Для навчання моделі було обрано критерій адекватності моделі на основі 

середньоквадратичної похибки. Він семантично показує вибір таких значень 

параметрів 
)1(

ijw , при яких різниця виходу, отриманого за допомогою моделі, та 

бажаного виходу сягає мінімуму:  

 

)1(
min)(

11

1 1

2

ijw

P

p

q

j
pjpj zy

qP
F  

 

,              (11) 

 

де P  – кількість тестових реалізацій, ),...,( 1 pqpp yyy   – діагностований стан, 

отриманий в результаті моделювання, ),...,( 1 pqpp zzz   – реальна оцінка стану. 

Запропоновані моделі мають такі переваги: 
- можливість використання в одному шарі різних функцій приналежності 

та активації, що враховують особливості вхідних параметрів; 
- не потрібно визначати кількість прихованих шарів і кількість 

прихованих нейронів; 
- універсальність і розширюваність для будь-якої необхідної кількості 

вхідних параметрів, що характеризують технічний стан ГШО та стан шахтної 
атмосфери; 

- можливість аналізу сукупності діагностичних ознак різної фізичної 
природи; 

- спрощення спілкування між людиною і підсистемою за рахунок 
використання якісних значень контрольованих ознак і застосування нечіткої 
логіки. 

У четвертому розділі запропоновано створення підсистеми аналізу та 
побудови оптимальних маршрутів для вирішення задачі транспортування 
шахтних матеріалів, в яких первинна роль відводиться дотриманню 
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встановлених часових рамок і вибору такого транспортного засобу (ТЗ) для 
вказаного маршруту, вартість доставки яким буде мінімальною.  

Для вирішення задачі транспортування на основі генетичного алгоритму 

було розглянуто три його різновиди, опис яких наведено в табл. 2. 

Модифікований генетичний алгоритм, що буде вирішувати задачу 

пошуку оптимального транспортування з урахуванням всіх особливостей – це 

алгоритм типу 3. 

 

Таблиця 2 – Різновиди генетичних алгоритмів 

Оператори 

генетичних 

алгоритмів 

Типи генетичних алгоритмів 

Тип 1 Тип 2 Тип 3 

Репродукція 
рівноймовірний 

відбір 

лінійно 

упорядкований 

відбір 

комбінація 

рівноймовірного та  

лінійно 

впорядкованого 

відбору  

Кроссин-

говер 

Частково 

впорядкований 

рівноймовірний, 

відбір особин – 

схрещування 

кращих особин с 

гіршими 

Частково 

впорядкований 

рівноймовірний, 

відбір особин – 

схрещування 

кращих особин з 

кращими 

Частково 

впорядкований 

рівноймовірний, відбір 

особин –комбінація 

схрещувань кращих 

особин з гіршими и 

кращих особин с 

кращими  

Мутація 
2opt з високою 

ймовірністю  

2opt з низькою 

ймовірністю  

2 opt з імітацією 

відпалу 

Редукція 
рівноймовірна 

схема 
селекційна схема 

комбінація 

рівноймовірної та 

селекційної схеми 

 
Ще одним способом вирішення задачі пошуку оптимального 

транспортування шахтних матеріалів, а в цілому – задачі комбінаторної 
оптимізації, є еволюційна стратегія, алгоритм роботи якої приведено на рис.6. 
На сьогоднішній день цей спосіб є одним з найкращих в класі еволюційних 
алгоритмів з точки зору розподілу ймовірностей пристосованості кращого 
отриманого генотипу на будь-якій заданій ітерації, а також по середньому часу 
пошуку оптимального рішення. 

Результатом роботи запропонованого способу є хромосома (вектор 
номерів пунктів транспортування матеріалів для шахти) *sh  з мінімальним 

значенням фітнесс-функциії )( *shF . Запропонований спосіб забезпечує як 

різноманіття особин (завдяки популяціям 1H  и 2H ), так і збереження кращих 
особин (завдяки стратегії (1+1)), з врахуванням економічних обмежень. 

Перевагою запропонованих способів є: 
1) Можливість врахування при виборі конкретного маршруту: 
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- ландшафту (через наявність перешкод траєкторія руху між сусідніми 
вузлами може бути нелінійною та залежати від типу ТЗ); 

- характеристик можливих транспортних засобів; 
- економічних витрат (вартість транспортування, транспортних засобів, 

прокладки маршруту та ін.). 
2) Комбінація випадкового і локального пошуку, ймовірність виконання 

яких залежить від номера ітерації. Можливість забезпечення різноманіття 
рішень (маршрутів) та збереження кращих рішень. 
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Рисунок 6 – Структура роботи алгоритму модифікованої еволюційної 

стратегії 

 
У п’ятому розділі розроблено структури підсистем спеціального 

призначення (рис. 7) на основі запропонованих способів та наведено результати 
їх випробування.  

Принцип роботи підсистем полягає в наступному: від датчиків або від 
оператора надходять значення основних показників, що потрапляють до блоку 
попередньої обробки вхідних даних. Паралельно значення показників 
зберігаються в БД системи для накопичення інформації про заміри основних 
параметрів стану ГШО та шахтної атмосфери. Для аналізу цих показників 
будується обрана модель ШНМ. Далі відбувається вибір критерію якості моделі 
та проходить її навчання. Вхідними даними для навчання є накопичені в БД 
значення показників основних вимірюваних параметрів. У випадку, коли 
результати навчання є задовільними, на основі накопичених вхідних даних 
відбувається оцінювання або прогноз стану, який далі аналізується на основі 
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обраного критерію якості. У разі задовільного результату оцінювання стану 
оператору (користувачу системи) видається проаналізований стан, а 
налаштування основних параметрів ШНМ зберігається в БД. В іншому випадку 
навчання моделі та аналіз результатів оцінювання відбувається до тих пір, доки 
результат не буде задовільним. 
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Рисунок 7 – Функціональні схеми а) підсистеми діагностики; б) 

підсистеми прогнозу; в) підсистеми пошуку маршруту. 
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Для чисельного дослідження підсистеми діагностики на основі моделей 

ШНМ оцінювання стану були взяті дані, отримані на шахті «1/3 

Новогродівська» ДП «Селидіввугілля». На рис. 8-9 наведено результати роботи 

ШНМ високих порядків. Проведені експерименти показали, що ймовірність 

помилки пропонованої мережі склала 7%, що на 13% краще в порівнянні з 

іншими нейромережевими підходами. Під час проведення експериментів для 

прогнозування показника температури поверхні ГШО було отримано 

результати, наведені в табл. 3. 

 

  

Рисунок 8 – Результати роботи 

розробленої моделі ШНМ з тестовими 

даними 

Рисунок 9 – Результати моделювання з 

практичними даними 

 

 

Таблиця 3 – Результати прогнозу з використанням запропонованої ШНМ 
Реальні 

дані 
30,00 40,00 45,00 46,00 74,00 79,00 56,00 47,00 36,00 65,00 69,00 92,00 68,00 

NARМАX 31,18 40,01 46,10 46,23 77,91 81,25 56,12 47,03 36,82 65,60 73,47 93,65 69,90 

 

Для оцінки точності прогнозу запропонованої моделі проведено 

експерименти, для яких в якості вхідних даних була взята вибірка показників 

датчиків метану, температури і вологості об'ємом в 20000 значень, знятих в 

один і той же час і збережених в базу даних системи УТАС з інтервалом в 10 

секунд. Для порівняння точності прогнозу, отриманого за допомогою 

запропонованої моделі NARMAX, аналогічні експерименти проведено з 

використанням ШНМ ARMA, NARMA. Результат прогнозу наведено на 

рис. 10. З рисунку видно, що запропонована ІНС NARMAX дає прогноз з 

похибкою 5%, NARMA - 7%, ARMA - 9%. 

Пропоновані метод і модель можуть бути узагальнені на задачі 

діагностування ГШО різних типів, що використовують інші датчики. 

Структура моделі не накладає обмежень на кількість діагностичних 

параметрів і кількість їх можливих діапазонів значень. 
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Рисунок 10 – Результати прогнозу концентрації метану на базі: 1 – 

NARMA, 2 – NARMAX, 3 – ARMA. 

 

Як об'єкт, на якому проводилися дослідження запропонованих алгоритмів 

транспортування, була обрана ділянка шахтного транспорту ШТ3 шахти «1/3 

Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» (рис. 11). На даний момент час 

транспортування шахтних матеріалів в межах ділянки становить у середньому 

2,5 – 3 години. Для транспортування матеріалів використано такі транспортні 

засоби, як акумуляторні шахтні електровози АМ8Д, вантажні автомобілі 

КамАЗ, КрАЗ, в деяких випадках – канатна відкатка. При цьому враховувалося, 

що швидкість транспортування КАМАЗом становить до 20 км / год, а 

електровозом – від 5 до 10 км / год. 

 

 
Рисунок 11 – Схема поверхні ділянки ШТ3 

Для порівняння було взято три модифікації генетичного алгоритму, 

наведені в табл. 2. Для всіх способів випадковим чином було сформовано вхідні 



19 

 

  

дані, тобто було взято по 100 хромосом в початковій популяції, кожна з яких 

містить стільки генів, скільки номерів пунктів транспортування. Результати 

експериментів показали, що для пошуку маршруту, наближеного до 

оптимального, для 11 пунктів транспортування генетичним алгоритмам типу 1, 

типу 2 та типу 3 знадобилося 94, 79 та 63 ітерації відповідно, а 

запропонованому способу - 59 ітерацій (рис. 12). При цьому отриманий час 

транспортування складає 3,1, 2,47 та 1,86 годин для генетичних алгоритмів, та 

1,8 для запропонованого способу (див. табл. 4). 

 

1             2            3            4

94

79

63

59

 
Рисунок 12 – Залежність кількості ітерацій від кількості пунктів 

транспортування для: 1 – генетичного алгоритму 1-го типу, 2 – генетичного 

алгоритму 2-го типу; 3 – генетичного алгоритму 3-го типу, 4 – модифікованої 

еволюційної стратегії 

 

З рис. 12 видно, що із збільшенням кількості пунктів збільшується 

кількість ітерацій, за яку буде знайдено оптимальне рішення, але для 

запропонованого способу це значення менше, ніж у порівняних. 

  

Таблиця 4 – Отриманий час транспортування 

Генетичний алгоритм 
Еволюційна 

Стратегія 

Тип 1 Тип 2 Тип 3 
t, годин 

t, годин t, годин t, годин 

3,1 2,47 1,86 1,8 

 

З аналізу даних, наведених у табл. 4, можна зробити висновок, що 

запропонований спосіб дозволяє отримувати результат, наближений до точного 

за значно менший час (60 ітерацій проти (10!)/2). 

 
ВИСНОВКИ 

 
Дисертація являє собою закінчену науково-дослідну роботу, в якій 

вирішено задачу вдосконалення функціонуючих ІВС шляхом створення 
підсистем спеціального призначення, що дозволяють підвищити рівень 
надійності та ефективності комплексного контролю, прогнозу та діагностики 
стану виробничих процесів підприємств вугільної промисловості. Ця задача 
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полягає в розробці нових способів оцінювання стану шахтної атмосфери, ГШО 
та побудови оптимальних маршрутів транспортування матеріалів. 

Основні наукові та практичні результати полягають у наступному: 
1. Вперше запропоновано єдиний підхід до створення 

високоефективних підсистем спеціального призначення для прогнозу та 
надійної обробки інформації про стан обслуговуючих виробничих процесів на 
основі вдосконалених штучних нейронних мереж, нечіткої логіки, регресійного 
аналізу та метаевристик, що дозволяє підвищити якість контролю та 
діагностики. 

2. Вдосконалено способи комплексного контролю параметрів стану 
рудничної атмосфери та ГШО, які базуються на пропонованих детермінованих 
штучних нейронних мережах високих порядків та нечітких штучних нейронних 
мережах, функції активації та приналежності яких враховують особливості 
вхідних параметрів, а навчання відбувається за допомогою метаевристик, що 
дозволяє підвищити ймовірність ідентифікації стану на 7%. 

3. Створено спосіб оцінювання параметрів рудничної атмосфери та 
ГШО для штучної нейронної мережі на базі нечіткої логіки, що дозволяє 
провести комплексний аналіз аерогазового стану та стану ГШО і спростити 
взаємодію людини з підсистемою. 

4. Отримали подальший розвиток способи комплексного прогнозу 
параметрів стану ГШО та аерогазового стану гірничих виробок, засновані на 
пропонованих динамічних штучних нейронних мережах з екзогенними 
факторами та навчаються за допомогою метаевристик, що дозволяє підвищити 
точність прогнозу на 10%. 

5. Розроблено спосіб навчання штучної нейронної мережі прогнозу 
параметрів рудничної атмосфери та ГШО, в основі якого лежить комбінація 
генетичного алгоритму з імітацією відпалу, що дозволяє забезпечити 
своєчасність та точність прогнозу. 

6. Вдосконалено способи аналізу топологічної організації 
розподілених транспортних систем шахтних підприємств за рахунок 
врахування характеристики ландшафту ділянки, типів транспортних засобів та 
економічних обмежень, що базується на еволюційних способах, та дозволяє 
зменшити час транспортування шахтних матеріалів на 40%. 

7. На основі аналізу існуючих ІВС, що контролюють 
функціонування підприємств вугільної промисловості, розроблено структури 
підсистем комплексної діагностики та контролю параметрів обслуговуючих 
виробничих процесів, реалізація яких дозволила на 10% підвищити точність 
комплексного прогнозу стану ГШО та рудничної атмосфери шахт, на 7% 
підвищити надійність діагностики стану ГШО, а також отримувати оптимальні 
маршрути транспортування матеріалів. 
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приналежностей для зменшення часу обчислень; [10, 16] – реалізація 
архітектури мультиагентної системи на базі створених нейронних мереж, 
моделювання функціонування системи; [17] – обґрунтування теоретичних та 
практичних засад побудування систем підтримки прийняття рішень як 
підсистем особливого призначення на вугледобувних підприємствах. 
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Дисертаційна робота присвячена вирішенню завдань підвищення якості 
обслуговуючих виробничих процесів вугільних шахт шляхом створення 
високоефективних підсистем спеціального призначення, які значно розширять 
функціональні можливості ІВС, що експлуатуються на підприємствах вугільної 
промисловості . Для вирішення цього завдання в рамках єдиного підходу було 
створено підсистему спеціального призначення на базі способів прогнозу та 
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контролю стану ГШО і шахтної атмосфери. Також запропоновано підсистему 
аналізу та побудови маршрутів, яка вирішує задачу пошуку оптимальної 
транспортування шахтних матеріалів. Запропоновані способи, що лежать в 
основі розроблених підсистем, засновані на штучних нейронних мережах, 
нечіткій логіці та метаеврістіках. 

В роботі запропоновано способи контролю стану ГШО і шахтної 
атмосфери на основі нечіткої нейронної мережі та мережі високих порядків. 
Створена підсистема аналізу стану ГШО та шахтної атмосфери дозволяє 
проводити комплексну оцінку стану, враховуючі одночасно необхідну кількість 
вхідних параметрів. Точність отриманих результатів діагностики стану 
становить 93%, що на 13% більше у порівнянні з існуючими способами 

Також запропоновано способи прогнозу стану ГШО і рудникової 
атмосфери на основі штучних нейронних мереж NARX і NARMAX, що 
дозволяють врахувати вплив зовнішніх факторів на прогноз основного 
показника. 

Запропоновані нейромережеві підходи аналізу та прогнозом стану є 
розширюваними на необхідну кількість вхідних параметрів. 

Розглянуті метаеврістичні способи пошуку оптимального 
транспортування матеріалів дозволяють врахувати обмеження на тип 
транспортного засобу, на вартість маршруту і особливості ландшафту ділянок 
поверхні шахти. 

Використання рішень для пошуку оптимального маршруту дозволить 
скоротити час транспортування більш, ніж на 40%, враховуючи при цьому 
обмеження на тип ТЗ та вартість маршруту. 

Ключові слова: інформаційно-обчислювальна система, контроль стану, 
комплексний прогноз стану, нечітка нейронна мережа, нейронна мережа 
високих порядків, NARMAX, NARX, екзогенні фактори, оптимальна 
транспортування. 
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Диссертация посвящена решению задач повышения качества 
обслуживающих производственных процессов угольных шахт путем создания 
высокоэффективных подсистем специального назначения, которые значительно 
расширят функциональные возможности ИВС, эксплуатируемых на 
предприятиях угольной промышленности. Для решения этой задачи в рамках 
единого подхода была создана подсистему специального назначения на базе 
способов прогноза и контроля состояния ГШО и шахтной атмосферы. Также 
предложена подсистема анализа и построения маршрутов, которая решает 
задачу поиска оптимальной транспортировки шахтных материалов. 
Предложенные способы, лежащие в основе разработанных подсистем, 
основаны на искусственных нейронных сетях, нечеткой логике и 
метаалгоритмах. 
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В работе предложены способы контроля состояния ГШО и шахтной 
атмосферы на основе нечеткой нейронной сети и сети высоких порядков. 
Созданная подсистема анализа состояния ГШО и шахтной атмосферы 
позволяет проводить комплексную оценку состояния, учитывая одновременно 
необходимое количество входных параметров. Точность полученных 
результатов диагностики состояния составляет 93%, что на 13% больше по 
сравнению с существующими способами. 

Также были предложены способы прогноза состояния ГШО и рудничной 
атмосферы на основе искусственных нейронных сетей NARX и NARMAX, 
позволяющие учесть влияние внешних факторов на прогноз основного 
показателя. 

Предложенные нейросетевые подходы анализа и прогноза состояния 
являются расширяемыми на необходимое количество входных параметров 

Были рассмотрены метаэвристические способы поиска оптимальной 
транспортировки материалов, позволяющих учесть ограничения на тип 
транспортного средства, на стоимость маршрута и особенности ландшафта 
участков шахты. 

Использование решений для поиска оптимального маршрута позволить 
сократить время транспортировки более чем на 40%, учитывая при этом 
ограничения на тип использования ТС и стоимость маршрута. 

Ключевые слова: информационно-вычислительная система, контроль 
состояния, комплексный прогноз состояния, нечеткая нейронная сеть, 
нейронная сеть высоких порядков, NARMAX, NARX, экзогенные факторы, 
оптимальная транспортировки. 
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The thesis is devoted to solving the tasks of improving the quality of serving 
coal mine production processes by creating highly efficient special-purpose 
subsystems that will significantly expand the functionality of the IMS used in the coal 
industry. To solve this problem, within the framework of a unified approach, a 
special-purpose subsystem was created based on the methods of forecasting and 
monitoring the state of the equipment and the mine atmosphere. A subsystem for 
analysis and construction of routes was also proposed, which solves the problem of 
finding the optimal transportation of mine materials. The proposed methods 
underlying the developed subsystems are based on artificial neural networks, fuzzy 
logic and meta-algorithms. 

The paper proposes methods for monitoring the state of the mining equipment 
and the mine atmosphere based on a fuzzy neural network and a high-order network. 
The created subsystem for analyzing the state of the mining equipment and the mine 
atmosphere allows for a comprehensive assessment of the state, taking into account 
simultaneously the required number of input parameters. The accuracy of the 
diagnostic results obtained is 93%, which is 13% more compared to existing 
methods. 
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Methods were also proposed for predicting the state of the mining equipment 
and the mine atmosphere based on the NARX and NARMAX artificial neural 
networks, allowing to take into account the influence of external factors on the 
forecast of the main indicator. 

The proposed neural network approaches for analyzing and predicting the state 
are extensible with the required number of input parameters. 

Were considered metaheuristic methods of searching for the optimal 
transportation of materials, allowing to take into account the restrictions on the type 
of vehicle, the cost of the route and the landscape features of the mine sections. 

Using solutions to find the optimal route allows you to reduce transportation 
time by more than 40%, while taking into account restrictions on the type of vehicle 
use and the cost of the route. 

Keywords: information and computing system, state monitoring, complex 
state forecast, fuzzy neural network, high-order neural network, NARMAX, NARX, 
exogenous factors, optimal transportation. 
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