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АНОТАЦІЯ 

 

Дікова Ю.Л. Підсистеми інформаційно-вимірювальних комплексів 

вугільних шахт для діагностики та прогнозування виробничих процесів. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.05 – Комп'ютерні системи та компоненти. – ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет», Покровськ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню завдань підвищення якості 

обслуговуючих виробничих процесів вугільних шахт шляхом створення 

високоефективних підсистем спеціального призначення, які значно розширять 

функціональні можливості інформаційно-вимірювальних систем (ІВС), що 

експлуатуються на підприємствах вугільної промисловості. 

В даний час одним з пріоритетних напрямків системної організації роботи 

підприємств вугільної промисловості є розробка високоефективних програмно-

апаратних компонент в складі 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 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 
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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. 

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 

нейронних мереж та аналізу транспортування матеріалів між вузлами шахтних 

ділянок було використано метаевристики. 

В роботі зроблено детальний аналіз існуючих інформаційно-

вимірювальних систем, виявлено їх переваги та недоліки. Як показав аналіз, 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 ІВС. 
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В дисертаційному дослідженні 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. 

Крім того, 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%. Точність отриманих результатів діагностики стану становить 93%, 

що на 13% більше у порівнянні з існуючими способами. 

Детально розглянуто та вдосконалено способи комплексного прогнозу 

параметрів стану ГШО та аерогазового стану гірничих виробок, засновані на 

запропонованих динамічних штучних нейронних мережах з екзогенними 

факторами NARX і NARMAX, що дозволяють врахувати вплив зовнішніх 

факторів на прогноз основного показника, та навчанням за допомогою 

метаевристик, що дозволяє підвищити точність прогнозу на 10%.  

Запропоновані нейромережеві підходи до аналізу та прогнозу стану є 

розширюваними на необхідну кількість вхідних параметрів. 

Розглянуті та запропоновані метаеврістичні способи пошуку 

оптимального транспортування матеріалів дозволяють врахувати обмеження на 

тип транспортного засобу, на вартість маршруту і особливості ландшафту 

ділянок поверхні шахти. Перший пропонований спосіб представляє собою 

модифікований генетичний алгоритм, що є комбінованим, тобто поєднує 

спрямованість пошуку з дослідженням всього простору пошуку з 

використанням динамічної штрафної функції на основі імітації відпалу. 

Іншим способом оптимального транспортування є є еволюційна стратегія, 

що, на сьогоднішній день, є одним з найкращих методів в класі еволюційних 
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алгоритмів з точки зору розподілу ймовірностей пристосованості кращого 

отриманого генотипу на будь-якій заданій ітерації, а також по середньому часу 

пошуку оптимального рішення. Для вирішення задачі транспортування 

матеріалів з врахуванням обмежень в дисертаційній роботі пропонується 

використовувати комбінацію відомих стратегій із внесенням змін до основних 

операторів, тобто модифікувати еволюційну стратегію ES(μ + λ). Відмінною 

особливістю запропонованого способу є використання трьох популяцій 

хромосом, а також можливість використовувати функцію мети з обмеженнями. 

Використання рішень для пошуку оптимального маршруту дозволить 

скоротити час транспортування більш, ніж на 40%, враховуючи при цьому 

обмеження на тип транспортних засобів (ТЗ) та вартість маршруту. 

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. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені на наступних 

підприємствах: ВП «Шахта «Росія» ДП «Селидіввугілля», ВП Шахта «1/3 

Новогродівська» ДП «Селидіввугілля». Крім того, науково-практичні 
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положення дисертації впроваджено в навчальний процес на кафедрі 

комп’ютерної інженерії ДВНЗ «ДонНТУ». 

Ключові слова: інформаційно-обчислювальна система, контроль стану, 

комплексний прогноз стану, нечітка нейронна мережа, нейронна мережа 

високих порядків, NARMAX, NARX, екзогенні фактори, оптимальне 

транспортування. 
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ANNOTATION 

 

Dikova Yu.L. Subsystems of information-measuring complexes of coal mines 

for diagnostics and forecasting of production processes. - Qualifying scientific work 

on the rights of manuscripts. 

Thesis for a candidate degree in engineering science, specialty 05.13.05 - 

Computer systems and components. - Donetsk National Technical University, 

Pokrovsk, 2018. 

The dissertation is devoted to solving the problems of improving the quality of 

the service processes of coal mines by creating highly efficient subsystems of special 

purpose, which will significantly expand the functional capabilities of information 

and measurement systems (IMS), which are operated at the enterprises of the coal 

industry. 

At present, one of the priority directions of the systematic organization of the 

work of the enterprises of the coal industry is the development of highly effective 

software and hardware components in the IMS, which provide reliable control of the 

aerospace state of mine workings and diagnostics of mining equipment, and allow to 

receive information in real time about the actual and predicted state of the mine 

atmosphere and aggregates of coal-mining enterprises. Another important area of 

research and development is the expansion of the functional capabilities of the 

implemented IVS by creating subsystems for analyzing the construction of optimal 

routes for transporting materials between nodes in the sections of the mine. 

To ensure highly effective control and prediction of the parameters of the 

aerodynamic state of mine workings, it is necessary to create information subsystems 

based on the complex analysis of signals from humidity, pressure, temperature, air 

velocity and concentrations of explosive and toxic gases. To diagnose and predict the 

state of the mining equipment requires the development of subsystems that provide a 

comprehensive analysis of signals from the technical means of functioning IMS. To 

analyze the topological organization of the transport system it is necessary to create 
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subsystems for finding the optimal route, which will ensure the delivery of materials 

in the shortest possible time with minimal costs, taking into account the 

characteristics of vehicles and features of mine areas. 

Object of research: Serving production processes in the conditions of 

enterprises of the coal industry. 

Subject of research: Methods of creation of subsystems of control, diagnostics 

and forecast of the state of the mine atmosphere, mining equipment and transport 

system on the basis of artificial neural networks, fuzzy logic, regression analysis and 

meta-evolution. 

Research methods. Artificial neural networks, fuzzy logic and methods of 

regression analysis were used to estimate and predict the state of the mining 

equipment and mine atmosphere. Meta-heuristics were used to teach advanced 

artificial neural networks and to analyze the transport of materials between nodes in 

mine sites. 

In this work a detailed analysis of existing information-measuring systems was 

made, their advantages and disadvantages were revealed. As the analysis showed, a 

number of IMSs were put into operation at Ukrainian mines, which can be 

conventionally divided according to their purpose into two global groups: IMS, 

which carry out the control of the aerogas condition, and the IMS, which carry out the 

control of the technical equipment of the mine. The general principle of the operation 

of such IMSs is that the information from sensors installed on the equipment or in 

mining operations falls into blocks of information processing, and then transferred to 

the controller. The IMS can be operated in fully automated mode, that is, in the event 

of an emergency, the system stops the work of the mine or certain equipment, or the 

decision to stop is taken by the controller. Taken together, none of the above systems 

permits to provide for a continuous safe operation of coal mines. The use of a 

combination of existing systems will also not solve the problem of mine accidents. 

Given this, the issues of improving and functional expansion of IMS capabilities are 

relevant. 
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In the dissertation research for the first time the unique approach to creation of 

highly effective subsystems of the special purpose for the improvement of quality of 

control, forecasting and diagnostics of a condition of service production processes is 

proposed on the basis of improved artificial neural networks, fuzzy logic, regression 

analysis and metaevistrics. 

In addition, methods for integrated control of the parameters of the state of the 

mine atmosphere and mining equipment based on the proposed deterministic artificial 

neural networks of high order and fuzzy artificial neural networks, the activation 

functions and accessories which take into account the input parameters, and training 

is carried out with the aid of meta-evolution, which has allowed to improve the 

probability of identifying the condition by 7%. The accuracy of the results of the 

diagnostics of the condition is 93%, which is 13% more compared with the existing 

methods. 

The methods of complex forecasting of the parameters of the mining 

equipment state and aerogas state of mining operations, based on the proposed 

dynamic artificial neural networks with exogenous factors NARX and NARMAX, 

allow taking into account the influence of external factors on the prediction of the 

main indicator, and training with the help of meta-evolution, allows to increase 

accuracy of the forecast by 10%. 

The proposed neural network approaches to state analysis and forecasting are 

expanded to the required number of input parameters. 

Considered and proposed meta-riot methods for finding optimal material 

transportation allow taking into account the restrictions on the type of vehicle, the 

cost of the route and the features of the landscape of the sections of the surface of the 

mine. The first proposed method is a modified genetic algorithm that is combined, 

that is, it combines the orientation of the search with the study of the entire search 

space using the dynamic penalty function based on the annealing simulation. 

Another way of optimal transportation is evolutionary strategy, which today is 

one of the best methods in the class of evolutionary algorithms from the point of view 

of the distribution of the likelihood of adapting the best received genotype on any 
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given iteration, as well as the average time of finding the optimal solution. In order to 

solve the problem of transportation of materials, taking into account the constraints in 

the dissertation, it is proposed to use a combination of known strategies with the 

introduction of changes to the main operators, that is, to modify the evolution strategy 

ES (μ + λ). A distinctive feature of the proposed method is the use of three 

populations of chromosomes, as well as the ability to use the objective function with 

constraints. 

Using solutions to find the optimal route will reduce transportation time by 

more than 40%, while taking into account the limitations on the type of vehicles and 

the cost of the route. 

The practical value of the results of the work is as follows: 

1. Based on the analysis of functioning IMSs of coal industry enterprises, the 

structures of special purpose subsystems have been developed, implementation of 

which allowed 10% increase of the accuracy of the complex forecast of the state of 

the mining equipment and mine atmosphere, increase the quality of diagnostics of the 

state of the mining equipment s by 7%, and obtain optimal routes for transportation of 

materials. 

2. A method for estimating the parameters of the mine atmosphere and mining 

equipment for an artificial neural network based on fuzzy logic is developed, which 

allows to carry out a comprehensive analysis of the aerogas state and state of the 

mining equipment. 

3. A method for training the artificial neural network for predicting the 

parameters of the mine atmosphere and mining equipment, based on which is the 

combination of a genetic algorithm with simulated annealing, is developed, which 

allows to improve the accuracy of the forecast. 

4. An algorithm for analyzing the topological organization of distributed 

transport systems of the coal industry enterprises based on evolutionary methods is 

developed and allows reducing the transport time. 

The results of the dissertation work were implemented at the following 

enterprises: SS "Russia" SE "Selidivugollya", SS Shakhty "1/3 Novogrodivska", SE 
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"Selidivvugillya". In addition, the scientific and practical provisions of the 

dissertation have been introduced into the educational process at the department of 

computer engineering of the DonNTU. 

Key words: information computing system, state control, comprehensive 

forecast of the state, fuzzy neural network, high-order neural network, NARMAX, 

NARX, exogenous factors, optimal transportation. 
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 ВСТУП 

 

Актуальність теми. В даний час одним з пріоритетних напрямків 

дослідження роботи шахтних підприємств є розробка прикладних програмно-

апаратних компонент, пов’язаних з контролем аерогазового стану гірничих 

виробок та діагностикою гірничо-шахтного обладнання (ГШО), що дозволяють 

отримувати інформацію в режимі реального часу про фактичний та 

прогнозований стан рудничної атмосфери та агрегатів шахтних підприємств. 

Іншим важливим напрямком дослідження є створення підсистем для аналізу 

топологічної організації транспортування матеріалів між вузлами ділянок 

шахти. 

Відповідно до «Програм наукових досліджень і розробок Міністерства 

освіти і науки України з пріоритетних напрямів науки та техніки»: 

«Інформаційні та телекомунікаційні технології », згідно з Законом України від 

12.10.2010 р № 2 519 - 17 і «Нові апаратні рішення для перспективних засобів 

обчислювальної техніки, інформаційних і комунікаційних технологій», згідно з 

постановою Кабінету міністрів України від 07.09.2011 р № 942 забезпечення 

контролю та діагностики стану виробничих процесів на вугільних шахтах 

здійснюється шляхом створення програмно-апаратних способів розробки 

програмних компонент рішення складних задач в області оцінювання та 

прогнозу стану рудничної атмосфери та ГШО, а також транспортування на 

шахтних підприємствах.  

Продуктивна робота підрозділів основного виробництва на шахтному 

підприємстві можлива лише в умовах високоймовірного контролю та 

діагностики стану рудничної атмосфери й шахтного обладнання, забезпечення 

своєчасних поставок на робочі місця матеріалів, заготовок, пального, 

інструменту, що є основними складовими обслуговуючого виробництва. 

Для контролю та прогнозу параметрів аерогазового стану шахтних 

виробок необхідно створення газоаналітичних програмних компонент, що 

передбачають аналіз сигналів від датчиків вологості, тиску, температури, 
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швидкості потоку повітря та концентрації вибухонебезпечних та токсичних 

газів. 

Для оцінювання та прогнозу параметрів стану ГШО необхідно створення 

діагностичних програмних компонент, що передбачають аналіз сигналів від 

датчиків вібрації та температури. 

Для аналізу топологічної організації транспортної системи необхідно 

створення комунікаційних програмних компонент пошуку маршруту, що 

забезпечує доставку матеріалів в найкоротший термін з мінімальними 

затратами з врахуванням 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 проблеми недостатнього рівня якості контролю та 

діагностики в обслуговуючих виробничих процесах вугільних шахт за рахунок 

розвитку існуючих та створення нових способів дозволяє виробити єдиний 

підхід до побудови 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; 
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- «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; 

- «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; 
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– 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 

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 
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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 
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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». 



25 
 

1 АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Ланка виробничого процесу з видобутку вугілля є сукупністю робочих 

процесів, що характеризується певним технологічним змістом і професійно-

кваліфікаційним складом робітників. Технологія видобутку вугілля передбачає 

послідовне функціонування основних процесів, ланок виробничого процесу й 

нормальну роботу допоміжних і обслуговуючих процесів. Так, на 

вугледобувних підприємствах виділяються наступні основні ланки [1, 2] – 

видобуток вугілля, підготовчі роботи, транспортування гірської маси, її 

навантаження в залізничні вагони. 

До допоміжних і обслуговуючих ланок виробничого процесу 

вугледобувного підприємства належать [3]: електропостачання, водовідлив, 

вентиляція, підтримання й ремонт гірничих виробок і транспортних шляхів, 

ремонт устаткування. 

Усі робочі процеси в шахті повинні проводитися в певній послідовності 

та поєднуватися в часі. Більшість робочих процесів є взаємозалежними. 

Виробничий процес видобутку вугілля швидко припиняється, якщо 

внутрішньошахтний транспорт або підйом припиняє свою дію й видавання 

вугілля, видобутого в очисних і підготовчих забоях, припиняється. Серйозні 

порушення дії водовідливних або вентиляційних установок можуть різко 

знизити видобуток. Отже, кожен з допоміжних процесів є важливим. 

На сьогодні основними пріоритетними напрямками для вугледобувних 

підприємств є [4, 5]: 

- прогнозування умов ведення гірничих робіт на основі комп'ютерної 

візуалізації систем гірничих виробок шахти і розроблюваних родовищ; 

- аналіз та діагностика стану гірничо-шахтного обладнання; 

- своєчасне транспортування шахтних матеріалів в межах ділянки шахти 

та між ділянками. 
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1.1. Огляд існуючих інформаційно-вимірювальних систем 

 

Для забезпечення автоматизованого контролю стану основних та 

обслуговуючих виробничих процесів на шахтах на сьогоднішній день 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 встановлено на обладнанні або в гірничих виробках, потрапляє в 

блоки обробки інформації на базі мікроконтролерів, а потім передається 

диспетчеру. Робота ІВС може вестися в повністю автоматизованому режимі, 

тобто у випадку аварійних ситуацій система зупиняє роботу ділянки шахти або 

певного обладнання, або рішення про зупин приймає диспетчер. 

Розглянемо деякі з них: 

- Апаратно-програмний комплекс КАГИ призначений для 

використання в системах аерогазового контролю (АГК) вугільних шахт [6]; 

- гучномовне аварійне оповіщення та оперативно-диспетчерський 

зв'язок (ШТСІ4 і САТ) [7]; 

- автоматизований комплекс контролю та управління стрічковими 

конвеєрами (САУКЛ та інші аналогічні комплекси) [8]; 

- апаратура сейсмоакустического прогнозу викидонебезпечності 

гірського масиву (АПСС і ЗУА) [9]; 

- апаратура комплексного контролю режимів дегазації (АКРД) [10]; 

- система УТАС [11,12], що складається з програмованих 

контролерів і датчиків, контролюючих параметри роботи обладнання 

(швидкість, пробуксовка, вібрація, температура нагрівання, струм 

навантаження та ін.), а також параметри навколишнього середовища 

(концентрація метану, двоокису вуглецю, кисню, водню, швидкість потоку 

повітря і т. д.); 
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- «Паллада +» [13] - система контролю та діагностики основного 

обладнання  підприємств; 

- «Автора» [13] - система обслуговування допоміжного обладнання 

за технічним станом. 

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 шахтного підприємства. 

 

1.2 Методи та способи прогнозу 

 

Як вже відмічалося раніше, використання ІВС на вугільних шахтах дає 

змогу зберігання та накопичення інформації про велику кількість параметрів 

виробництва, в тому числі, про аерогазовий стан гірничих виробок [14-16]. 

Оскільки всі показники знімаються з певною фіксованою періодичністю, слід 

розглядати наявну інформацію як часовий ряд. Часовий ряд (ЧР) [17] - зібраний 

в різні моменти часу статистичний матеріал про значення будь-яких параметрів 

(в найпростішому випадку одного) досліджуваного процесу. 

Тимчасові ряди складаються з двох елементів: 

 періоду часу, за який або за станом на який наводяться числові 

значення: T = {t1, t2, t3, ...} 

 числових значень того чи іншого показника, званих рівнями ряду: 

X = X (T) = {x1, x2, x3, ...}. 

Для запобігання виникнення аварійних ситуацій необхідно мати 

можливість прогнозувати значення показників вибухонебезпечих газів, тобто 

по існуючим даним отримати майбутнє значення показника.  
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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. До статистичних моделей належать такі групи: 

- регресійні і авторегресійні методи прогнозування [18, 19];  

- методи, засновані на експоненційному згладжуванні [20, 21];  

В структурних моделях функціональна залежність між майбутніми та 

фактичними значеннями часового ряду, а також зовнішніми факторами задана 

структурно. До структурних моделей належать такі групи: 

- методи на базі ланцюгів Маркова [22];  

- методи на базі класифікаційно-регресійних дерев [23];  

- нейромережеві методи прогнозу [24-26]. 

Найбільш поширеними представниками статистичних моделей є ARMA, 

NARMA [27] – лінійні та нелінійні статистичні моделі.  

Методи, засновані на експоненційному згладжуванні,  використовують у 

випадках, що вимагають швидкого оновлення прогнозу на основі актуальних 

даних, що надійшли. Такі методи є адаптивними (метод Брауна [28]). Слідуючи 

йому, кожному значенню ряду в процесі ідентифікації моделі присвоюється 

ваговий коефіцієнт, який експоненціально зменшується з часом, що 

відокремлює це значення від останнього відомого значення ряду. Таким чином, 

самі "старі" значення ряду практично не впливають на результати прогнозу, 

тоді як останні відомі величини мають найбільшу вагу. Тим самим цей метод 

наближається до локальних методів, так як основний внесок при прогнозі дає 

лише невелика частина самих останніх за часом значень ряду. 

В роботі [29] наведено детальний опис основних методів прогнозування.  

В табл. 1.1 дано порівняльну характеристику наведених груп. 
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Таблиця 1.1 - Порівняння моделей і методів прогнозування 

Група Переваги Недоліки 

1 2 3 

Регресійні та 

авторегресійні 

методи 

простота, гнучкість, 

одноманітність їх аналізу та 

проектування результат 

може бути отриманий 

швидше, ніж при 

використанні інших 

моделей, прозорість 

моделювання, доступність 

для аналізу всіх проміжних 

обчислень. 

складність визначення 

виду функціональної 

залежності, трудомісткість 

визначення параметрів 

моделі, низька 

адаптивність і відсутність 

здатності моделювання 

нелінійних процесів. 

Експоненційне 

згладжування 

простота і одноманітність їх 

аналізу та проектування 

використовується для 

довгострокового 

прогнозування  

Відсутність гнучкості 

 

Методи на базі 

ланцюгів 

Маркова 

Простота і одноманітність 

аналізу і проектування 

відсутність можливості 

моделювання процесів з 

довгою пам'яттю 

Методи на базі 

класифікаційно-

регресійних 

дерев 

можлива швидка обробка 

надвеликих обсягів даних; 

швидкість і однозначність 

процесу навчання дерева, 

можливість 

використовувати 

категоріальні зовнішні 

чинники 

неоднозначність алгоритму 

побудови дерева; 

складність питання 

зупинки 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 

Нейромережеві 

методи 

нелінійність моделей; 

масштабованість, висока 

адаптивність; 

одноманітність аналізу і 

проектування; широке коло 

застосування 

відсутність прозорості; 

складність вибору 

архітектури; жорсткі 

вимоги до навчальної 

вибірки; складність вибору 

алгоритму навчання; 

ресурсомісткість процесу 

навчання 

 

В низці робіт [30-31] зазначено, що одним з найбільш ефективних 

сучасних методів для оцінки і прогнозу є застосування штучних нейронних 

мереж.  

Використання нейронних мереж при прогнозуванні дає відчутну 

перевагу, яке 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 

виконується лише один раз для конкретної задачі; висока адаптивність; 

можливий аналіз систем з великою кількістю чинників; не вимагається повний 

перебір всіх можливих моделей; можливий аналіз систем з неоднорідними 

факторами.  

Найбільш часто прогноз здійснюється на основі динамічних (з 

тимчасовою затримкою) штучних нейронних мереж. В якості таких мереж 

найчастіше використовуються: 

- нейромережа Джордона (JNN) [32], яка є динамічною 

рекуррентною двошаровою мережею і побудована на базі MLP; 
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- нейромережа Елмана (ENN) або проста рекуррентна мережа (SRN) 

[32], що є динамічною рекуррентною двошаровою мережею і побудована на 

базі MLP; 

- рекурентний багатошаровий персептрон RMLP [33], який є 

динамічною рекуррентною багатошаровою мережею і побудований на базі 

MLP; 

- модель нелінійної авторегресії з екзогенними (тобто зовнішніми) 

входами NARX [33], яка є динамічною рекуррентною двошаровою мережею і 

побудована на базі MLP; 

- нейромережа з затримкою у часі (TDNN) [33], яка є динамічною (з 

тимчасовою затримкою) нерекуррентною багатошаровою мережею; 

- розподілена мережа прямого поширення з затримкою за часом 

(distributed TLFN) [33], яка є динамічною нерекуррентною двошаровою 

мережею; 

- динамічна (з тимчасовою затримкою) нерекуррентна багатошарова 

мережа VNN [33]. У загальному випадку кількість рівнів може бути більше 

трьох. Ця мережа відноситься до нейромереж високого порядку.  

В роботі [34] наведено порівняльні характеристики наведених 

нейромереж. Згідно [35], штучна нейронна мережа нелінійної регресії з 

екзогенними факторами є найбільш ефективною для рішення задачі прогнозу. 

 

1.3 Способи пошуку оптимального маршруту транспортування 

 

Транспортування шахтних матеріалів по вузлах ділянки або між 

ділянками шахтного підприємства являє собою задачу комівояжера. Але, 

враховуючи специфіку функціонування шахт, необхідно не лише 

транспортувати матеріали з одного вузла до іншого, а й враховувати обмеження 

на використання транспортного засобу, доступного на підприємстві, отже, 

метою задачі є мінімізація вартості, відстані та часу транспортування 

матеріалів.  
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На сьогоднішній день для рішення задачі пошуку оптимального 

маршруту існують два глобальні підходи: використання точних алгоритмів 

(exact algorithm) [36-37] та неточних алгоритмів (non-exact algorithm) [38-40]. 

Перша група шляхом повного перебору всіх можливих варіантів дає 

оптимальне рішення, але кількість циклів сягає n!; друга група алгоритмів 

використовується у випадках, коли складність реалізації та час пошуку є 

невиправданими, а отримане квазіоптимальне рішення є задовільним. 

Точні алгоритми поділяються на методи лінійного програмування [41] та 

методи динамічного програмування [42].  

До методів лінійного програмування належать: 

- метод повного перебору (Brute Force) [43]; 

- метод гілок та меж (Branch and Bound) [44]; 

- метод Гоморі (The Cutting Plane) [45]. 

Одним з перших алгоритмів вирішення даного завдання був алгоритм 

повного перебору (Brute Force). Кількість варіантів маршруту у вигляді 

послідовностей вершин при вирішенні такого завдання методом повного 

перебору складає факторіал від кількості вершин графа пошуку. Далі необхідно 

перебрати всі отримані варіанти і вибрати серед них оптимальний. 

Обчислювальна складність дає кількісну характеристику алгоритму і показує, 

що при реальних практичних завданнях час побудови маршруту буде занадто 

великим. Тому даний алгоритм в реальності не застосовується. 

В якості альтернативи іноді, для випадків невеликої розмірності задачі, 

використовується метод гілок і меж (Branch and Bound), запропонований свого 

часу Літтлом [46]. Цей метод є аналітичним, володіє можливістю пошуку 

оптимуму і має обчислювальну складність, що в загальному випадку дорівнює 

еn, де n - кількість вершин графа. В даному випадку обчислювальна складність, 

звичайно, значно менше, ніж в разі повного перебору варіантів, але тим не 

менше має досить велике значення. Тому в чистому вигляді метод гілок і меж 

використовується рідко. Дуже часто можна зустріти алгоритми, які мають у 

своїй основі базові механізми методу гілок і меж (процедури розгалуження і 
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повернення на графі пошуку). Подібні варіанти інтерпретації методу гілок і 

меж зазвичай включають в себе жадібні процедури вибору рішення або в 

процесі розгалуження, або - повернення. Прикладом такої модифікації є 

алгоритм, представлений в роботі [47], де на кожній ітерації розгалуження 

вибирається вершина, яка дає краще значення цільової функції, тобто був 

використаний відомий прийом, в якому для пошуку приєднуються вершини з 

методу найкоротшого шляху Дейкстри [47]. В якійсь мірі це зменшує 

обчислювальну складність, але сама парадигма «жадібності», внесена в такі 

алгоритми, не дозволяє в подальшому знаходити оптимальне рішення з огляду 

на те, що такі алгоритми вже не мають сходимості. 

Метод Гоморі (The Cutting Plane) являє собою «надстройку» для 

симплекс-методів. Ідея методу полягає в тому, що на першому етапі завдання 

вирішується одним з методів групи симплексів-методів без врахування вимоги 

цілочисельності. Якщо отримане оптимальне рішення є цілочисельним, то 

завдання вважається вирішеним. На другому етапі в систему лінійних обмежень 

вводиться додаткове обмеження (відсікання) і завдання вирішується заново при 

вихідних обмеженнях і додатковому обмеженні. Якщо отримано цілочисельне 

рішення, завдання вирішене. У противному випадку необхідно повторити 

другий етап. 

Динамічне програмування – даний метод використовується для 

підвищення ефективності обчислювальних повторень, зберігаючи проміжні 

результати і знову використовуючи їх при необхідності. На відміну від методів 

лінійного програмування, він дозволяє скоротити час пошуку оптимального 

маршруту до O(n2*2n). 

Неточні алгоритми пропонують потенційно неоптимальне рішення, 

пошук якого вібдувається доволі швидко. Такі алгоритми можна поділити на 

такі категорії: с-наближені алгоритми (C-Approximation Algorithms) [48-50], 

конструктивні та ітеративно-покращуючі евристичні алгоритми (Heuristic 

Algorithms) [51,52], метаевристичні алгоритми (Meta Heuristic Algorithms) [53-

55], штучні нейронні мережі Кохонена [56] та Хопфілда [57]. 
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До неточних алгоритмів відносяться: 

- алгоритм Кристофидеса (Christofides’ Algorithm) [58]; 

- алгоритм найближчого сусіда (Nearest Neighbour) [59]; 

- алгоритм Кернигана – Ліна (Lin-Kernighan) [60]; 

- алгоритм пошуку з заборонами (TabuSearch) [61]; 

- метод мурашиних колоній [62];  

- метод моделювання відпалу (Simulated Annealing) [63]; 

- алгоритм клонального відбору [64]; 

- генетичний алгоритм [65]; 

- еволюційні стратегії [66]; 

- штучні нейронні мережі[67]. 

Алгоритм Крістофідеса (Christofides 'Algorithm) це доопрацьований метод 

подвійного мінімального покриваючого дерева таким чином, що час вирішення 

завдання не перевищує оптимальний час більш ніж на 3/2. Основна відмінність 

- додаткове обчислення паросполучення з мінімальною вагою. Ця частина 

також найбільш трудомістка, тому час виконання алгоритму зростає до O(n3). 

Проведені тести показали, що алгоритм Крістофідеса на 10% вище нижньої 

межі Хелд-Карп [68]. 

Алгоритм найближчого сусіда (NearestNeighbour) - один з найпростіших 

евристичних методів рішення TSP. Головне правило алгоритму - завжди 

вибирати довколишній вузол. У загальному випадку трудомісткість рішення 

задачі дорівнює O(n2). Нижня межа вартості оптимального маршруту на 10% 

вище нижньої межі Хелд-Карп. 

Алгоритм Керніган - Ліна (Lin-Kernighan) вважається одним із найбільш 

ефективних методів пошуку оптимальних або майже оптимальних рішень 

задачі комівояжера. Однак розробка і реалізація алгоритму не проста, оскільки 

алгоритм складається з безлічі кроків, більшість з яких сильно впливає на 

роботу алгоритму. Трудомісткість при цьому дорівнює O(n2.2). 

Алгоритм пошуку з заборонами (TabuSearch) Головна проблема 

алгоритму найближчого сусіда полягає в частому попаданні в точку локального 
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оптимуму. Цього можна уникнути, застосувавши алгоритм пошуку з 

заборонами. Даний метод дозволяє переходити від одного локального 

оптимуму до іншого в пошуку глобального оптимуму, після переходу ребро 

потрапляє в список заборон і повторно не використовується, крім випадків, 

коли воно може поліпшити побудований оптимальний шлях. На практичному 

рівні заборонений набір зберігається як комбінація раніше відвідуваних кроків, 

який дозволяє побудувати подальший шлях щодо поточного рішення і сусідніх 

вузлів. У процесі пошуку здійснюються операції аспірації (включення в 

заборонений список станів навколо поточного стану) і диверсифікації, яка 

додає фактор випадковості в процес пошуку. Критичні параметри алгоритму - 

глибина списку заборон, визначення поточного стану, розмір області навколо 

поточного стану. Головним недоліком цього методу є його час виконання - 

трудомісткість алгоритму оцінюється як O(n3). 

Мурашиний алгоритм (Ant Colony Optimization) - ефективний 

поліноміальний алгоритм, що базується на поведінці мурах. Для вирішення 

завдання транспортування мурах розміщують в випадкові вузли і відправляють 

в інші пункти. Їм не дозволяють двічі відвідувати один і той же пункт, тільки 

якщо вони не завершують маршрут. Той мураха, який вибрав найкоротший тур, 

буде залишати слід феромонів, зворотньо пропорційний довжині маршруту. 

Цей слід феромонів буде зчитуватися наступним мурахою при виборі вузла, і з 

великою ймовірність він піде тим же шляхом, ще сильніше зміцнивши слід. 

Цей процес буде багаторазово повторений, поки не буде знайдено маршрут, 

досить короткий, щоб бути оптимальним. Серед недоліків алгоритму необхідно 

виділити, що перше отримане рішення може виявитися одним з найгірших в 

плані оптимізації, однак при повторному рішенні метод видає досить точний 

результат. 

Нижня межа Хелд-Карпа (The Held-Karp Lower Bound). Найпоширеніший 

спосіб виміряти ефективність евристичного алгоритму для вирішення TSP - це 

порівняти результати з нижньою гранню Хелд-Карпа. Ця нижня межа є 

рішенням TSP, знайденим за поліноміальний час за допомогою симплекс-
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методу. Нижня межа Хелд-Карпа приблизно 0.8% нижче оптимальної 

тривалості маршруту. У той же час вона гарантовано не перевищує 

оптимальний час більш ніж на 2/3. 

Локальний пошук з k сусідами для заміни ребер (k-opt) є найбільш 

широко використовуваним наближеним методом вирішення задачі 

транспортування; k-opt є алгоритмом поліпшення задачі транспортування , де 

на кожному кроці k ребер поточного маршруту замінюються іншими ребрами 

так, щоб вийшов більш короткий маршрут. В оригінальному варіанті евристики 

Ліна-Керніган допустимі k-заміни, які можуть бути представлені у вигляді 2- 

або 3-замін з подальшими 2-замінами. У роботах Гельсгауна [69-70] 

представлена LKH-версія алгоритму Ліна-Керніган, яка допускає будь-які 

заміни, що представляються у вигляді k-замін для будь-яких k ∈ 2,. . . ,N.  

Для вирішення задач пошуку оптимального маршруту широко 

використовують еволюційні методики, що імітують механізм біологічного 

відбору і дозволяють безпосередньо розглядати ефективні варіанти за рахунок 

перерозподілу пріоритету для поліпшуючих рішення ходів і відбраковування 

небажаних маршрутів за допомогою оптимізації функціоналу пристосованості. 

Найбільш ефективними методиками є генетичний алгоритм та еволюційна 

стратегія. 

Генетичний алгоритм являє собою метод, що відбиває природну 

еволюцію методів вирішення проблем, і в першу чергу задач оптимізації. 

Генетичні алгоритми - це процедури пошуку, засновані на механізмах 

природного відбору і спадкоємства. У них використовується еволюційний 

принцип виживання найбільш пристосованих особин [71]. Основні переваги ГА 

полягають у простоті їх реалізації; відносно високій швидкості роботи (у 

порівнянні з точними методами); застосуванні до завдань як з числовими, так і 

предметними змінними, тобто дозволяють здійснювати пошук в неметрізуємих 

просторах параметрів; вони адаптуються і «навчаються» протягом свого 

виконання; мають паралельність внутрішніх процесів: паралельний пошук 

рішення відразу декількома особинами, що дозволяє уникнути попадання в 
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"пастку" локальних оптимумів (знаходження першого-ліпшого, але не самого 

вдалого оптимуму). 

Однак ефективність застосування ГА, що оцінюється, перш за все, 

ступенем наближення результатів рішення до оптимальних значень, не завжди 

виявляється задовільною.  

Основні недоліки використання ГА полягають у тому, що ГА імітує 

еволюційний процес розвитку біологічних систем випадковим чином, 

породжуючи при цьому велику кількість свідомо не життєздатних особин [72]; 

в процесі еволюції не аналізуються фактори (гени), що стимулюють збільшення 

ступеня пристосованості (якості) системи або впливають на зменшення цих 

якостей; відсутнє управління процесом на основі інтелектуального аналізу ходу 

еволюції, зміни зовнішніх умов (відсутній «боєздатний» початок в еволюції); 

складність вибору схеми кодування, можливість виродження популяції, 

складність опису обмежень планування. 

Для підвищення ефективності ГА в роботах цих [73-76] та інших 

дослідників розроблена сукупність алгоритмів виконання генетичних 

операторів, проте виділити серед них найкращі для будь-яких завдань не 

представляється можливим. Те ж слід зазначити щодо генетичного методу 

комбінування евристик (HCM - Heuristics Combination Method), в якому 

апріорне завдання ймовірностей вибору евристик не завжди виявляється 

вдалим. Ресурсом, використання якого може істотно підвищити ефективність 

ГА, є автоматичний вибір типів генетичних операторів і інших параметрів 

алгоритмів під час генетичного пошуку. 

Ще одним методом, що відноситься до класу еволюційних алгоритмів, є 

еволюційна стратегія, яка характеризується тим, що на першому кроці 

формується вихідна популяція особин, яку в подальшому змінюють шляхом 

застосування таких функцій, як селекція та генетичні оператори, що дозволяє 

здійснювати пошук в просторі рішень. В якості генетичних операторів, як 

правило, застосовуються оператори схрещування і мутації. Цей метод має 

багато спільного з розглянутим ГА. Виділяють кілька типів стратегій: стратегія 
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елітних особин, стратегія додавання нових рішень, зміни розміру популяції, 

паралельних еволюцій. Той чи інший тип стратегії обирається в залежності від 

постановки задачі транспортування. 

При великих розмірностях задачі транспортування більш привабливим є 

метод, побудований на основі рекурентної нейронної мережі (в тому числі при 

реалізації на паралельних обчислювальних системах), якщо точність рішення, 

що досягається мережею, є задовільна. Ця вимога, звана принципом 

раціональної строгості, передбачає відмову від абсолютно точного рішення 

задачі і характерна для ситуацій, коли рішення задачі необхідно отримати в 

максимально стислі терміни [77]. На відміну від традиційних методів 

комбінаторної оптимізації рекурентні нейронні мережі Хопфілда [78-82] не 

займаються перебором варіантів. Мережа Хопфілда сходиться до локально-

оптимального рішення задачі, але проміжні стану нейронів ніяк не допустиме 

рішення, а наближення до нього, яке задається матрицею дійсних чисел з 

інтервалу (0, 1). Недоліком мереж Хопфілда є складний математичний опис, 

велика кількість зайвих зв'язків і, відповідно, зайвих витратах на їх підтримку. 

Складна мережа може створити надзвичайно заплутану область поділу в 

просторі стану, для якої важко інтерпретувати ефективність і адекватність її 

роботи на проміжних етапах. 

Ще одним нейроережевим способом є використання одномірної карти 

Кохонена з самоорганізацією. За допомогою спеціального змагального 

механізму структура штучної нейронної мережі намагається повторити форму 

патерну, створеного досліджуваними зразками на двомірному просторі даних. 

Для руху нейронів використовують принцип «переможець забере все», що 

формує елітарну вибірковість при виборі нейрона, найближчого до точки даних 

в поточний момент часу. Описаний механізм дозволяє рух до найближчого 

зразка лише одному з вузлів сітки [83], що примушує нейрони цілеспрямовано 

розміщуватися по всій поверхні даних, не накопичуючись в окремій області. 

Недоліком цього способу є те, що майже 70% всього часу пошуку 

оптимального маршруту відводиться на навчання мережі. Також при зміні 
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кількості пунктів транспортування необхідно змінювати структуру мережі за 

рахунок залежності кількості нейронів від кількості пунктів. При великій 

кількості пунктів транспортування мережа стає занадто складною. 

Порівняльну характеристику алгоритмів відображено в табл. 1.2. 

 

Таблиця 1.2 – Порівняльна характеристика алгоритмів пошуку 

оптимального маршруту 

Метод пошуку 

оптимального 

маршруту 

Переваги Недоліки 

Метод повного 

перебору 

Отриманий результат є 

точним, оптимальним; 

простота реалізації 

Обчислювальна складність, 

великий час пошуку  

Метод гілок та меж Отриманий результат є 

точним, оптимальним 

Обчислювальна складність, 

великий час 

пошуку;необхідність 

зберігати все дерево рішень 

Метод Гоморі Отриманий результат є 

точним або з 

невеликою похибкою, 

не потребує великого 

об’єму оперативної 

пам’яті у порівнянні з 

методом гілок та меж 

не забезпечує високої 

ефективності відповідних 

обчислювальних процедур; 

не підходить для вирішення 

цілочислових задач великих 

розмірностей 

Динамічне 

програмування 

Простота розрахунків 

для програмування, 

відсутність обмежень 

на спосіб опису 

функцій 

Потребує великих об’ємів 

пам`яті 
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Продовження табл. 1.2 

С-наближені алгоритми Зменшено 

обчислювальну 

складність у порівнянні 

з алгоритмами повного 

перебору 

Не мають точної сходимості, 

сходимість задається 

конструктивні та 

ітеративно-покращуючі 

евристичні алгоритми 

Знаходить майже 

оптимальне рішення 

задачі комівояжера 

Має складну реалізацію 

алгоритму, в якому всі кроки 

дуже впливають на роботу 

один одного 

генетичні алгоритми Невелика 

обчислювальна 

складність у порівнянні 

з іншими алгоритмами 

Рішення не завжди є 

задовільним 

метод оптимізації рою 

частинок (Particle 

Swarm Optimization)  

Є можливість 

паралельної організації 

алгоритму 

Не враховує обмеження 

метод мурашиних 

колоній  

Кращий за всі 

метаевристики 

знаходить рішення 

Не враховує обмежень 

метод моделювання 

відпалу (Simulated 

Annealing); 

Рішення кращі за 

класичний генетичний 

алгоритм 

При «спаданні температури» 

потрапляє в локальні 

мінімуми/мксимуми 

табуйований пошук 

(Tabu search). 

Швидше за інші 

метаевристики 

знаходить рішення 

При одних і тих самих 

вхідних параметрах може 

дати абсолютно різні 

результати 

алгоритм клонального 

відбору 

багатокритеріальна 

оптимізація 

Часто потрапляють в 

локальны оптимуми 
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Продовження табл. 1.2 

Еволюційна стратегія Враховує обмеження Рішення не є оптимальним 

Штучні нейронні 

мережі (Хопфілд, 

Кохонен) 

Більша точність у 

порівнянні з 

евристичними 

методами, менший час 

отримання рішення 

Складність структури, 

великий час навчання, 

складно враховує обмеження, 

постійна зміна структури в 

залежності від маршруту 

транспортування 

 

Аналіз існуючих алгоритмів вирішення задачі транспортування показав, 

що найбільш ефективними є метаевристичні способи, а саме – еволюційна 

стратегія та генетичний алгоритм. Ці способи після певної модифікації 

дозволяють враховувати необхідні обмеження, отримувати рішення, 

максимально наближені до оптимальних, за досить короткий проміжок часу та 

швидко перестроювати рішення при динамічній зміні кількості пунктів 

призначення. Метаеврістики є потужним і надзвичайно популярним класом 

оптимізаційних методів, що дозволяють знаходити рішення для широкого кола 

завдань з різних додатків. Перевага метаеврістик полягає в їх здатності 

вирішення складних завдань без знання простору пошуку, саме тому ці методи 

дають можливість вирішувати складні для задачі оптимізації. 

 

1.4 Методи та способи діагностики стану обладнання 

 

В процесі експлуатації на ГШО впливає ряд факторів, що призводять до 

несправностей та відмовам. Існуючі на даний час системи [84-87] технічного 

обслуговування хоч і забезпечують підтримку ГШО в справному стані, але є 

недостатньо досконалими. В наслідок цього виникають раптові відмови, що 

можуть призвести до порушень технологічних процесів, збільшенню витрат на 

ремонт, аваріям, в наслідок чого можуть виникнути істотні економічні та 

екологічні збитки, а також інші негативні явища. У вугільній промисловості 
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питання підвищення якості діагностики ГШО стає все більш актуальним, адже 

старіння обладнання значно випереджає темпи технічного переоснащення. 

Невирішеним завданням, пов'язаним з підвищенням ефективності 

функціонування модулів гірничого обладнання, залишається розробка способів, 

що дозволяють здійснювати комплексну багатопараметричну діагностику їх 

технічного стану. Саме тому останнім часом спостерігається інтенсивний 

розвиток технічної діагностики ГШО. 

Технічна діагностика (ТД) - це галузь знань, що охоплює методи і засоби 

визначення технічного стану об'єкта [88]. ТД обладнання являє собою процес 

визначення його технічного стану, що включає в себе сукупність властивостей 

об'єкта, схильних до зміни при виробництві або експлуатації і 

характеризуються в певний момент ознаками (параметрами), встановленими 

технічною документацією на обладнання [89]. Результатом ТД є висновок про 

технічний стан обладнання (справність - несправність, працездатність - 

непрацездатність) із зазначенням при необхідності місця, виду і причин 

дефекту [90]. 

Більшість відомих методів і засобів діагностування та прогнозування 

технічного стану розроблені для електродвигунів, головних і місцевих 

вентиляторів провітрювання, забійних і магістральних конвеєрів, 

прохідницьких та видобувних комбайнів, насосних установок. 

На рис. 1.1 показані найпоширеніші методи діагностики, використовувані 

на шахтних підприємствах [91]. 

Основним діагностичним методом ГШО є віброакустичні методи, що 

полягають у вимірюванні значення діагностичних ознак вібрації корпусу, для 

якої відновлюються функції розподілу ймовірностей ознак вібрації для 

множини машин, фіксуються значення функцій розподілу ознак, оцінюється 

відносна частка поля розсіювання похибки як значення функції розподілу 

відповідної ознаки.  
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Рисунок 1.1 – Методи технічної діагностики ГШО 

 

Існують методи діагностування ГШО, засновані на вимірі електричних 

параметрів [92]. Один з таких методів є метод спектрального аналізу 

споживаного струму[93], що дозволяє контролювати стан механічних і 

електричних частин електрообладнання по споживаному струму. Суть даного 

методу полягає в аналізі спектру гармонік споживаного струму, шляхом 

виявлення повторюваних змін сигналів, які відповідають конкретним видам 

пошкоджень. 

Також відомі методи багатопараметричної діагностики електродвигунів. 

Один з таких методів заснований на вимірюванні діагностичних параметрів 

вібрації, акустичного шуму і електричного струму в обмотках. Спектральний 

аналіз вібрацій або струмів двигуна дозволяє на ранніх стадіях виявити такі 

дефекти як міжвиткові замикання в обмотках статора, обриви стрижнів 

короткозамкнутого ротора, дефекти підшипникового вузла та ін. В роботах [94-

96] детально розглянуто методи обробки вібраційних та шумових сигналів 

застосовно до основних агрегатів ГШО.  

Крім стандартних методів діагностики останнім часом спостерігається 

діагностика ГШО з використанням таких підходів, як нечітка логіка [97-99], 

нейронні обчислення [100-103], генетичні алгоритми [104], імовірнісні 

обчислення[105].Так, наприклад, в роботі [106] представлено стохастичний 
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алгоритм діагностики технічних об'єктів на базі апарату канонічних розкладів, 

що використовується при кількості діагностованих ознак більше двох.  

Перевагою цих методів є те, що можлива діагностика стану обладнання в 

недоступних або важко доступних для людини місцях. Вони дозволяють 

отримувати інформацію оператору в режимі реального часу на своєму 

робочому місці. 

Основним недоліком таких методів полягає в тому, що їх ефективність 

залежить від розмірності набору контрольованих параметрів.  

Таким чином, поряд з класичними температурними та вібраційними 

методами діагностики ГШО, що використовують переважно апаратні засоби у 

вигляді датчиків, все більш поширеними стають методі з комплексним 

використанням апаратної та програмної частини в ІВС шахтних підприємств.  

 

Постановка задачі 

 

В дисертаційній роботі сформульовані наступні задачі: 

1. Провести аналіз способів оцінювання та прогнозу аерогазового стану 

та ГШО для побудови газоаналітичних та діагностичних підсистем 

спеціального призначення (ПСП) та визначити єдиний підхід до вирішення 

проблеми недостатньої комплексної виробничої безпеки на основі штучних 

нейронних мереж, нечіткої логіки, регресійного аналізу та метаевристик. 

2. Провести аналіз способів оптимізації топологічної організації 

розподілених транспортних систем для побудови логістичних підсистем 

спеціального признчення з метою вирішення проблеми тривалого 

транспортування шахтних матеріалів на основі метаевристичних методів 

пошуку оптимального маршруту. 

3. Розробити нові та вдосконалити існуючі способи та моделі контролю 

параметрів стану рудничної атмосфери та ГШО за допомогою ПСП на основі 

детермінованих штучних нейронних мереж високих порядків та нечітких 
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штучних нейронних мереж, що враховують особливості вхідних параметрів, та 

метаевристичних методів чисельної оптимізації. 

4. Розробити нові та покращити сучасні способи та моделі прогнозу 

параметрів стану рудничної атмосфери та стану ГШО за допомогою ПСП, що 

базуються на динамічних штучних нейронних мережах з екзогенними 

факторами та метаевристичних методах чисельної оптимізації. 

5. Створити нові та вдосконалити сучасні способи оптимізації 

топологічної організації розподілених транспортних систем шахтних 

підприємств на основі метаевристичних методів пошуку оптимального 

маршруту з урахуванням інформації про ландшафт ділянки, типи транспортних 

засобів та економічні обмеження. 

6. Розробити структуру запропонованих ПСП, створених з врахуванням 

особливостей розроблених способів і моделей, та дослідити їх функціонування. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. В розділі було проведено аналіз інформаційно-вимірювальних 

систем, впроваджених на підприємства вугільної промисловості.  

2. В розділі було проведено аналіз способів оцінювання та прогнозу 

стану ГШО, аерогазового стану та способів оптимізації топологічної організації 

розподілених транспортних систем для побудови діагностичних, 

газоаналітичних та логістичних підсистем спеціального призначення. 

3. Було встановлено, що існуючі способи та моделі контролю 

параметрів стану рудничної атмосфери та ГШО не враховують особливості 

вхідних параметрів, не можуть аналізувати слабо формалізовані дані. 

4. Розглянуті способи та моделі прогнозу параметрів стану рудничної 

атмосфери та стану ГШО не враховують екзогенних факторів. 

5. Існуючі способи визначення параметрів для штучних нейронних 

мереж не забезпечують високу точність прогнозу та ймовірність оцінювання 

стану ГШО та стану рудничної атмосфери. 

6. Розглянуті сучасні способи оптимізації топологічної організації 

розподілених транспортних систем не дозволяють враховувати інформацію про 

ландшафт ділянки, типи транспортних засобів та економічні обмеження. 

7. Для рішення задачі забезпечення безпеки та логістики шахтних 

підприємств необхідно розробити підсистеми спеціального призначення для 

діагностики, прогнозу та пошуку маршруту. 

8. В даному розділі було здійснено постановку задачі. 
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2 РОЗРОБКА НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ СПОСОБІВ ПРОГНОЗУ СТАНУ 

АЕРОГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ГІРНИЧО-ШАХТНОГО 

ОБЛАДНАННЯ 

 

 

Для вирішення проблеми недостатньою виробничої безпеки у вугільних 

шахтах потрібно проводити щоденний прогноз стану рудничної атмосфери та 

ГШО. Це приводить до необхідності розробки нових та вдосконалення 

існуючих способів прогнозу параметрів газового стану гірничих виробок та 

стану обладнання.  

В розділі запропоновано способи, що передбачають вибір аналізованих 

ознак, розробку структури моделей прогнозу, навчання моделей і оцінку 

адекватності моделей. Згідно з дослідженнями розділу 1, найбільш ефективні 

моделі прогнозу будуються на основі штучних нейронних мереж, а найбільш 

ефективними способами їх навчання є метаевристики. 

 

2.1 Прогноз параметрів гірничих виробок та стану ГШО на базі мережі 

нелінійної авторегресії з екзогенними факторами 

 

В даний час на багатьох вугільних підприємствах завдяки впровадженим 

ІВС здійснюється накопичення значень основних контрольованих показників в 

базах, які, з точки зору вирішення задачі прогнозування, представляють собою 

часові ряди, тобто послідовність значень деяких величин, отриманих в певні 

моменти часу. Часовий ряд включає в себе два обов'язкові елементи - позначку 

часу і значення показника ряду, отримане шляхом зняття значення певного 

показника з відповідного датчика та записане в базу даних. Частота зняття 

значень показників свідчить про високо динамічний характер процесу змінення 

концентрації вибухонебезпечних газів та стану ГШО, для прогнозування яких 

необхідно вирішити наступні задачі:  
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– обрати клас нейромережевих моделей для прогнозування та провести 

дослідження підкласів обраних моделей прогнозування для кращого 

застосування до обраного часового ряду;  

– визначити структуру моделі штучної нейронної мережі; 

– вибрати критерії оцінки ефективності нейромережевої моделі прогнозу; 

– провести навчання моделі штучної нейронної мережі; 

– провести чисельні дослідження для оцінки адекватності моделі. 

Концентрація будь-якого з вибухонебезпечних газів, як і значення одного 

з вимірюваних параметрів стану обладнання, залежить від певного набору 

інших показників. Це означає, що для визначення структури моделі ШНМ слід 

використовувати таку, яка, для отримання прогнозних значень, 

використовуватиме не тільки фактичні значення обраного часового ряду, а й 

значення набору зовнішніх факторів, представлених також у вигляді часових 

рядів. В цьому випадку задачу прогнозування можна сформулювати наступним 

чином: нехай дано часовий ряд X(t) і зовнішні чинники, представлені у вигляді 

часових рядів Z1(t), Z2(t),  , Zm(t), що відповідають початковому ряду по 

відмітках часу. Необхідно побудувати модель прогнозування початкового 

часового ряду із врахуванням впливу значень зовнішніх факторів Z1(t), Z2(t),…, 

Zm(t). 

Нехай значення вихідного часового ряду X(t) доступні в дискретні 

моменти часу t = 1,2, ..., T. Передбачається, що на значення X(t) впливає набір 

зовнішніх чинників. Нехай перший зовнішній фактор Z1(t) доступний в 

дискретні моменти часу t = 1,2, ..., T, другий зовнішній фактор Z2(t) доступний 

в той же моменти часу t = 1,2, ..., T і т.д. Тобто зміна прогнозованого часового 

ряду та факторів, що впливають на нього відбувається за єдиною шкалою часу 

t. 

У момент прогнозу Т необхідно визначити майбутні значення вихідного 

процесу X(t) в моменти часу t+1, ..., t+Т, враховуючи вплив зовнішніх факторів 

Z1(t), Z2(t),…, Zm(t),. При цьому вважаємо, що значення зовнішніх факторів в 

моменти часу Z1(t), Z2(t),…, Zm(t), є доступними. 



49 
 

Для обчислення майбутніх значень процесу X(t) в зазначені моменти часу 

потрібно визначити функціональну залежність, відображає зв'язок між 

минулими значеннями X(t) і майбутніми, а також приймаючу до уваги вплив 

зовнішніх факторів Z1(t), Z2(t),  , Zm(t) на вихідний часовий ряд: 

X(t) = F(X(t-1), X(t-2),… X(t-Т), Z1(t-1),…, Z1(t-Т), Z2(t-1),…, Z2(t-Т), Zm(t-

1),…, Zm(t-T)). 

Наведена залежність називається моделлю прогнозування з урахуванням 

зовнішніх факторів Z1(t), Z2(t),  , Zm(t). Потрібно створити таку модель 

прогнозування, для якої середнє абсолютне відхилення істинного значення від 

прогнозованого прагне до мінімальної заданої похибки. 

Згідно розділу 1, одним з найефективніших способів прогнозу є 

використання штучної нейронної мережі нелінійної авторегресії з екзогенними 

факторами. На рис. 2.1 представлена структура моделі такої нейронної мережі з 

двома екзогенними факторами. 

Модель NARX для одного вхідного параметру та двох екзогенних 

факторів представлена у вигляді: 

 

))(()( )1()1()1( nsfny jj  , 
)1(,1 Nj , (2.1) 
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де
)(kf  – функція активації нейронів k-го шару (логістична функція або 

гіперболічний тангенс); 

)(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  – вагові коефіцієнти зв’язку від нейрону в момент 

часу ln   до j-го нейрона в першому шарі в момент часу n ; 
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)()2( nwi  – ваговий коефіцієнт зв’язку від i -го нейрону до нейрону в другому 

шарі в момент часу n ; 

z1, z2 – екзогенні фактори; 

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

)()2( ny  – вихід нейрону в другому шарі; 

)(kf  – функція активації нейронів k-го шару (логістична функція або 

гіперболічний тангенс). 

Для прогнозування стану рудничної 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 азота (NO), диоксиду азота (NO2), диоксиду сірки 

(SO2). В якості )(1 nZ  може бути один з показників вибухонебезпечних газів, що 

не виступає в якості )(nX , а в якості )(2 nZ  виступає, як правило, показник 

запилення гірничої виробки. 

Для прогнозування стану обладнання, в якості )(nX  може виступати 

один з показників віброшвидкості по будь-якій осі. В якості )(1 nZ  може один з 

показників віброшвидкості, що не виступає в якості )(nX , а в якості )(2 nZ  

виступає, як правило, показник температури поверхні обладнання. 

Для навчання моделі було обрано критерій адекватності моделі, що 

означає вибір таких значень параметрів 
)1(

ijw  ,1 )1(

ljw ,2 )1(

ljw  та )2(

iw , що 

забезпечуватимуть мінімум середньоквадратичної похибки (різниці між 

виходом по моделі та тестовим виходом): 
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,2,1,1

2 min)(
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p
pp dy
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, (2.4) 

 

де P  – кількість тестових реалізацій; 
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py  – прогноз, отриманий по моделі; 

pd  – тестовий прогноз. 
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Рисунок 2.1 – Структура мережі нелінійної авторегресії з екзогенними 

факторами (NARХ) 

 

Навчання моделі нейронної мережі підпорядковане критерію (2.4), для 

чого може бути використано алгоритм зворотного розповсюдження та 

генетичний алгоритм.  

Розглянемо алгоритм зворотного розповсюдження похибки. Суть 

алгоритму полягає в тому, що на кожній ітерації алгоритму зворотного 

поширення вагові коефіцієнти нейронної мережі модифікуються так, щоб 

поліпшити рішення одного прикладу. 
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1) Номер ітерації навчання 0n , ініціалізація всіх зміщень (порогів) 

)()1( nb , )()2( nb  та вагових коефіцієнтів )()1( nwlj , ,,1 )0(Ml  )(1 )1( nw lj , 

,1,1 )0(Ml )(2 )1( nw lj , ,2,1 )0(Ml  
)1(,1 Nj , )()2( nwi , )1(,1 Ni , де 

)1(N  – кількість 

нейронів в першому шарі, 
)(kM , 

)(1 kM , 
)(2 kM  – затримка в k -ому шарі. 

2) Задається навчаюча множина 

},2,1,|),2,1,{( RdRzRzRxdzzx   , P,1 , де x  –  -те вхідне 

значення ознаки, що прогнозується, 1z  –  -е значення першого екзогенного 

фактору на вході, 2z  –  -е значення другого екзогенного фактору на вході, 

d  –  -е вихідне значення ознаки, що прогнозується, P  – потужність 

навчаючої множини. 

3) Початкове обчислення вихідного сигналу для кожного шару.  

Початкове обчислення вихідного сигналу виконується з урахуванням 

термінових затримок 
)(kM , 

)(1 kM , 
)(2 kM  та має наступний вигляд:  

}2,1,max{ )0()0()0( MMMM  , (2.5) 

vxvny  )()0(
, Mv ,1 , (2.6) 

vzvnz 1)(1 )0(  , Mv ,1 , (2.7) 

vzvnz 2)(2 )0(  , Mv ,1 , (2.8) 

1 Mnn , (2.9) 

1 M , (2.10) 

)()( )1()1( nwvnw ljlj  , (2.11) 

)(1)(1 )1()1( nwvnw ljlj  , (2.12) 

)(2)(2 )1()1( nwvnw ljlj  , (2.13) 

)()( )1()2( nwvnw ii  , Mv ,1 . (2.14) 

 

4) Обчислення вихідного сигналу для кожного шару (прямий хід): 
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xny )()0( , 1)(1 )0( znz  , 2)(2 )0( znz  , (2.15) 

))(()( )1()1()1( nsfny jj  , 
)1(,1 Nj , (2.16) 
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де 
)1(N  – число нейронів в першому шарі; 

)()1( nwlj , )(1 )1( nw lj , )(2 )1( nw lj  – ваговий коефіцієнт зв’язку від вхідного нейрона в 

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

)()2( nwi  ваговий коефіцієнт зв’язку від i -го нейрона до вихідного нейрону 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. 

Вважається, що 1)(),()(,1)(),()( )1(

0

)2()2(

0

)1(

0

)1()1(

0  nynbnwnynbnw j . 

5) Обчислення средньоквадратичної похибки мережі 

 

)(
2

1
)( 2 nenE  , (2.19) 

dnyne  )()( )2(
. (2.20) 

 

Зменшення похибки 𝐸 здійснюється за допомогою інкрементальної зміни 

вагових коефіцієнтів пропорційно напряму градієнта помилки за допомогою 

коефіцієнта навчання (див.наступний пункт).  

6) Налаштування синаптичних вагових коефіцієнтів (зворотний хід) 
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Для налаштування вагових коефіцієнтів використовується рекурсивний 

алгоритм, що спочатку застосовується до вихідних нейронів мережі, а потім 

проходить мережу у зворотному напрямку до першого шару. Синаптичні вагові 

коефіцієнти налаштовуються згідно формулам: 
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де   – параметр, що визначає швидкість навчання (при великому   навчання 

відбувається швидше, однак збільшується ймовірність отримати невірне 

рішення), 10  . 

7) Перевірка умови завершення 

Якщо епоха не завершена, то збільшуємо лічильник ітерацій та 

переходимо до 4го етапу алгоритму, що представлено у вигляді : 
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if 0 mod Pn , then 1 , 1 nn  , перехід до етапу 4. 

Якщо епоха завершилася, але значення середньоквадратичної помилки 

перевищує поріг, то лічильник ітерації збільшується та здійснюється перехід до 

другого етапу алгоритму, що представлено у вигляді: 

if ( 0 mod Pn ) and ( 





P

Ms

sMPnE
MP 1

)(
1

) then 1 nn , перехід 

до етапу 2. 

Якщо епоха завершилася і значення середньоквадратичної помилки не 

перевищує поріг, то навчання мережі завершується, що представлено у вигляді: 

if ( 0 mod Pn ) and ( 





P

Ms

sMPnE
MP 1

)(
1

), то завершитися. 

 

2.2 Прогноз параметрів газового стану гірничих виробок та стану ГШО на 

базі мережі нелінійної авторегресії-змінного середнього з екзогенними 

факторами 

 

Згідно розділу 1, для рішення задачі прогнозу, окрім розглянутої в 2.1 

моделі, доцільно використовувати штучні нейронні мережі нелінійної 

авторегресії-змінного середнього з екзогенними факторами. На рис. 2.2 

представлена структура 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(

nw
lj

, )(1
)1(

nw
lj

 , )(2
)1(

nw
lj

, )(
)1(

nv
lj

 – вагові коефіцієнти зв’язку від нейрону в 

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

1z  – значення першого екзогенного фактору на вході,  

2z  – значення другого екзогенного фактору на вході, 

)(
)2(

nwi  – ваговий коефіцієнт зв’язку від i -го нейрону до нейрону в другому 

шарі в момент часу n ; 

)(
)1(

ny j  – вихід j-го нейрону в першому шарі; 

)()2( ny  – вихід нейрону в другому шарі; 

)(kf  – функція активації нейронів k-го шару (логістична функція або 

гіперболічний тангенс). 

Для навчання моделі було обрано критерій адекватності моделі, що 

означає вибір таких значень параметрів 
)1(

ijw  ,1
)1(

lj
w ,2

)1(
lj

w ,
)1(

lj
v  та 

)2(
iw , що 

забезпечуватимуть мінімум середньоквадратичної похибки (різниці між 

виходом по моделі та тестовим виходом): 
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,,2,1,1

2 min)(
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iijijijij wvwww

P

p
pp dy

P
F  



, (2.34) 

 

де P  – кількість тестових реалізацій; 

py  – прогноз, отриманий по моделі; 

pd  – тестовий прогноз. 
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Рисунок 2.2 – Структура мережі нелінійної авторегресії-змінного 

середнього з екзогенними факторами (NARMAХ) 

 

Навчання моделі нейронної мережі підпорядковане критерію (2.34), для 

чого може бути використано алгоритм зворотного розповсюдження та 

генетичний алгоритм.  

Розглянемо алгоритм зворотного розповсюдження.  

1) Номер ітерації навчання 0n , ініціалізація всіх порогів )()1( nb , )()2( nb  

та вагових коефіцієнтів )()1( nwlj , ,,1 )0(Ml  )(1
)1(

nw
lj

, ,1,1 )0(Ml  )(2
)1(
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, 

,2,1 )0(Ml )(
)1(
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, )1()2( ,1,,1 NjMl  , )(
)2(

nwi , 
)1(,1 Ni , де 

)1(N  – 
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кількість нейронів в першому шарі, )(kM , )(1 kM , )(2 kM  – затримка в k -му 

шарі. 

2) Задається навчаюча множина 

},2,1,|),2,1,{( RdRzRzRxdzzx   , P,1 , де x  –  -е 

вхідне значення ознаки, що прогнозується, 1z  –  -е значення першого 

екзогенного фактору на вході, 2z  –  -е значення другого екзогенного 

фактору на вході, d  –  -е вихідне значення ознаки, що прогнозується, P  – 

потужність навчаючої множини. 

3. Початкове обчислення вихідного сигналу для кожного шару 

Початкове обчислення вихідного сигналу виконується з урахуванням 

термінових затримок 
)(kM , 

)(1 kM , 
)(2 kM  та має наступний вигляд: 

},2,1,max{ )2()0()0()0( MMMMM   (2.35), 
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)1()1()1(




M

l
llj

M

l
llj

M

l
lljj zvnwzvnwxvnwfvny , 

)1(,1 Nj , Mv ,1  (2.36), 

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




N

i
ii vnyvnwfvny , Mv ,1  (2.37), 

vxvny  )()0(
 (2.38), 

vzvnz 1)(1 )0(   (2.39), 

vzvnz 2)(2 )0(  , Mv ,1 , 1 Mnn , 1 M  (2.40), 

)()( )1()1( nwvnw ljlj   (2.41), 

)(1)(1 )1()1( nwvnw ljlj   (2.42), 

)(2)(2 )1()1( nwvnw ljlj   (2.43), 

 )()( )1()1( nvvnv ljlj  (2.44), 

)()( )1()2( nwvnw ii  , Mv ,1 (2.45). 
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Вважається, що 1)(),()(,1),()(
)1(

0
)2()2(

00
)1()1(

0
 nynbnwxnbnw

j
, 

4. Обчислення вихідного сигналу для кожного шару (прямий хід) 

xny )()0(  (2.46), 

1)(1 )0( znz   (2.47), 

2)(2 )0( znz   (2.48), 

))(()( )1()1()1( nsfny jj  , 
)1(,1 Nj  (2.49), 
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))(()( )2()2()2( nsfny   (2.51), 





)1(
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)1()2()2( )()()(
N

i
ii nynwns  (2.52). 

де 
)1(N  – число нейронів в першому шарі; 

)()1( nwlj , )(1 )1( nw lj , )(2 )1( nw lj  – ваговий коефіцієнт зв’язку від вхідного нейрону в 

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

)()1( nvlj  – ваговий коефіцієнт зв’язку від вихідного нейрона в момент часу 

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

)()2( nwi  – ваговий коефіцієнт зв’язку від i -го нейрона до вихідного нейрону 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. 

Вважається, що 1)(),()(,1)(),()( )1(

0

)2()2(

0

)1(

0

)1()1(

0  nynbnwnynbnw j . 

5) Обчислення середньоквадратичної помилки мережі 
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)(
2

1
)( 2 nenE  , dnyne  )()( )2(

 (2.53). 

6) Налаштування синаптичних ваговий коефіцієнт зв’язку (зворотний хід) 

Для налаштування вагових коефіцієнтів зв’язку використовується 

рекурсивний алгоритм, що спочатку застосовується до вихідних нейронів 

мережі, а потім проходить мережу в зворотному напрямку до першого шару. 

Синаптичні вагові коефіцієнти зв’язку налаштовуються наступним чином: 
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де   – параметр, що визначає швидкість навчання (при великому   навчання 

відбувається швидше, але збільшується ймовірність отримати невірне рішення), 

10  . 
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7. Перевірка умови завершення 

Якщо епоха не завершена, то збільшуємо лічильник ітерацій та 

переходимо до 4го етапу алгоритму, що представлено у вигляді: 

Якщо 0 mod Pn , то 1 , 1 nn  , перехід до етапу 4 

Якщо епоха завершилася, але значення середньоквадратичної помилки 

перевищує поріг, то лічильник ітерації збільшується та здійснюється перехід до 

другого етапу алгоритму, що представлено у вигляді: 

Якщо 0 mod Pn  та 





P

Ms

sMPnE
MP 1

)(
1

, то 1 nn , перехід до 

етапу 2 

Якщо епоха завершилася і значення середньоквадратичної помилки не 

перевищує поріг, то навчання мережі завершується, що представлено у вигляді 

Якщо 0 mod Pn  та 





P

Ms

sMPnE
MP 1

)(
1

, то завершитися 

Альтернативою алгоритму зворотного розповсюдження є генетичний 

алгоритм.  

Як особина в генетичному алгоритмі використовується вектор вагових 

коефіцієнтів 
)1(

ijw  ,1
)1(

lj
w ,2

)1(
lj

w ,
)1(

lj
v  та 

)2(
iw , а як фітнесс-функція використано 

критерій (2.34). 

Для навчання моделі було використано три типи генетичного алгоритму 

(табл. 2.1). 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.  
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Таблиця 2.1 – 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 

рівноімовірний 

відбір особин на 

основі 

аутбрідінгу 

рівноімовірний 

відбір особин на 

основі інбрідінгу 

рівноімовірний, 

відбір особин –

комбінація 

аутбрідінгу та 

інбрідінгу 

Мутація 

однорідна з 

високою 

ймовірністю 

однорідна з 

низькою 

ймовірністю 

Неоднорідна з 

імітацією відпалу 

Редукція 
Рівноімовірна 

схема 
селекційна схема селекційна схема 
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Висновки до розділу 2 

 

1. В рамках єдиного підходу до розробки підсистем, що відповідають за 

забезпечення комплексної безпеки вугільних шахт в розділі були розроблені 

способи прогнозу стану ГШО та параметрів рудничної атмосфери гірничих 

виробок шахт. 

2. Для прогнозу аерогазового стану були розроблені дві моделі 

динамічних штучних нейронних мереж: 

- на основі нелінійної авторегресії-змінного середнього з екзогенними 

входами; 

- на основі нелінійної авторегресії з екзогенними входами. 

Перевагою запропонованих моделей є те, що функції активації, кількість 

нейронів в прихованому шарі і величина затримки визначені емпіричним 

шляхом. 

3. Адаптація параметрів моделей прогнозу проводилася за допомогою 

алгоритму зворотного поширення помилки, що представляє приклад 

локального пошуку, і комбінації генетичного алгоритму з імітацією відпалу, що 

поєднує локальний і випадковий пошук. Критеріями якості адаптації були 

швидкість навчання і адекватність моделей. 

4. Іншою складовою комп'ютерної системи є безперервний комплексний 

контроль параметрів гірничо-шахтного устаткування. 
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3 РОЗРОБКА НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ СПОСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 

СТАНУ АЕРОГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ГІРНИЧО-ШАХТНОГО 

ОБЛАДНАННЯ 

 

Для вирішення проблеми високої аварійності на вугільних підприємствах 

потрібно провести діагностику стану ГШО та стану аерогазового середовища, 

що призводить до необхідності розробки способів оцінки параметрів, що 

характеризують технічний стан шахтних агрегатів та гірничих виробок. 

Способи, що розглядаються в розділі, передбачають вибір діагностичних 

ознак, розробку структури моделей нейронних мереж для оцінки стану, 

навчання з використанням градієнтних методів та метаевристик, та оцінку 

адекватності цих моделей 

 

3.1 Контроль діагностичних ознак гірничо-шахтного обладнання та стану 

рудничної атмосфери на базі нечіткої нейронної мережі 

 

В роботі пропонується спосіб діагностики, що поєднує в собі аналіз 

декількох показників, що дозволить істотно підвищити ймовірність виявлення 

несправності ГШО або окремих вузлів. В основу розглянутого способу 

закладено нейромережевий підхід, що одержав широке поширення для 

вирішення задач в будь-якій галузі. 

Задача діагностування стану ГШО та стану рудничної атмосфери є 

складною через неможливість чіткої постановки відповідності змін вхідних і 

вихідних параметрів стану, в якому знаходиться або до якого прагне об'єкт 

діагностування. Зокрема не можна однозначно визначити всі аварійні ситуації 

або передаварійний стану такого об'єкта. Однак можна виділити безліч станів 

об'єкта діагностування і спробувати оцінити ступінь впливу кожного 

інформаційного параметра на ймовірність переходу об'єкта в будь-який з 

можливих станів. Тому для діагностування необхідно використовувати метод 

підбору вагових коефіцієнтів на основі навчання нечітких нейронних мереж, 
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функціонування яких засноване на принципах нечіткої логіки, які застосовують 

для адаптації параметрів методи навчання, як з «учителем», так і на основі 

самоорганізації. 

Пропонований в даному розділі спосіб, заснований на використанні 

нечіткої нейронної мережі, полягає в тому, що необхідно віднести вхідний 

вектор, який містить значення тестових значень показників і вихідних реакцій 

об'єкта на ці вектори, до одного або декількох можливих технічних станів 

вироби, тобто за відносними значеннями визначальних параметрів і заданих 

змішаних функцій приналежності, за допомогою апарату нечіткої логіки, 

оцінюється поточний стан обладнання 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: 

- формування нечітких правил, на основі яких конструюється модель; 

- створення структури моделі; 

- розробка процедури аналізу по моделі; 

- вибір критерію якості для навчання моделі; 

- адаптація параметрів моделі. 

Розглянемо детально кожний з етапів. 

1) Формування нечітких правил 

Правила, використовувані 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
~

,  



66 
 

ix~  – і’мя вхідної лінгвістичної змінної, що відповідає оцінці стану ГШО, 

ni ,1 , 

y~  – і’мя вихідної лінгвістичної змінної, відповідає комплексній оцінки 

стану ГШО, 

k
i

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

k
~

 – якісне значення змінної y~ , rk ,1 . 

2) Створення структури моделі 

Модель чотирьохшарової нечіткої нейронної мережі, що будується на 

основі нечітких правил, формується наступним чином:  

– вхідний (нульовий) шар містить нейрони, що відповідають 

діагностичним ознакам, кількість нейронів nN )0(
; 

– перший шар реалізує фаззифікацію, а його нейрони відповідають 

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 значений вихідної лінгвістичної 

змінної. 

Структура моделі нечіткої нейронної мережі представлена на рис. 3.1.  
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Рисунок 3.1 – Структура моделі нечіткої нейронної мережі 

 

3) Розробка процедури аналізу по моделі 

Процедура аналізу по моделі включає 4 етапи: 

– фаззифікація; 

– агрегування підумов; 

– активізація заключень; 

– агрегування заключень. 

Фаззифікація (введення нечіткості) представляє собою процедуру 

визначення ступеня істинності підумов нечітких правил. Одна й та сама 

підумова може входити до умов декількох нечітких правил. 

Згідно розділу 1, режим роботи кожного ГШО можна класифікувати як 

«штатний», «передаварійний», «аварійний». Відповідно до цього кожна 

лінгвістична змінна, що відповідає діагностичній ознаці, може приймати 3 

якісних значення - «штатний», «передаварійний», «аварійний». Кожному 

якісному значенню лінгвістичної змінної поставлена у відповідність певна 

функція належності. Кожна функція належності описується наступним чином: 

на інтервалі, що відповідає певному якісному значенню, функція повинна мати 

приблизно однакове значення, а поза цього інтервалу вона повинна спадати 

приблизно до нуля. 

Фаззифікація виконується наступним чином: 
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- функція належності, що відповідає якісному значенню «штатний», має 

вигляд: 

-  
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s
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11
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, ,1*)1(
)4(
 Nis

)0(,1 Ni (3.1). 

 

- функція належності, що відповідає якісному значенню 

«передаварійний», має вигляд: 

-  
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- функція належності, що відповідає якісному значенню «аварійний», має 

вигляд:  

 





















ii

iii
ii

ii

ii

s

dx

dxc
cd

cx

cx

y

3

33
33

3

3

)1(

,1

,

,0

, ,3*)1(
)4(
 Nis

)0(,1 Ni  (3.3) 

де ijijijij dcba ,,,  – параметри функції належності, що пов’язані з j-м 

якісним значенням вхідної лінгвістичної змінної ix~ , та отримані емпіричним 

шляхом, 

ix  – i -та вхідна чітка змінна, 
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)1(
sy  – ступінь істинності s -ї підумови (ступінь істинності того, що 

кількісному значенню вхідної чіткої змінної ix  відповідає j -е якісне значення 

вхідної лінгвістичної змінної ix~ ). 

Агрегування підумов нечіткого правила представляє собою процедуру 

визначення ступеню істинності умови шляхом об’єднання ступенів істинності 

підумов, що його складають. Для агрегування підумов було обрано наступний 

спосіб: 

 

 








)1()2()1(
1

)2(
1

)2(
)1()1(

,...,min
NkNkk

ywywy , )2(,1 Nk , (3.4) 

 

де 
)2(

ikw  – бінарна вага зв’язку, що визначається структурою моделі 

нечіткої нейромережі, )1(,1 Ni .  

Таблицю вагових коефіцієнтів 
)2(

ikw  для кожного конкретного значення 

вхідного параметру називають діагностичною матрицею вагових коефіцієнтів. 

Необхідно також вирішити питання про оптимальну кількість вимірюваних 

параметрів. З одного боку, чим більше число вимірюваних параметрів, тим 

вірогідніше визначається технічний стан об'єкта діагностування, але і тим 

більше складність і собівартість системи діагностики в цілому. Таким чином, 

слід вибирати параметри, які найбільш повно характеризують технічний стан 

дорожньої машини в процесі її експлуатації. 

Активізация заключень нечіткого правила представляє собою процедуру 

визначення ступеню істинності заключення цього правила по степеню 

істинності його умови та його ваговому коефіцієнту. Для активізації заключень 

було обрано наступний спосіб: 

 

 
)2()3()3(

kkkk
ywy  , )2(,1 Nk  , (3.5) 
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де 
)3(

kk
w  – ваговий коефіцієнт зв’язку, k

kk
Fw 

)3(
. 

Агрегування заключень нечітких правил представляє собою процедуру 

визначення ступеню істинності підсумкового заключення шляхом об’єднання 

ступенів істинності однакових заключень. Для агрегування заключень було 

обрано такий спосіб: 

 

  )3()4()3(

1

)4(

1 )3()3(,...,max
NjNjj ywywy  , )4(,1 Nj , (3.6) 

 

де 
)4(

ijw  – бінарна вага зв’язку, що визначається структурою моделі 

нечіткої нейронної мережі, )3(,1 Ni . 

4) Вибір критерію якості для навчання моделі. 

Для навчання моделі було обрано критерій адекватності моделі, що 

означає вибір таких значень параметрів ija
, ijb

, ijc
, ijd , що забезпечують 

мінімум середньоквадратичної похибки (різниці виходу по моделі та тестового 

виходу) 

 

ijijijij dcba

P

p

q

j
pjpj zy

qP
F

,,,1 1

2 min)(
11

  
 

, (3.7) 

 

де P  – кількість тестових реалізацій, 

),...,( 1 pqpp yyy   – оцінка стану, отримана по моделі, 

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

5) Адаптація параметрів моделі. 

Застосування градієнтних способів навчання к нечітким нейронним 

мережам є важким. Звідси виникає задача розробки нових метаевристичних 

способів адаптації. Згідно розділу 1, найчастіше в якості метаевристичного 
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метода обирають генетичний алгоритм. В якості особини використовується 

вектор, що містить параметри ija
, ijb , ijc , ijd , а в якості фітнесс-функції 

використовується критерій (3.7). 

Для дослідження процедури навчання на основі генетичного алгоритму 

було використано три його типи (табл. 2.1). Перший тип досліджує весь простір 

пошуку та не є спрямованим. Для цього типу можлива втрата кращих рішень. 

Він вимагає значного часу пошуку. Другий тип є спрямованим. Для цього типу 

можливе потрапляння в локальний оптимум. Третій тип є комбінованим, тобто 

поєднує спрямованість пошуку з дослідженням всього простору пошуку. 

 

3.2 Контроль діагностичних ознак гірничо-шахтного обладнання на базі 

нейронної мережі регресій високих порядків 

 

В роботі пропонується другий спосіб діагностики, що також поєднує в 

собі аналіз декількох показників, що дозволить істотно підвищити ймовірність 

виявлення несправності ГШО або окремих вузлів. В основу розглянутого 

способу також закладено нейромережевий підхід, що 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, визначається стан об'єкта в 

цілому. 

Рішення задачі діагностики складається з наступних етапів: 

- створення структури моделі; 

- розробка процедури аналізу по моделі; 

- вибір критерію якості для навчання моделі; 

- адаптація параметрів моделі. 

Розглянемо детально кожний з етапів. 

1) Створення структури моделі; 

Пропонується використовувати модель нейронної мережі, що складається 
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з трьох 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 зв’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. Структура 

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

та відповідно, 9 можливих комбінацій цих діапазонів, представлена на рис. 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Структура ШНМ високих порядків 

 

Модель ШНМ представлена у вигляді: 
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Для навчання моделі було обрано критерій адекватності моделі на основі 

середньоквадратичної похибки. Він семантично показує вибір таких значений 

параметрів 
)1(

ijw  при яких різниця виходу по моделі та бажаного виходу сягає 

мінімуму:  

  

)1(
min)(

11

1 1

2

ijw

P

p

q

j
pjpj zy

qP
F  

 

, (3.8) 

 

де P  – кількість тестових реалізацій, 

),...,( 1 pqpp yyy   – діагностований стан, отриманий на підставі 

моделювання, 

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

Метою адаптації моделі є налаштування її параметрів: 
)1(

ijw . Для цього в 

моделі ШНМ використано процедуру Back Propogation. Суть методу полягає в 
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тому, що на вхід мережі подаються заздалегідь відомі дані, після чого мережа 

обчислює вихідне значення. Далі це значення порівнюється з уже наявними і 

відповідно до різницею між цими значеннями коригуються вагові коеффіціенти 

нейронної мережі. І ця операція повторюється по колу багато разів. В 

результаті отримуємо навчену мережу з новими значеннями вагових 

коефіцієнтів. Розглянемо її більш детально. 

1) Номер ітерації навчання 1n . 

Задаються вагові коефіцієнти першого шару )()1( nwij , )0(,1 Ni ,
)1(,1 Nj , 

причому якщо нейрон i -й вхідного шару пов'язаний з j -м нейроном першого 

шару, то )()1( nwij  ініціалізується шляхом рівномірного розподілення на інтервалі 

(0,1), інакше 0)()1( nwij . Поріг )()2( nb j , 
)2(,1 Nj , ініціалізується шляхом 

рівномірного розподілення на інтервалі (0,1). 

Задаються вагові коефіцієнти другого шару }1,0{)2(

)0(...1


jN

ii
w , 

)1(

1 ,1,..., )0( Nii
N

 , 
)2(,1 Nj , причому якщо нейрон i -й першого шару пов'язаний 

з j -м нейроном другого шару, то 1)2(

)0(...1


jN

ii
w , інакше 0)2(

)0(...1


jN

ii
w . Поріг 

0)()2( nb j , 
)2(,1 Nj . 

Задаються вагові коефіцієнти третього шару )()3(

1

nw
ji

,…, }1,0,1{)3(

...1


j

jkii
w , 

)2(

1 ,1,..., Nii
jk  , 

)3(,1 Nj , причому якщо нейрон i -й другого шару пов'язаний з 

j -м нейроном третього шару, то 1)3(

...1


j

jkii
w  (якщо jk  непарне) або 1)3(

...1


j

jkii
w  

(якщо jk  парне), інакше 0)3(

...1


j

jkii
w . Поріг 0)()3( nb j , 

)3(,1 Nj . 

2. Задається навчаюча множина },|),{( 32 RzRxzx   , P,1 , де x  

–  -й навчаючий вхідний вектор, z  –  -й навчаючий вихідний вектор, P  – 

потужність навчаючої множини. Номер поточної пари з навчаючої множини 

1 . 
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3. Обчислення вихідного сигналу (прямий хід) 

))(()( )1()1()1( nsfny jjj  ,
)1(,1 Nj  (3.9), 
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4. Обчислення енергії помилки ШНМ 





)3(

1

2 )(
2

1
)(

N

j
j nenE , (3.13) 

jjj znyne  )()( )3(
. (3.14) 

5. Налаштування синаптичних вагових коефіцієнтів на основі 

узагальнюючого дельта правила (зворотній хід) 

)(

)(
)()(

)1(

)1()1(
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  , (3.15) 

)(

)(
)()(

)1(

)1()1(

nw

nE
nwnw

ij

ijij



   (3.16) 

6. Перевірка умови завершення 

Якщо 0 mod Pn , то 1  , 1 nn , перехід к шагу 3. 

Якщо 0mod Pn  та 


P

s

sPnE
P 1

)(
1

, то 1 nn , перехід к шагу 2. 

Якщо 0 mod Pn  та 


P

s

sPnE
P 1

)(
1

, то завершиться. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. В рамках єдиного підходу до розробки ПСП, що забезпечують 

комплексну безпеку вугільних шахт в розділі були розроблені способи 

діагностики параметрів ГШО та аналізу стану рудничної атмосфери. 

2. Для комплексного аналізу технічного стану агрегатів були розроблені 

дві моделі статичних штучних нейронних мереж: 

- на основі нечіткої логіки; 

- на основі моделей регресії високого порядку. 

Перевагами запропонованих моделей є: 

- 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 рудничної 

атмосфери; 

- можливість аналізу сукупності діагностичних ознак різної фізичної 

природи; 

- застосування нечіткої логіки спрощує спілкування між людиною і 

комп'ютерною системою за рахунок використання якісних значень 

контрольованих ознак. 

4. Адаптація параметрів моделей комплексної діагностики вироблялася за 

допомогою алгоритму зворотного поширення помилки, що представляє 

приклад локального пошуку, і комбінації генетичного алгоритму з імітацією 

відпалу, що поєднує локальний і випадковий пошук. Критеріями якості 

адаптації були швидкість навчання і адекватність моделей. 

5. Крім забезпечення підвищення безпеки функціонування шахтних 

підприємств необхідно прискорити транспортування матеріалів між ділянками 

шахти. 
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4 СПОСОБИ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ 

МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ШАХТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

Для вирішення проблеми транспортування матеріалів між вузлами 

ділянок шахтних підприємств необхідно провести аналіз можливих маршрутів, 

наявних транспортних засобів та економічних витрат. Оперуючи отриманою 

інформацією, необхідно розробити способи вибору маршруту з урахуванням 

ландшафту ділянки, типу ТЗ та економічних обмежень. Згідно з дослідженнями 

розділу 1, найбільш ефективними способами пошуку оптимального маршруту з 

урахуванням обмежень є метаевристики. 

 

4.1 Розробка способу оптимального транспортування на основі 

модифікованого генетичного алгоритму  

 

На вугільних підприємствах однією з важливих задач допоміжних 

процесів є задача транспортування матеріалів як в межах ділянки, так і в межах 

всього підприємства. При плануванні вантажоперевезень важливе значення має 

час доставки, який обговорюється з працівниками ділянок заздалегідь при 

плануванні робіт, та вартість доставки. В цьому випадку при побудові 

маршрутів первинна роль відводиться дотриманню встановлених часових 

рамок і вибору такого ТЗ для вказаного маршруту, вартість доставки якого буде 

мінімальною.  

Така задача формулюється наступним чином: дано зв'язний зважений 

неорієнтовані граф G = (V, E); множиною його вершин є набір пунктів V = 

={0,1, ..., m + 1}, один з яких - депо (склад ділянки, вершина 0), а решта - 

пункти призначення (вершини 1, ..., m + 1); множина ребер представляє шляхи 

між пунктами E = {[i, j]: i, j∈V}. 

Кожному пункту призначення приписується деякий проміжок часу в 

продовж робочого дня, або зміни, коли шахтні матеріали повинні бути йому 
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доставлені. Вводяться тривалість проїзду по ребрах cij; також встановлюється 

час вивантаження в кожному з пунктів.  

У розпорядженні підприємства є певна кількість однакових транспортних 

засобів з необмеженою вантажопідйомністю. Маршрут повинен являти собою 

простий шлях, що починається і закінчується в депо. Кожен об’єкт повинен 

бути обслужений тільки одним транспортним засобом. Кожне ТЗ повинно 

виїхати з депо і повернутися туди протягом робочого дня або зміни, тобто 

визначено горизонт планування. 

Метою даного завдання є: мінімізація сумарного часу ТЗ в дорозі, 

мінімізація економічних обмежень, побудова маршруту з урахуванням 

можливості відсутності маршруту між об’єктами ділянки необхідного для 

обслуговування всіх клієнтів у встановлені терміни. 

Як було відмічено в розділі 1, однією з найбільш популярних 

метаевристик пошуку оптимального маршруту є генетичний алгоритм, однак, 

застосовно до поставленого завдання, необхідно модифікувати його функцію 

мети, оператори і додати обмеження. Для вирішення задачі транспортування на 

основі генетичного алгоритму було розглянуто його три різновиди, опис яких 

наведено в табл. 4.1. 

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

цього типу можлива втрата кращих рішень. Він вимагає значного часу пошуку. 

Другий тип є спрямованим. Для цього типу можливе потрапляння в локальний 

оптимум. Третій тип є комбінованим, тобто поєднує спрямованість пошуку з 

дослідженням всього простору пошуку. Для перших двох типів використано 

статичну штрафну функцію, а для третього – динамічну на основі імітації 

відпалу. 
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Таблиця 4.1 – Різновиди генетичних алгоритмів 

Оператори 

генетичних 

алгоритмів 

Типи генетичних алгоритмів 

Тип 1 Тип 2 Тип 3 

Репродукція рівноімовірний відбір 
лінійно упорядкований 

відбір 

комбінація рівноімовірного та лінійно 

впорядкованого відбору  

Кроссинговер 

Частково впорядкований 

рівноімовірний, відбір 

особин – схрещування 

кращих особин с гіршими 

Частково впорядкований 

рівноімовірний, відбір 

особин – схрещування 

кращих особин з кращими 

Частково впорядкований 

рівноімовірний, 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 рівноімовірна схема селекційна схема 
комбінація рівноімовірної та 

селекційної схеми 
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Модифікований генетичний алгоритм, що буде вирішувати задачу 

пошуку оптимального транспортування з урахуванням всіх особливостей 

(алгоритм 3го типу) складається з наступних блоків: 

- представлення особин, що включають в себе тип ТЗ та маршрут, а 

також створення вихідної популяції з врахуванням ландшафту, типу ТЗ та 

економічних обмежень на вартість маршруту; 

- завдання фітнес-функції і штрафної функції; 

- оператор репродукції в поєднанні з імітацією відпалу; 

- оператор кросинговеру в поєднанні з імітацією відпалу; 

- оператор мутації в поєднанні з імітацією відпалу; 

- оператор редукції (селекційна схема); 

- умова зупину. 

Розглянемо детально кожен з блоків. 

1) Представлення особин і створення вихідної популяції. 

В якості хромосоми, що містить номери пунктів транспортування 

матеріалів для шахти і являє s-у особину популяції з цілочисельними генами, 

виступає вектор: 

 ),...,,...,( 1 sKskss hhhh  , Qs ,1 , (4.1) 

де Q  – потужність популяції, 

   skh  – значення k-го гена, 

  K  – число генів хромосоми. 

2) Завдання фітнес-функції. 

Фітнес-функція ),( txF  в роботі представляє собою суму часу 

транспортування )(1 xF  та штрафної функції ),(2 txF  на основі імітації 

відпалу. Штрафна функція представляє собою суму функцій-обмежень із 

врахуванням транспортних засобів: обмеження на вартість транспортування, 
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транспортних засобів, прокладення маршруту та ін. Фітнес-функція 

представлена у вигляді: 

 
zx

zzz txFxFtxF min),(2)(1),(  , (4.2) 
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 )1()(  tgtg , 10  , 0)0( Tg  , 00 T ,  (4.6) 

де 
z

xx z
i

z
i

w
1, 

 – вага ребра ),( 1
z
i

z
i xx  , зв’язаного з ТЗ z -го типу, 

Vxx z
i

z
i 1, , 

},...,1{ MV   – множина вершин, 

zx  – вектор номерів пунктів транспортування матеріалів для шахти, 

зв’язаний з ТЗ z -го типу, 

M  – довжина вектору 
zx , 

)( zxl довжина маршруту для ТЗ z -го типу,  

zv - швидкість ТЗ z -го типу, 

t  – номер ітерації,  

0T  – параметр, що відповідає за початкову суттєвість штрафу, 

обчислюється експериментально, 

  – параметр, що регулює швидкість зростання штрафу, обчислюється 

експериментально, 
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r – функція, що вводить економічні обмеження, пов’язані із вартістю 

транспортування, транспортних засобів, прокладення маршруту та ін. 

3) Оператор репродукції. 

В якості оператора репродукції, що дозволяє відібрати кращі особини, 

тобто кращі вектори номерів пунктів транспортування шахтних матеріалів, 

які задовольняють (4.2), в роботі використовується комбінація лінійно 

впорядкованого відбору, рівноімовірного (однорідного) відбору та імітації 

відпалу. 

)))(/1exp(1(
1

1
)22(

1
))(/1exp(

1
)( tg

Q

s
aa

Q
tg

Q
hP s 












 , Qs ,1 , (4.7) 

де t  – номер ітерації, 

a  – випадкове число,  2,1a . 

Таким чином, на ранніх стадіях роботи генетичного алгоритму 

використовується рівноімовірний відбір, що забезпечує дослідження всього 

простору пошуку, а на заключних стадіях використовується лінійно 

упорядкований відбір, що забезпечує збереження кращих особин і робить 

пошук спрямованим. 

4) Оператор кроссинговера. 

В якості оператора кросинговеру, який схрещує дві хромосоми з безлічі 

відібраних оператором репродукції, тобто комбінує певні вектори номерів 

пунктів транспортування товару, які задовольняють (4.2), в роботі 

використовується частково відповідний кроссинговер. Для вибору 

схрещуваних хромосом використовується комбінація аутбридингу та 

інбридингу з імітацією відпалу. 

Ідея аутбридингу («далека спорідненість») полягає в тому, що перша 

хромосома вибирається випадково, а друга хромосома - як максимально 

далека від першої. Обчислення ймовірності кросинговеру в разі вибору 
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хромосом за допомогою аутбридингу засноване на імітації відпалу і 

представлено у вигляді: 

 

 ))(/1exp(0 tgPPc  , (4.8) 

 )1()(  tgtg , 10  , 0)0( Tg  , 00 T , (4.9) 

де cP0  – початкова ймовірність кросинговеру, обчислюється 

експериментально. 

Ідея інбридингу («близька спорідненість») полягає в наступному: 

перша хромосома вибирається випадково, а друга хромосома - як 

максимально близька до першої. Обчислення ймовірності кросинговеру в 

разі вибору хромосом за допомогою інбридингу засноване на імітації відпалу 

і представлено у вигляді: 

 

)))(/1exp(1(0 tgPP cc  , (4.10) 

 )1()(  tgtg , 10  , 0)0( Tg  , 00 T . 

 

Частково відповідний кроссинговер полягає в наступному: нехай 2,1 cc  

– випадково вибрані точки схрещування (два пункти) причому 21 cc  , та 

хромосоми батьків представлені як Kcccc xxxxxxx 112,12,111,11,1111 .........  , 

Kcccc xxxxxxx 212,22,211,21,2212 .........  . 

Хромосома нащадка х3 створюється наступним чином: всі гени з 

номерами від с1 до с2 батька х1 копіюються у відповідні позиції нащадка х3. 

Далі гени з номерами від с2 до К батька х2 копіюємо таким чином: якщо 

поточний копіюється ген батька х2 збігається з одним з генів з номерами від 

с1 до с2 батька х1, то ген батька х2, що знаходиться в позиції гена, що 

співпав, батька х1, копіюється в поточну позицію нащадка х3, якщо ж немає 
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співпадінь, то поточний ген батька х2 копіюється в поточну позицію нащадка 

х3. Аналогічним чином формується набір генів нащадка х3 з номерами від 1 

до с1-1. 

Формування хромосоми нащадка х4 відбувається за аналогічним 

алгоритмом. 

Для вибору хромосом, що будуть схрещуватися, використовується 

комбінація аутбридингу і інбридингу з імітацією відпалу. На ранніх стадіях 

роботи генетичного алгоритму використовується аутбридинг, що забезпечує 

дослідження всього простору пошуку, а на заключних стадіях 

використовується інбридинг, що забезпечує збереження кращих особин і 

робить пошук спрямованим. 

5) Оператор мутації. 

Після кросинговеру для забезпечення різноманітності хромосом, тобто 

різноманітності векторів номерів пунктів транспортування шахтних 

матеріалів, що задовольняють (4.2), використовується оператор мутації, що 

виконується на основі перестановки 2-opt. Робота алгоритму полягає в 

наступному: випадковим чином вибирається хромосома. Після цього з 

набору генів цієї хромосоми випадковим чином вибираються два гена 1c  и 

2c , причому вибір цих генів триває до тих пір, поки не буде виконано умову 

1121  Kcc . 

На основі хромосоми Kcccc hhhhhhh 112,12,11,111,1111 ,...,,,...,,,...,   

створюється хромосома Kcccc hhhhhhh 112,11,12,111,1112 ,...,,,...,,,...,  , тобто 

гени 2,11,1 ,..., cc hh  переставляються в зворотному порядку. 

Обчислення ймовірності мутації, що засноване на імітації відпалу, 

представлено у вигляді: 

 ))(/1exp(0 tgPP mm  , (4.11) 
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 )1()(  tgtg , 10  , 0)0( Tg  , 00 T , 

де mP0  – початкова ймовірність мутації, обчислюється експериментально. 

Таким чином, на ранніх стадіях роботи генетичного алгоритму з 

високою ймовірністю відбувається мутація з великим кроком, що забезпечує 

дослідження всього простору пошуку, а на заключних стадіях ймовірність 

мутації і її крок наближаються до нуля, що забезпечує збереження кращих 

особин і робить пошук спрямованим. 

6) Оператор редукції. 

В якості оператора редукції, який дозволяє вибрати особини, тобто 

вектора номерів пунктів транспортування матеріалів, з множини, отриманої 

об'єднанням попередньої популяції з результатами кросинговеру і мутації, в 

роботі використовується селекційна схема. 

7. Умова зупину. 

В якості умови зупину в пропонованому алгоритмі використано 

наступне: 

- перевіщення максімальної кількості ітерацій; 

- перевіщення кількості поколінь, протягом якіх не покращується 

результат. 

Результатом роботи генетичного алгоритму є хромосома (вектор 

номерів пунктів транспортування матеріалів для шахти) *sh  з мінімальним 

значенням фітнесс-функції )( *shF . 

Структура описаного алгоритму наведена на рис 4.1. 
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Створення похідної популяції

Частково відповідний кросинговер, 

відбір особин на основі комбінації 

аутбрідінга та інбрідінга  з 

імітациєю відпалу

Репродукція на основі комбінації 

рівноімовірного та лінійно 

впорядкованого відбору з імітацією 

відпалу

Обчислення значення фітнес-

функції

Мутація на основі перестановки 2-

otp з імітациєю відпалу

Редукція (селекційна схема)

Вибір найкращої хромосоми

Виконано умову 

зупину

так

ні

1

1

2

2

Рисунок 4.1 – Структура модифікованого генетичного алгоритму 

 

4.2 Розробка способу оптимального транспортування на основі 

еволюційної стратегії 

 

Ще одним способом вирішення задачі пошуку оптимального 

транспортування шахтних матеріалів, а в цілому – задачі комбінаторної 

оптимізації, є еволюційна стратегія, що, на сьогоднішній день, є одним з 

найкращих методів 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. 

Не дивлячись на схожість в ряді важливих загальних особливостей, в 

класичному варіанті в еволюційних стратегіях кожна з альтернатив (рішень) 
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представляється вектором дійсних чисел. Як мутації часто використовується 

додавання нормально розподіленої випадкової величини до кожної 

компоненти вектора. При цьому параметри нормального розподілу 

самоадаптуються в процесі виконання алгоритму. Іншою відмінною рисою 

еволюційних стратегій є детермінований відбір кращих особин з батьків і 

породжених нащадків без повторень.  

Існує декілька варіантів еволюційної стратегії: стратегія елітних 

особин, стратегія додавання нових рішень, зміни розміру популяції, 

паралельних еволюцій.  

Для вирішення задачі транспортування матеріалів з врахуванням 

обмежень в дисертаційній роботі пропонується використовувати комбінацію 

відомих стратегій із внесенням змін до основних операторів, тобто 

модифікувати еволюційну стратегію ES(μ + λ).  

Відмінною особливістю запропонованого способу є використання 

трьох популяцій хромосом, а також можливість використовувати функцію 

мети з обмеженнями.  

Запропонований спосіб складається з наступних блоків: 

- завдання фітнес-функції і штрафної функції; 

- створення першої популяції ; 

- обчислення штрафу для кожної особини першої популяції; 

- обчислення значення динамічного порога для першої популяції; 

- упорядкування першої популяції; 

- створення другої популяції; 

- оператор мутації для другої популяції; 

- обчислення штрафу для кожної особини другої популяції; 

- оператор редукції для другої популяції; 

- обчислення значення динамічного порога для другої популяції; 
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- упорядкування другої популяції; 

- створення третьої популяції; 

- оператор мутації для третьої популяції; 

- оператор редукції для третьої популяції; 

- обчислення штрафу для кожної особини третьої популяції; 

- обчислення значення динамічного порога для третьої популяції; 

- упорядкування третьої популяції; 

- перевірка умови зупину. 

Розглянемо детально кожен з блоків. 

1) Завдання фітнес-функції. 

Фітнес-функція )( zxF  в роботі представляє собою час 

транспортування ТЗ z-го типу. Штрафна функція )( zxr  представляє собою 

суму функцій-обмежень із врахуванням транспортних засобів z-го типу: 

обмеження на вартість транспортування, транспортних засобів, прокладення 

маршруту та ін. 

 

 
zx

z

z
z

v

xl
xF min

)(
)(  , 0)( zxr ,  (4.12) 
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де 
z

xx z
i

z
i

w
1, 

 – вага ребра ),( 1
z
i

z
i xx  , зв’язаного з транспортним засобом z -го 

типу, Vxx z
i

z
i 1, , 

},...,1{ MV   – множина вершин, 
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zx  – вектор номерів пунктів транспортування шахтних матеріалів, що 

зв’язаний з ТЗ z -го типу, 

M  – довжина вектору 
zx , 

)( zxl довжина маршруту для ТЗ z -го типу,  

zv - швидкість ТЗ z -го типу. 

2) Створення першої популяції 
1H . 

В якості хромосоми, що містить номери пунктів транспортування 

матеріалів для шахти і типу транспортного засобу, і являє s-ю особину 

популяції з цілочисельними генами, виступає випадково сгенерований 

вектор: 

 ),...,,...,( 1
z
sK

z
sk

z
s

z
s hhhh  , 

1,1 Qs , (4.14) 

де 
1Q  – потужність популяції, 

z
skh  – значення k-го гена хромосоми, 

K  – число генів хромосоми. 

3) Обчислення штрафу для кожної s-й особини 

)}(,0max{ z
s

z
s hrp  .     (4.15) 

4) Обчислення значення динамічного порога 
1  для першої популяції 

1H : 






1

1
1

1 1 Q

s

z
sp

Q
.     (4.16) 

5) Упорядкування першої популяції 
1H : 



90 
 

- розбиття першої популяції 
1H  на субпопуляцію 

11H , що містить 

особини, для яких 
1z

sp , та субпопуляцію 
12H , що містить особини, для 

яких 
1z

sp ; 

- упорядкування субпопуляції 
11H  за зростанням значення фітнесс-

функції; 

- упорядкування субпопуляції 
12H  за зростанням штрафу; 

- об’єднання впорядкованих субпопуляцій 
11H  и 

12H  в популяцію 

1H  таким чином, що перша частина популяції 
1H  буде відповідати 

впорядкованої субпопуляції 
11H , а друга частина буде відповідати 

впорядкованої субпопуляції 
12H . 

6) Створення другої популяції 
2H . 

2Q  перших особин з впорядкованої популяції 
1H  утворює другу 

популяцію 
2H , що відповідає редукції на основі ES ),(  . 

7) Оператор мутації. 

Для забезпечення різноманітності хромосом, тобто різноманітності 

векторів номерів пунктів транспортування матеріалів для шахти, що 

задовольняють (4.12) використовується оператор мутації для кожної 

хромосоми на основі перестановки 2-opt, яка полягає в наступному: 

вибирається наступна s-а хромосома, з набору генів цей хромосоми 

випадковим чином вибираються два гена 1c  та 2c , при чому вибір цих генів 

продовжується до тих пір, поки не буде виконано умову 1121  Kcc . 
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На основі хромосоми sKcscscscsss hhhhhhh ,...,,,...,,,..., 12,2,1,11,1   

створюється хромосома sKcscscscsss hhhhhhh ,...,,,...,,,...,
~

12,1,2,11,1  , 

тобто гени 2,1, ,..., cscs hh  переставляються в зворотному порядку. 

8) Обчислення штрафу для кожної s-й особини 

)}
~

(,0max{~ z

s

z

s hrp  .     (4.17) 

9) Оператор редукції. 

Редукція відбувається на основі стратегії (1+1): якщо 
z

s

z

s pp ~  або 

)()
~

(~
ss

z

s

z

s hFhFpp  , то 
ss hh

~
 , 

z

s

z

s pp ~  

10) Обчислення значення динамічного порога 
2  для другої популяції 

2H .  

Димамічний поріг розраховується наступним чином: 






2

1
2

2 1 Q

s

z
sp

Q
     (4.18) 

11) Упорядкування другої популяції 
2H . 

Упорядкування популяції 
2H  відбувається за наступним алгоритмом: 

- популяція 
2H розбивається на субпопуляцію 

21H , що містить особи, 

для яких 
2z

sp , та субпопуляцію 
22H , що містить особи, для яких 

2z
sp ; 

- субпопуляція 
21H упорядковується за зростанням значення фітнесс-

функції; 

- субпопуляції 
22H упорядковується за зростанням штрафу; 



92 
 

- впорядковані субпопуляції 
21H  та 

22H  об’єднуються в популяцію 

2H  так, що перша частина популяції 
2H  буде відповідати впорядкованій 

субпопуляції 
21H , а друга частина буде відповідати впорядкованій 

субпопуляції 
22H . 

12) Створення третьої популяції 
3H  

Для першої ітерації 
3Q  перших особин з впорядкованої популяції 

2H  

утворюють популяцію 
3H , що відповідає редукції на основі ES ),(  . Для 

подальших ітерацій 2/3Q  перших особин з впорядкованої популяції 
2H  

замінює другу половину популяції 
3H , що відповідає редукції на основі 

стратегії ),2/(  . 

13) Оператор мутації 

Виконується на основі перестановки 2-opt для кожної хромосоми. 

14) Обчислення штрафу для кожної s-й особини 

)}
~

(,0max{~ z

s

z

s hrp      (4.19) 

15) Оператор редукції 

Редукція відбувається на основі стратегії (1+1): 

якщо 
z

s

z

s pp ~  або )()
~

(~
ss

z

s

z

s hFhFpp  , то 
ss hh

~
 , 

z

s

z

s pp ~  

16) Обчислення значення динамічного порога 
3  для третьої популяції 

3H  






3

1
3

3 1 Q

s

z

sp
Q

      (4.20) 

17) Упорядкування популяції 
3H . 
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Упорядкування популяції 
3H виконується аналогічно упорядкуванню 

популяції 2H , а саме: 

- популяція 
3H розбивається на субпопуляцію 

31H , що містить 

особини, для яких 
3z

sp , та субпопуляцію 
32H , що містить особини, для 

яких 
3z

sp ; 

- субпопуляція 
31H  упорядковується за зростанням значення фітнесс-

функції; 

- субпопуляції 
32H  упорядковується за зростанням штрафу; 

- впорядковані субпопуляції 
31H  та 

32H  об’єднуються в популяцію 

3H  так, що перша частина популяції 
3H  буде відповідати впорядкованої 

субпопуляції 
31H , а друга частина буде відповідати впорядкованої 

субпопуляції 
32H . 

17) Умова зупину. 

В якості умови зупину в пропонованій модифікованій еволюційній 

стратегії використане наступне: 

– перевищення максимальної кількості ітерацій T ; 

– перевищення кількості поколінь, протягом яких результат не 

покращується. 

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 як (завдяки 

популяціям 
1H  и 

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

 

 

 

A

A
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Рисунок 4.2 – Структура роботи алгоритму модифікованої еволюційної 

стратегії 
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Висновки до розділу 4 

 

1. В рамках розробки ПСП пошуку маршруту в розділі було розроблено 

метаевристичні способи оптимізації топологічної організації розподілених 

транспортних систем шахтних підприємств на основі: 

- модифікованого генетичного алгоритму; 

- модифікованої еволюційної стратегії. 

2. Перевагою запропонованих способів є: 

1) Можливість обліку при виборі конкретного маршруту: 

- 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. 

3. Запропоновані способи лежать в основі підсистем забезпечення 

безпеки і логістики шахтних підприємств. 
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5 РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ І СТРУКТУРИ ПІДСИСТЕМ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ 

КОМПЛЕКСІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 

 

Аналіз предметної області та стану питання розробки та модернізації 

ІВС для підвищення комплексної безпеки вугільних підприємств України 

показав, що на сьогоднішній день УТАС є системою, що дозволяє вирішити 

дуже широке коло задач. Проте невирішеними залишаються питання 

комплексної діагностики стану, комплексного прогнозу стану та 

оптимального транспортування шахтних матеріалів.  

Ці питання пропоновано вирішити за рахунок розроблених в розділах 

2-3 ПСП. Реалізація запропонованих способів у вигляді підсистем дозволить 

підвищити ймовірність завчасного виявлення аварійних ситуацій та 

підвищити ефективність використання транспортної системи вугільного 

підприємства. 

На сьогоднішній день запропоновані способи пропонується 

використовувати в комплексі з системою УТАС, що дозволить: 

1) отримувати та накопичувати інформацію від датчиків, що 

вимірюють основні показники, задіяні у реалізації запропонованих способів; 

2) зберігати інформацію за весь період роботи системи УТАС; 

3) в режимі реального часу проводити обробку отриманої від датчиків 

інформації з метою завчасного виявлення та прогнозування аварійних 

ситуацій. 

4) надавати інформацію користувачам системи у зручній формі (звіти, 

графіки, тощо). 

У типовий склад технічних засобів системи УТАС входять елементи 

підземної та наземної частини. 
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До технічних засобів підземної частини системи УТАС можуть бути 

підключені зовнішні виконавчі і живлять пристрої, що мають виконання, що 

дозволяє їх застосування в гірничих виробках шахт, в т. Ч. Небезпечних щодо 

газу, пилу і раптовими викидами. 

Технічні засоби системи УТАС мають наступне призначення: датчики 

аерогазового контролю призначені для безперервного автоматичного 

контролю параметрів шахтної атмосфери і мікроклімату, а саме: 

- вміст метану, оксиду вуглецю, діоксиду вуглецю, кисню, водню, 

важких вуглеводнів, і т.д. в рудничної атмосфері і в приміщеннях; 

- вміст метану в дегазаційних системах, в трубопроводах ізольованого 

відводу метану, вакуум-насосних станціях і котельнях; 

- вміст водню в зарядних камерах підземних електровозних гаражів; 

- температури і вологості повітря в гірничих виробках; 

- швидкості повітря в гірничих виробках і вентиляційних 

трубопроводах. 

Датчики фізичних параметрів призначені для безперервного 

автоматичного контролю: 

- температури поверхні обладнання, вузлів машин і механізмів, рідких і 

газоподібних речовин; 

- статичного і диференціального тиску в рідких і газоподібних 

середовищах; 

- рівня матеріалів і речовин в накопичувальних ємностях і на конвеєрах 

в пунктах перевантаження; 

- сходу стрічки конвеєра; 

- вібрації промислового обладнання або його вузлів; 
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- положення пересувних і переміщаються об'єктів, захисних 

огороджень технологічного обладнання і електроустановок, відхилень 

деталей і частин машин і механізмів; 

- підрахунку рухомих вагонів (вагонеток); 

- положення елементів вентиляційних споруд. 

Підземні обчислювальні пристрої (контролери) забезпечують збір і 

первинну обробку інформації, місцевий контроль, сигналізацію, 

відображення інформації, вироблення керуючих сигналів, захист і 

управління, в тому числі автоматичну газову захист; обмін даними і 

командами з поверхневими обчислювальними пристроями через дистанційну 

шину. Передача даних і команд з поверхні до контролерами назад 

здійснюється по телекомунікаційних лініях зв'язку з використанням 

інтерфейсу RS 485. 

Контролери забезпечені засобами відображення інформації, введення 

інформації і команд з вбудованою клавіатури і кнопок управління, захисту 

від несанкціонованого доступу. 

Поверхневий електронно-обчислювальний комплекс приймає 

інформацію від контролерів, обробляє і відображає її на моніторах 

промислових терміналів диспетчерського центру управління системою 

УТАС, контролюючих та дублюючих термінальних модулів. Структурна 

схема використованих технічних засобів наведена на рис. 5.1. 

Взаємодія між пропонованими підсистемами спеціального призначення 

та існуючою ІВС відбувається через наявні в ній технічні засоби, які наведені 

на рис. 5.2. 
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Рисунок 5.1 - Використовані техічні засоби існуючої ІВС 
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5.1 Структура підсистем спеціального призначення  

 

В якості функціонального розширення ІВС УТАС з метою  

забезпечення більш надійної безпеки та логістики гірничих робіт в даному 

розділі пропонується структура наступних підсистем спеціального 

призначення: 

- прогнозу стану ГШО та параметрів шахтної атмосфери; 

- оцінки стану ГШО та параметрів рудничної атмосфери; 

-пошуку оптимального маршруту транспортування матеріалів для 

шахтних підприємств. 

 

 

Рисунок 5.2 – Схема взаємодії впровадженої ІВС та пропонованих 

підсистем спеціального призначення 
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Для цих підсистем на підставі розроблених в розділах 2-4 способів та 

моделей створюються алгоритми та проводиться їх чисельне дослідження.  

 

5.1.1 Структура підсистеми оцінювання стану ГШО та рудничної 

атмосфери 

 

На основі аналізу функціонування системи УТАС та пропонованих 

способів було розроблено комплексну схему роботи, що наведена на рис. 5.3.  

Принцип роботи наведеної функціональної схеми полягає в 

наступному: від датчиків поступають значення основних показників, що 

потрапляють до блоку попередньої обробки даних. Також значення цих 

показників зберігаються в базі даних системи для накопичення інформації 

про заміри основних параметрів стану ГШО та аерогазового стану рудничної 

атмосфери. Для прогнозу цих показників будується обрана модель ШНМ. 

Далі відбувається вибір критерію якості моделі та проходить її навчання. 

Вхідними даними для навчання є накопичені в базі даних (БД) значення 

показників основних вимірюваних параметрів. У випадку, коли результати 

навчання є задовільними, на основі накопичених вхідних даних відбувається 

прогноз стану, який далі аналізується на основі обраного критерію якості. У 

разі задовільного прогнозу оператору (користувачу системи) видається 

спрогнозований стан, а налаштування основних параметрів ШНМ (матриця 

вагових коефіцієнтів) зберігається в базі знань (БЗ). В іншому випадку 

навчання моделі та аналіз результатів прогнозу відбувається до тих пір, доки 

результат не буде задовільним.  

БД пропонованої підсистеми являє собою БД ІВС УТАС, в якій 

зберігаються значення показників всіх вимірюваних параметрів системи. Для 

функціонування підистеми у випадку прогнозу стану ГШО необхідними 
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даними є збережені значення показників температури та віброшвидкості, а 

для прогнозу стану рудничної атмосфери – показники всіх 

вибухонебезпечних газів. Крім того, БД зберігає основні параметри 

налаштування ШНМ. 

 

 

Рисунок 5.3 Функціональна схема підсистеми прогнозу стану 

 

5.1.2 Структура підсистеми оцінювання стану ГШО та рудничної 

атмосфери 

 

Функціональна схема ПСП оцінювання стану приведена на рис. 5.4. 

Принцип роботи наведеної схеми аналогічний роботі схеми, наведеної 

в п.5.1.1, та полягає в наступному: від датчиків поступають 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 
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аерогазового стану рудничної атмосфери. Для аналізу цих показників 

будується обрана модель ШНМ. 

 

Рисунок 5.4 – Функціональна схема підсистеми оцінювання стану 

 

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 стану, який далі аналізується на основі 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.  

БД пропонованої підсистеми являє собою БД системи УТАС, в якій 

зберігаються значення показників всіх вимірюваних параметрів системи. Для 

функціонування підсистеми у випадку аналізу стану ГШО необхідними 
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даними є збережені значення показників температури та віброшвидкості, а 

для аналізу стану рудничної атмосфери – показники всіх вибухонебезпечних 

газів. 

БЗ зберігає такі параметри налаштування для ШНМ, як значення 

матриці вагових коефіцієнтів всіх шарів ШНМ та у випадку нечіткої ШНМ 

набір правил, складених експертом. 

 

5.1.3 Структура підсистеми пошуку оптимального маршруту 

 

Підсистема пошуку оптимального маршруту транспортування шахтних 

матеріалів як в межах однієї ділянки, так і в межах всього підприємства 

забезпечує пошук такого маршруту, використання якого буде враховувати 

обмеження на вибір транспортного засобу та дозволить зменшити економічні 

витрати. 

Структура підсистеми наведена на рис. 5.5. 

Робота наведеної схеми описується наступним чином: оператор задає 

пункти ділянок, по яких необхідно розвести вантаж. На основі цих даних 

система аналізує ландшафт та доступні транспортні засоби. далі відбувається 

ідентифікація структури та параметрів способу пошуку маршруту. В якості 

параметрів виступають економічні обмеження, обмеження на час 

транспортування, обмеження на використання транспортного засобу. В 

якості способу пошуку виступає один із запропонованих в розділі 4 

алгоритмів. Також відбувається вибір критерію якості. Зазвичай, в якості 

критерію виступає мінімальний час транспортування. Після визначення 

способу та критерію якості система знаходить маршрут, що буде наближений 

до оптимального. Маршрут аналізується та, у випадку, коли він відповідає 

всім заданим критеріям, результат видається оператору. 
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БД містить інформацію про всі ділянки на підприємстві та про наявні 

транспортні засоби. 

БЗ містить матрицю допустимих між пунктами призначення шляхів для 

кожного з наявних ТЗ, знайдені оптимальні маршрути та обмеження, що 

властиві для кожного маршруту. Така інформація необхідна у випадках, коли 

маршрут між певним набором ділянок треба знайти не в перший раз, тобто в 

наявності є інформація про найвикористованіші маршрути 

 

 

Рисунок 5.5 – Функціональна схема підсистеми пошуку оптимального 

маршруту 

 

5.2 Дослідження підсистеми аналізу стану ГШО та аерогазового стану  

 

Згідно з розділом 3, було запропоновано два способи діагностики стану 

ГШО та аерогазового стану: на базі нечіткої ШНМ та на базі ШНМ високих 

порядків. Розглянемо детальніше дослідження на реальних даних кожного зі 

способіів.  
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5.2.1 Використання нечіткої ШНМ для діагностики стану  

 

Для чисельного дослідження способу діагностики стану обладнання на 

базі нечіткої ШНМ визначимо її структуру. Оскільки в системі УТАС 

найбільш важливими показниками оцінки стану контрольованого об'єкта є 

віброшвидкість і температура нагріву, то вхідний шар нечіткої ШНМ буде 

містити два нейрони – показник температури та показник віброшвидкості. 

Розглянуті показники пов'язані з якісними оцінками «мала», «середня», 

«велика», і «низька», «середня», «висока» відповідно. Отже, кількість 

нейронів першого шару дорівнюватиме шести. 

Другий шар нечіткої ШНМ міститиме дев’ять нейронів, що відповідає 

кількості комбінацій якісних показників. Таку ж кількість нейронів матиме 

третій шар, що відповідає кількості можливих нечітких правил. 

Вихідний шар має кількість нейронів, що дорівнює трьом, а саме 

кількості якісних значень вихідної лінгвістичної змінної – кількості якісних 

значень стану, передбачених системою УТАС. В якості вихідних змінних 

обрані такі якісні оцінки комплексної оцінки стану, як «експлуатація без 

обмеження термінів», «експлуатація з обмеженим терміном», «не придатне 

для експлуатації», що відповідають трьом режимам роботи УТАС (нормальна 

робота, передаварійний стан, аварійний стан). 

Для реалізації першого шару ШНМ, а саме процедури фазифікації, 

необхідно визначити вид функції належності для кожного з якісних значень 

вхідних параметрів. 

Згідно розділу 1, ГШО відноситься до класу 2. Кожному з інтервалів 

поставлена у відповідність певна функція приналежності. Перша функція 

приналежності описується наступним чином: на першому інтервалі, який 

відповідає експлуатації ГШО без обмеження термінів, функція повинна мати 
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приблизно однакове значення. Від точки кінця першого інтервалу і до 

початку кордону третього інтервалу вона повинна спадати приблизно до 

нуля. 

Вид другий функції приналежності для інтервалу, відповідного 

експлуатації ГШО з обмеженим терміном, визначається наступним чином: на 

середині другого інтервалу вона повинна прагнути до одиниці, а на кордонах 

інтервалу вона повинна прагнути до нуля. 

Третя функція приналежності визначається так: для інтервалу, 

відповідного непридатною експлуатації, функція повинна мати приблизно 

однакове значення, а в точці закінчення першого інтервалу її значення 

повинне наближатися до нуля. 

В дисертації фазифікація виконується у вигляді: 
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де im , i  – математичне очікування і середньоквадратичне відхилення, 

пов'язані з другим якісним значенням вхідний лінгвістичної змінної ix~ , та 

отримане емпіричним шляхом; 

ix  – i -та вхідна чітка змінна; 



108 
 

)1(

sy  – ступінь істиності s -ї підумови (ступінь істиності того, що 

кількісному значенню вхідної чіткої змінної ix  відповідає v -е якісне 

значення вхідної лінгвістичної змінної ix~ ). 

Другим варіантом було використання для описаних інтервалів лінійних 

функцій приналежності, а саме: для першого інтервалу – Z-образна функція 

приналежності; для другого інтервалу – трикутна функція належності; для 

третього інтервалу – S-образна функція приналежності. Порівння 

ефективності використання функцій приналежності наведено в табл. 5.1. 

 

Таблиця 5.1 – Порівняння використання різних функцій належності 

Тип функції 

приналежності 

Оцінка швидкості навчання 

(кількість ітерацій) 

Оцінка адекватності 

(середньоквадратична 

помилка) 

нелінійний 100 0.050 

лінійний 105 0.054 

 

Для найбільш важливих діагностичних ознак - віброшвидкість і 

температура нагріву - їх якісні значення і пов'язані з ними параметри ia , ib , 

im , i , ic , id  представлені в табл. 5.2. 

Згідно розрахованим параметрам і зробленим припущенням щодо 

фазифікації функції приналежності матимуть вигляд, представлений на рис. 

5.6, 5.7. 

 

 

 



109 
 

Таблиця 5.2 – Якісні значення діагностичних ознак та пов’язані з ними 

параметри 

Значення віброшвидкості та 

пов'язаних з нею параметрів  

Значення температури нагріву та 

пов'язаних з нею параметрів 

«велика» 1a = -1.37 1b = -10.37 «висока» 2a = -0.921 2b = -69.08 

«средня» 1m = 7.85 1 = 1.12 «середня» 2m =75 2 = 1.67 

«мала» 1c = 1.37 1d = 10.79 «низька» 2c = 0.921 2d = 69.07 

 

 

Рисунок 5.6 – Функції приналежності показника вібрації для трьох 

режимів роботи 

 

 

Рисунок 5.7 – Функції приналежності показника температури для трьох 

режимів роботи 
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Агрегування підумов для мережі, що розглядалася в підрозділі 3.1, та з 

урахуванням вхідних значень параметрів об’єкту діагностики буде 

реалізовано за допомогою діагностичної матриці вагових коефіцієнтів, 

приведеної в табл. 5.3.  

 

Таблиця 5.3 – Вагові коефіцієнти зав’язків другого шару нечіткої ШНМ 

)2(

11w =1 
)2(
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41w =1 
)2(

51w =0 )2(
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24w =0 
)2(

34w =0 )2(

44w =0 
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15w =0 )2(

25w =1 )2(

35w =0 )2(

45w =0
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36w =1 )2(

46w =1 )2(

56w =0

 

)2(

66w =0
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17w =0 )2(

27w =1 )2(

37w =0 )2(

47w =0

 

)2(

57w =0

 

)2(

67w =1 

)2(

18w =0 )2(

28w =0 )2(

38w =1 )2(

48w =0

 

)2(

58w =1 )2(

68w =0 

)2(

19w =0 )2(

29w =0 )2(

39w =1 )2(

49w =0 )2(

59w =0 )2(

69w =1 

 

Активізація висновку нечіткого правила є процедура визначення ступеня 

істинності висновку цього правила за ступенем істинності його умови і його 

вагового коефіцієнту. Для реалізації активізації висновків в роботі було 

використано лінійний зв'язок, отже всі вагові коефіцієнти третього шару 

дорівнюють одиниці.  

Агрегування висновків нечітких правил являє собою процедуру 

визначення ступеня істинності підсумкового висновку шляхом об'єднання 

ступеня істинності однакових висновків. У випадку використання структури 

моделі нечіткої нейромережі, представленої в підрозділі 3.1, вагові 

коефіцієнти зв'язків четвертого шару представлені в табл. 5.4. 
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Таблиця 5.4 – Вагові коефіцієнти зв’язку четвертого шару  

)4(
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Для навчання та адаптації параметрів моделі нечіткої ШНМ було 

використано три модифікації генетичного алгоритму, де в якості особини 

було використано вектор ),,,,,,,,,,,( 222222111111 dcmbadcmbah  . Перший тип 

досліджує весь простір пошуку і не є спрямованим. Для цього типу можуть 

бути втрачені кращі рішення. Він вимагає значного часу пошуку. Другий тип 

є спрямованим. Для цього типу можливе попадання в локальний оптимум. 

Третій тип є комбінованим, тобто поєднує спрямованість пошуку з 

дослідженням всього простору пошуку. 

Для описаної нечіткої ШНМ на основі опитування технічного 

персоналу з обслуговування ГШО було складено нечіткі правила, 

представлені у вигляді табл. 5.6. В таблиці використано всі можливі 

комбінації діапазонів вхідних параметрів та визначено ваговий коефіцієнт 

кожного з правил. Його значення визначалося шляхом припущення 

ймовірності роботи ГШО у певному стані з певними показниками. Так, для 

правил 1 та 9 він дорівнює 0,13, а для правила 5 він дорівнює 0,14. Це 

пояснюється тим, що для найбільш ймовірних станів роботи обладнання 

обрано більше значення вагового коефіцієнту. Для обладнання всі режими 

роботи приблизно однакові з точки зору виникнення описуваної ситуації. 

Результати чисельного дослідження способу проводилося на даних з 

об'ємом вибірки 22000 (показання з датчиків знімалися кожні 10 секунд) та 
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представлені в табл. 5.5. Згідно табл. 5.5, використання алгоритму типу 3 є 

найбільш ефективним для проведення аналізу. 

 

Таблиця 5.5 – Результати дослідження типів ГА за двома критеріями 

Оцінка швидкості навчання 

(кількість ітерацій) для генетичного 

алгоритму 

Оцінка адекватності (середньоквадратична 

помилка) для генетичного алгоритму 

тип 1 тип 2 тип 3 тип 1 тип 2 тип 3 

160 130 110 0.04 0.04 0.01 

 

5.2.2 Діагностика на основі нейронної мережі високих порядків 

 

Для діагностики стану ГШО на базі ШНМ високих порядків 

розглянемо детально структуру мережі. В якості нейронів вхідного шару 

виступають показники температури та віброшвидкості по одній з осей. 

Перший шар відповідає кількості діапазонів значень показників. Для 

дослідження було обрано три діапазони значень, що відповідають трьом 

можливим станам обладнання, описаних в підрозділі 5.2.1. Другий 

(прихований) шар відповідає кількості можливих комбінацій діапазонів 

вхідних параметрів. На основі даних від технічного персоналу в табл. 5.7 

представлено всі можливі комбінації діапазонів значень показників 

віброшвидкості та температури з підсумкової комплексною оцінкою стану 

обладнання. Діапазони значень були встановлені згідно умовних меж 

інтервалів роботи для ГШО класу 2. Вихідний шар ШНМ містить три 

нейрони, кожний з яких відповідає одній з можливих комплексних оцінок 

стану обладнання. 
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Таблиця 5.6 – Нечіткі правила 

k   

(№ 

правила) 

1
~x  

(віброшвид-

кість) 

2
~x (температура 

нагріву) 

y~  

(комплексна оцінка стану) 

F  (ваговий 

коефіцієнт 

правила) 

1 1

1
~ = «мала» 1

2
~ = «низька» 1~

 =«експлуатація без обмеження термінів» 1F =0.13 

2 2

1
~ = «мала» 2

2
~ = «средня» 2~

 = «експлуатація без обмеження термінів» 2F =0.10 

3 3

1
~ = «средня» 3

2
~ = «низька» 3~

 =«експлуатація без обмеження термінів» 3F =0.10 

4 4

1
~ =«мала» 4

2
~ = «висока» 4~

 =«експлуатація з обмеженим терміном» 4F =0.10 

5 5

1
~ = «средня» 5

2
~ = «средня» 5~

 =«експлуатація з обмеженим терміном» 5F =0.14 

6 6

1
~ = «велика» 6

2
~ = «низька» 6~

 =«експлуатація з обмеженим терміном» 6F =0.10 

7 7

1
~ = «средня» 7

2
~ =«висока» 7~

 =«не придатне для експлуатації» 7F =0.10 

8 8

1
~ = «велика» 8

2
~ = «средня» 8~

 =«не придатне для експлуатації» 8F =0.10 

9 9

1
~ = «велика» 9

2
~ = «висока» 9~

 =«не придатне для експлуатації» 9F =0.13 
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Таблиця 5.7 – Відповідність комбінації діапазонів значень діагностичних 

ознак комплексній оцінці стану обладнання 

№ 

п/п 

Діапазон значень 

віброшвидкості, мм/сек 

Діапазон значень 

температури, °С 

Комплексна оцінка стану 

обладнання 

1 <4,5 <70 «експлуатація без 

обмеження термінів» 

2 <4,5 70-80 «експлуатація без 

обмеження термінів» 

3 4,5 – 11,2 <70 «експлуатація без 

обмеження термінів» 

4 <4,5 >80 «експлуатація з 

обмеженим терміном» 

5 4,5 – 11,2 70-80 «експлуатація з 

обмеженим терміном» 

6 > 11,2 <70 «експлуатація з 

обмеженим терміном» 

7 4,5 – 11,2 >80 «не придатне для 

експлуатації» 

8 > 11,2 70-80 «не придатне для 

експлуатації» 

9 > 11,2 >80 «не придатне для 

експлуатації» 

 

Кожному діапазону діагностичної ознаки відповідає певна функція 

активації. Так, діапазону значень віброшвидкості «<4,5» і діапазону значень 

температури «<70» відповідає функція активації: 
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Діапазону значень віброшвидкості «4,5 - 11,2» і діапазону значень 

температури «70 - 80» відповідає функція активації: 
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Діапазону значень віброшвидкості «>11,2» і діапазону значень 

температури «> 80» відповідає функція активації: 

 













)exp(1

1
)(

dcx
xf . (5.5) 

 

Особливістю використання запропонованої ШНМ є те, що її навчання 

надто важко виконати за допомогою метаевристик, а саме класичного 

генетичного алгоритму, або будь-яких його модифікацій, описаних в п.5.2.1. 

Тому навчання мережі буде реалізовано за допомогою алгоритму зворотного 

розповсюдження помилки. Для простоти реалізації розглянемо параметри a, 

b, c, d як вагові коефіцієнти зав’язків нейронної мережі.  

Оскільки ))(
2

1
exp()

2

)(
exp()( 211

2

2

 


 


mx
mx

xf , то 
1 та 

1m  також будуть розглянуті як вагові коефіцієнти зав’язків ШНМ. 



116 
 

Як було описано раніше, кількість нейронів в кожному шарі 

дорівнюватиме: 3 ,9 ,6 ,2 )3()2()1()0(  NNNN . 

Вагові коефіцієнти першого шару дорівнюватимуть: 

)1,0(,,,,, )1()1()1()1()1()1(

262524131211
wwwwww , а інші коефіцієнти першого шару 

дорівнюватимуть нулю. 

Вагові коефіцієнти другого шару дорівнюватимуть: 

1)2()2()2(

163152141
 www , 1)2()2()2(

266255244
 www , 1)2()2()2(

369358347
 www , а інші 

коефіцієнти другого шару дорівнюватимуть нулю. 

Вагові коефіцієнти третього шару: 1)3()3()3(

312111
 www , 

1)3()3()3(
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w , а інші 

коефіцієнти третього шару дорівнюватимуть нулю. 

Наступним етапом є обчислення вихідного сигналу (прямий хід): 

 


























}5,2{,)(
2

1
exp

}6,4,3,1{,
))(exp(1

1

))(()(
2(1)

)1(
)1()1()1(

jns

j
ns

nsfny

j

j
jjj , 

1

)1(

11

)1(

1

)1(

1 )()()( xnwnbns  , 
1

)1(

12

)1(

2

)1(

2 )()()( xnwnbns  , 

1

)1(

13

)1(

3

)1(

3 )()()( xnwnbns  , 
2

)1(

24

)1(

4

)1(

4 )()()( xnwnbns  , 

2

)1(

25

)1(

5

)1(

5 )()()( xnwnbns  , 2

)1(

26

)1(

6

)1(

6 )()()( xnwnbns  , 

)()()( )1(

4

)1(

1

)2(

1 nynyny  , )()()( )1(

5

)1(

1

)2(

2 nynyny  , 

)()()( )1(

4

)1(

2

)2(

3 nynyny  , )()()( )1(

6

)1(

1

)2(

4 nynyny  , 

)()()( )1(

5

)1(

2

)2(

5 nynyny  , )()()( )1(

4

)1(

3

)2(

6 nynyny  , 

)()()( )1(

6

)1(

2

)2(

7 nynyny  , )()()( )1(

5

)1(

3

)2(

8 nynyny  , 



117 
 

)()()( )1(

6

)1(

3

)2(

9 nynyny  , 

)()()()()()()(

)()()()()()(

)2(

3

)2(

2

)2(

1

)2(

3

)2(

2

)2(

3

)2(

1

)2(

2

)2(

1

)2(

3

)2(

2

)2(

1

)3(

1

nynynynynynyny

nynynynynyny




, 

)()()()()()()(

)()()()()()(

)2(

6

)2(

5

)2(

4

)2(

6

)2(

5

)2(

6

)2(

4

)2(

5

)2(

4

)2(

6

)2(

5

)2(

4

)3(

2

nynynynynynyny

nynynynynyny




, 

)()()()()()()(

)()()()()()(

)2(

9

)2(

8

)2(

7

)2(

9

)2(

8

)2(

9

)2(

7

)2(

8

)2(

7

)2(

9

)2(

8

)2(

7

)3(

3

nynynynynynyny

nynynynynyny




 

Енергію помилки розрахуємо як:  

 2

3

)3(

3

2

2

)3(

2

2

1

)3(

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

1
)(  znyznyznynE   

Налаштування синаптичних вагових коефіцієнтів (зворотній хід) 

виконано наступним чином: 

)))()()((

))()()()())((((
)(

)(

56

)1(

62

)3(

2

13

)1(

523

)1(

41

)3(

1

)1(

1

)1(

11)1(

11

Anyzny

AnyAnyznynsfx
nw

nE












 

)))()()(())()()((

))()()())((((
)(

)(

89

)1(

63

)3(

346

)1(

52

)3(

2

12

)1(

41

)3(

1

)1(

2

)1(

21)1(

12

AnyznyAnyzny

Anyznynsfx
nw

nE












 

)))()()()((

))()()())((((
)(

)(

78

)1(

679

)1(

53

)3(

3

45

)1(

42

)3(

2

)1(

3

)1(

31)1(

13

AnyAnyzny

Anyznynsfx
nw

nE












 

)))()()((

))()()()())((((
)(

)(

45

)1(

32

)3(

2

12

)1(

223

)1(

11

)3(

1

)1(

4

)1(

42)1(

24

Anyzny

AnyAnyznynsfx
nw

nE












 

)))()()(())()()((

))()()())((((
)(

)(

79

)1(

33

)3(

346

)1(

22

)3(

2

13

)1(

11

)3(

1

)1(

5

)1(

52)1(

25

AnyznyAnyzny

Anyznynsfx
nw

nE












 



118 
 

)))()()()((

))()()())((((
)(

)(

78

)1(

389

)1(

23

)3(

3

56

)1(

12

)3(

2

)1(

6

)1(

62)1(

26

AnyAnyzny

Anyznynsfx
nw

nE











 

)()()()(1 )2()2()2()2( nynynynyA jijiij  , 

 
}5,2{)),())(((

}6,4,3,1{))),((1))(((
))((

)1()1()1(

)1()1()1()1(

)1()1(










jnsnsf

jnsfnsf
nsf

jjj

jjjj

jj  

Аналогічним чином розраховується 
)(

)(
)1( nb

nE

j


. Відмінністю є відсутність 

в формулах ix . 

Для чисельного дослідження в MatLab було створено модель нейронної 

мережі з описаної в підрозділі 3.2 структурою, проведені експерименти на 

тестових даних. При цьому, для віброшвидкості брався діапазон від 0 до 15 

[мм / сек], а для температури - від 65 до 85 ° С, що відповідає найбільш 

типовим режимам роботи ГШО. Досліджувалася залежність стану ГШО від 

параметрів температури і віброшвидкості. Результати моделювання наведені 

на рис. 5.8. 

Результати роботи моделі з даними, отриманими на шахті «1/3 

Новогродівська» ДП «Селидіввугілля», наведені на рис. 5.9. Проведені 

експерименти показали, що ймовірність помилки пропонованої мережі 

склала 7%, що на 13% краще в порівнянні з іншими нейромережевими 

підходами. 

Пропоновані метод і модель можуть бути узагальнені на завдання 

діагностування ГШО різних типів, що використовують інші датчики. 

Структура моделі не накладає обмежень на кількість діагностичних 

ознак і кількість їх можливих діапазонів значень. 
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Рисунок 5.8 – Результати роботи розробленої моделі ШНМ з тестовими 

даними 

 

Рисунок 5.9 – Результати моделювання з практичними даними 
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5.3 Дослідження підсистеми прогнозу стану ГШО та аерогазового 

стану 

 

Оскільки використання ШНМ для вирішення задачі прогнозу часових 

рядів останнім часом стає все більш популярним, в розділі 2 було 

запропоновано використання двох нейромережевих способів, що дозволяють 

отримати спрогнозовані значення з достатньою точністю. Як відмічалося в 

розділі 1, однією з переваг використання ШНМ є одноманітність аналізу та 

проектування мережі, а в розділі 2 було детально описано ці етапи. 

Розглянемо детальніше використання запропонованих способів на реальних 

даних.  

 

5.3.1. Дослідження підсистеми на базі ШНМ NARX 

 

Після визначення типу ШНМ, що буде використана для вирішення 

задачі прогнозу, визначимо її структуру, тобто визначимо кількість скритих 

нейронів. Для визначення структури моделі NARX було проведено ряд 

експериментів, результати яких представлені на рис 5.10. В якості вхідних 

даних було використано вибірку значень показників датчиків метану об'ємом 

29000, а кількість прихованих нейронів змінювалася в діапазоні від 1 до 15. 

Критерієм вибору кількості скритих нейронів мережі було обрано мінімальне 

значення середньоквадратичної помилки прогнозу. Як видно з рис 5.10, зі 

збільшенням кількості прихованих нейронів значення помилки зменшується. 

Для прогнозу концентрації метану достатньо використовувати 10 прихованих 

нейронів, оскільки при подальшому збільшенні кількості нейронів зміна 

значення помилки незначна., а час отримання значення збільшується через 

ускладнення структури моделі. 
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Рисунок 5.10 – Гістограма залежності значення середньоквадратичної 

помилки від кількості прихованих нейронів 

 

Для оцінки точності прогнозу було проведено ряд експериментів, де 

результати порівнювалися для декількох ШНМ. Результати прогнозу 

наведено на рис. 5.11. Як видно з рисунку (1 – вхідні дані, 2 – NARX, 3 –

Вольтері, 3 – ARMA), найбільша точність прогнозу забезпечується 

запропонованою ШНМ NARX (похибка склала 7%). ШНМ Вольтері та 

ARMA показали похибку прогнозу 10% та 9% відповідно. 

Під час проведення експериментів для прогнозування показника 

температури поверхні ГШО було отримано результати, наведені в табл. 5.8. 

 

Таблиця 5.8 – 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 

NARX 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 
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Рисунок 5.11 - Результати прогнозу концентрації метану 

 

5.3.2 Дослідження підсистеми прогнозу на основі ШНМ NARMAX 

 

Ще одним з найбільш ефективних способів прогнозу високодинамічних 

процесів зміни стану, що дозволяє враховувати зовнішні фактори, є ШНМ 

нелінійної авторегресії-змінного середнього з екзогенними факторами. 

Розглянемо детальніше чисельне дослідження запропонованої моделі 

для задачі прогнозування концентрації метану в гірничих виробках. 

Оскільки зміна концентрації метану – миттєвий процес, то велике 

значення має час отримання прогнозованого значення, а отже, необхідно 

визначити функцію активації нейронів ШНМ. Для вибору конкретної функції 

активації нейронів в середовищі MatLab були проведені наступні 

експерименти: як еталонної мережі була взята NARMA. Для мережі 

замірявся час, що витрачається на різну кількість епох навчання з вибіркою 

розміром 100 значень. Результати показали, що використання гіперболічного 
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тангенса в порівнянні з логістичною функцією займає на 6% більше часу на 

навчання. Оскільки прогнозування концентрації вибухонебезпечних газів - 

завдання вкрай важлива і час отримання прогнозованого результату є одним з 

найважливіших факторів, то було прийнято рішення використовувати 

логістичну функцію. 

Кількість нейронів вхідного (нульового) шару визначається кількістю 

прогнозованих параметрів і впливають на них екзогенних факторів. Вхідний 

шар міститиме 4 нейрони: прогнозований параметр (значення концентрації 

метану), перший екзогенний фактор – концентрація кисню, другий – 

значення тиску в гірничій виробці, та часова затримка. 

Кількість нейронів прихованого шару визначається експериментальним 

шляхом. Для визначення кількості нейронів прихованого шару були 

проведені чисельні експерименти. В якості вихідних даних були взяті 

вибірки значень показників датчиків метану (прогнозований параметр), 

температури і вологості (екзогенні фактори), отримані в один і той же 

момент часу. Обсяг вибірки склав 15000 значень. Результати проведеного 

експерименту показали, що для прогнозу концентрації метану досить 

використовувати 10 прихованих нейронів, оскільки при подальшому 

збільшенні кількості нейронів зміна значення помилки незначно. 

Для оцінки точності прогнозу запропонованої моделі були проведені 

експерименти, для яких в якості вихідних даних була взята вибірка 

показників датчиків метану, температури і вологості об'ємом в 1000 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 були 

проведені з використанням ШНМ ARMA, NARMA. Результат прогнозу 
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наведено на рис. 5.12. З рисунку видно, що запропонована ІНС NARMAX дає 

прогноз з похибкою 5%, NARMA - 7%, ARMA - 9%. 

 

 

Рисунок 5.12 – Результати прогнозу концентрації метану на базі: 1 – 

NARMA, 2 – NARMAX, 3 – ARMA. 

 

5.4 Дослідження підсистеми пошуку оптимального маршруту 

 

Як об'єкт, на якому проводилися дослідження, була обрана ділянка 

шахтного транспорту ШТ3 шахти «1/3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» 

(див. рис. 5.13). 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 – 
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канатна відкатка. При цьому враховувалося, що швидкість транспортування 

КАМАЗом становить до 20 км / год, а вагонеткою - від 5 до 10 км / год. 

 

 

Рисунок 5.13 – Схема поверхні ділянки ШТ3 

 

5.4.1 Дослідження підсистеми вирішення задачі транспортування на 

основі модифікованого генетичного алгоритму 

 

В розділі 4 для знаходження оптимального маршруту транспортування 

шахтних матеріалів було запропоновано 3 види генетичного алгоритму, а 

детально розглянуто таку модифікацію алгоритму, що дозволить врахувати 

всі обмеження. 
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Згідно наведеної на рис. 5.13 схеми поверхні ділянки ШТ3, номерами 

пунктів для вихідної хромосоми будуть всі об’єкти ділянки, а саме 

електричний цех, головний ствол, вентиляційний ствол, спеціальні площадки 

(відмічені як сп з відповідним номером), гараж, та інші об’єкти.  

Множиною вершин буде являтися перелік всіх об’єктів, на які 

необхідно доставити матеріали з певного пункту. Так, початковим пунктом 

може бути будь-який об’єкт, але зазвичай це спеціальна площадка 2. 

Маршрут може містити не всі об’єкти ділянки. З точки зору алгоритму це 

означає, що при знаходженні оптимального маршруту транспортування 

матеріалів, об’єкти, що не задіяні, не будуть являтися вершинами графу, а 

отже, потужність популяції для кожного окремого маршруту буде 

змінюватися. 

 

5.4.2 Дослідження підсистеми вирішення задачі транспортування на 

основі еволюційної стратегії 

 

Для оцінки ефективності запропонованого способу було проведено ряд 

експериментів по пошуку оптимального маршруту між 11 основними 

пунктами транспортування на обраній ділянці. За еталонний результат було 

обрано маршрут, знайдений шляхом використання метода гілок та меж. 

Згідно цього метода, оптимальний час транспортування становить 1,674 

години, а алгоритмічна складність складає 
2

)!1( n
 , де n – кількість пунктів 

транспортування. Далі для запропонованого способу визначалася відносна 

похибка, що обчислюється як: %100
||

*

*

t

tt 
 , де t  – час, отриманий 

методом гілок та меж; 
*t  – час, отриманий запропонованим способом. 
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При цьому кількість ітерацій в запропонованому способі змінювалася 

від 10 до 100. 

 

N

7,0

5,5

Рисунок 5.14 – Залежність відносної похибки від кількості ітерацій у 

запропонованому способі 

 

З аналізу рис. 5.14 можна зробити висновок, що для отримання 

результату, наближеного до точного, в запропонованому способі достатньо 

використовувати 60 ітерацій (похибка складає 7%), а при використанні 100 

ітерацій похибка складатиме 5,5 %. 

Оскільки використання точних методів на великій кількості пунктів 

транспортування не є доцільним через велику алгоритмічну складність та 

неможливість врахування обмежень, результати роботи запропонованого 

способу порівнювалися з результатами роботи алгоритмів такого ж класу. 

Для порівняння було взято три модифікації генетичного алгоритму [8, 13-14], 

як одного з найпопулярніших метаевристичних алгоритмів, та запропоновану 
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еволюційну стратегію. Для всіх способів випадковим чином було 

сформовано вхідні 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. 5.15). 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. 5.9). 

 

Таблиця 5.9 – Отриманий час транспортування 

Генетичний алгоритм Еволюційнастратегія 

Тип 1 Тип 2 Тип 3 
t, годин 

t, годин t, годин t, годин 

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

 

1             2            3            4

94

79

63

59

 

Рисунок 5.15 – 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 



129 
 

З рис. 5.15 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.  

З аналізу даних, наведених у табл. 5.15, можна зробити висновок, що 

запропонований спосіб дозволяє отримувати результат, наближений до 

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

 

5.5 Розрахунок економічної ефективності впровадження розроблених 

підсистем 

 

В даний час основний обсяг ремонту ГШО виконується 

вугледобувними підприємствами, які експлуатують обладнання. Пов'язане з 

цим розпорошення виробничих потужностей призводить до збільшення в 

ремонтному виробництві частки ручної праці, зниження якості робіт, 

порушень регламенту ремонту, зростання частки запасних частин, 

вироблених в умовах одиничного і дрібносерійного виробництва (а значить 

їх істотного подорожчання). І як результат - трудомісткість ремонтів значно 

перевищує трудомісткість виготовлення ГШО. 

На основі аналізу змін виміряних діагностичних параметрів можливо 

передбачати необхідність і планувати терміни проведення ремонту, тобто 

ремонтувати не всі підряд, а тільки дійсно потребують цьому агрегати. Такий 

вид обслуговування називається «попереджувальним» [107], або «ремонтом 

по фактичному технічному стану» [108]. Основна ідея такого підходу полягає 

в усуненні відмов обладнання шляхом застосування методу розпізнавання 

технічного стану за сукупністю діагностичних ознак. Його основна перевага - 

мінімізація ремонтних робіт (за рахунок виключення ремонту бездефектних 

вузлів) і збільшення (на 25-40%) міжремонтного ресурсу [109-111]. 
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Для оцінки ефективності ПСП діагностики обладнання розглянемо 

вартість зупину. Зупин – це тимчасове припинення роботи з причин 

економічного, технологічного, технічного або організаційного характеру 

[112].  

Втрати при простоях обладнання включають в себе:  

- оплату праці персоналу за час простою (відповідно колективного 

договору компанії);  

- витрати на технічне обслуговування зупину справного 

обладнання;  

- витрати на запуск виробництва після зупину (прогрів, очищення, 

охолодження та ін.). Зміст устаткування при зупині обходиться компанії 

дорожче, ніж в нормальних умовах роботи, перш за все через цих витрат;  

- оплату співробітникам за наладку шаф управління. 

Розрізняють такі види ремонту: поточний, середній і капітальний. 

При поточному ремонті [113] відбувається ліквідація дрібних поломок, 

заміна окремих деталей. Як правило, він носить випадковий характер. 

Поточний ремонт (малий) і полягає в заміні невеликої кількості зношених 

деталей та регулюванні механізмів для забезпечення нормальної роботи 

агрегату до чергового планового ремонту. Як правило, він проводиться без 

простою устаткування (у неробочий час). Протягом року поточному ремонту 

підлягає 90—100 % технологічного устаткування. Витрати на такий вид 

ремонту включаються в собівартість продукції, що випускається на цьому 

устаткуванні. 

Середній, або плановопопереджувальний [114], ремонт пов'язаний із 

заміною окремих елементів, деталей і вузлів, перевіркою роботи всіх 

агрегатів. Середній ремонт може проводитися кілька разів на рік та полягає в 

заміні або лагодженні окремих вузлів або деталей устаткування та пов'язаний 
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з розбиранням, складанням і вивіркою окремих частин, регулюванням і 

випробуванням устаткування під навантаженням. Цей вид ремонту 

проводиться за спеціальною відомістю дефектів і заздалегідь складеним 

кошторисом витрат відповідно до плану-графіка ремонтів устаткування. 

Витрати на ремонти, проведені з періодичністю менше 1 року, включаються 

в собівартість продукції, що випускається на цьому устаткуванні, а з 

періодичністю більше 1 року — за рахунок амортизаційних відрахувань. 

Протягом року середньому ремонту здійснюється близько 20—25 % 

установленого устаткування. 

При капітальному ремонті [115] машин і устаткування, що 

здійснюється з періодичністю більше року, як правило, проводяться 

розбирання агрегату, заміна або відновлення зношених деталей і вузлів, 

ремонт базових деталей. Витрати на капітальний ремонт здійснюються 

підприємством за рахунок вироблених ним амортизаційних відрахувань. 

Протягом року капітальний ремонт проводиться для близько 10—12 % 

установленого устаткування. 

План ремонту складається на рік в цілому по підприємству на основі 

сметнофінансових розрахунків щодо ремонту окремих об'єктів з урахуванням 

чинних норм, цін, тарифів та затверджується керівником підприємства. 

Всі підприємства незалежно від підпорядкованості та форм власності 

включають витрати на всі види ремонту об'єктів основних засобів до складу 

витрат на виробництво і реалізацію продукції. 

Позаплановий ремонт [116] — вид ремонту, викликаний аварією 

устаткування або не передбачений річним планом ремонтів. За правильної 

організації ремонтних робіт відповідно до системи ППР позапланові ремонти 

не повинні мати місця. 



132 
 

Згідно статистичних даних ДП «Селидіввугілля» підрозділ «Шахта 

Росія» за період з 2015 по 2017 рік невиконання плану видобутку вугілля 

склав, як наведено в табл. 5.10 [117,118]. При складанні таблиці були взяті до 

уваги такі основні причини позапланового ремонту: 

1 – аварії із загальношахтним устаткуванням ; 

2 – аварії з обладнанням ділянок; 

3 – аварії через відмову енергопостачання; 

4 – аварії через відмову у роботі вентиляторів головного 

провітрювання; 

5 – аварії через відмову у роботі транспорту; 

6 – аварії через відмову у роботі конвейерів; 

7 – аварії через відмову у роботі вентиляторів місцевого 

провітрювання. 

Собівартість однієї тони вугільної продукції для розрахунків було взято 

на рівні 2015 року, а саме – 2745,3 грн. Таким чином, недовиконання плану 

виробу у 2015-2017 роках у грошовому еквіваленті становить 199 млн грн, 

майже 144 млн грн, та майже 152 млн грн відповідно.  

Впровадження підсистеми багатопараметричного контролю та 

прогнозу параметрів стану ГШО з використанням наявних програмно-

апаратних засобів дозволить своєчасно робити діагностику, що приводить до 

зменшення кількості позапланових ремонтів. При впровадженні системи 

контролю та прогнозу показників стану ГШО можна спостерігати такі зміни 

у результатах видобутку вугілля, як показано в таблиці 5.11. 

Недовиконання плану все ще спостерігається через неякісну заміну 

запчастин обладнання, неякісну заміну та встановлення обладнання, або 

похибки діагностування, що присутня в запропонованій системі.
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Таблиця 5.10 – Недовиконання плану на ДП «Селидіввугілля» за 2015-2017 роки на ділянці  

 
  2015 2016 2017 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 13275   2400 1000 3400 13275   1400 1200 1370     

2   2500 3800   2600       3400 3200 2400 3000 

3 4300 1200   2750 2300   3290 2800 2300 4500 4600   

4 3500     2000 1000 13275           2870 

5   11000 2500       3270 2000 2700 1200 1800 9000 

6 2300   3100 3400 1300     1200 7800   1230   

7 3200 4600 3250 2500     1300         2750 

Всього 26575 19300 15050 11650 10600 26550 7860 7400 17400 10270 10030 17620 

план 72000 75000 75000 80000 80000 72000 75000 75000 78000 75000 74000 74000 

факт 45425 55700 59950 68350 69400 45450 67140 67600 60600 64730 63970 56380 

план з рік 302000 302000 301000 

факт за рік 229425 249590 245680 

 

Таблиця 5.11 – Зміна показників у недовиконанні плану видобутку вугілля після впровадження системи 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 9000   480 1000 400 1200   1450 300   2300 120 

2   2500 1370   2600       560   2400 3000 

3 4300 1200   2750 2300   3290 2800 3200 1300     

4 1200     2000 1000 1400       280 560 400 

5   11000 2500       3270 3480 1200 800 380 380 

6 680   1000 2000 460     500 600   1230   

7 1300 480 480       1300   490 365   750 

Всього 16480 15180 5830 7750 6760 2600 7860 8230 6350 2745 6870 4650 

план 72000 75000 75000 80000 80000 72000 75000 75000 78000 75000 74000 74000 

факт 55520 59820 69170 72250 73240 69400 67140 66770 71650 72255 67130 69350 

план з рік 302000 302000 301000 

факт за 

рік 256760 276550 280385 
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Висновки до розділу 5 

 

В рамках дослідження розроблених підсистем спеціального 

призначення для забезпечення безпеки та логістики вугільних шахт було 

отримано наступні результати: 

1) розроблені підсистеми аналізу стану ГШО та аерогазового стану 

дозволяють проводити комплексну оцінку стану, враховуючі одночасно 

необхідну кількість вхідних параметрів; 

2) точність отриманих результатів аналізу стану становить 93%, що 

на 13% більше у порівнянні з існуючими способами; 

3) розроблені підсистеми прогнозу стану ГШО та аерогазового 

стану дозволяють отримувати прогнох стану, враховуючі одночасно 

необхідну кількість екзогенних факторів;  

4) запропоновані нейромережеві підходи аналізу і прогнозу стану є 

розширюваними на необхідну кількість вхідних параметрів; 

5) запропоновані рішення для пошуку оптимального маршруту 

транспортування на базі модифікованих метаевристичних способів 

дозволяють знаходити оптимальний маршрут для будь-якої кількості об’єктів 

транспортування; 

6) використання рішень для пошуку оптимального маршруту 

дозволить скоротити час транспортування більш, ніж на 40%, враховуючи 

при цьому обмеження на тип використаного ТЗ та вартість маршруту. 

7) запропоновані підсистеми можуть бути використані як додаткові 

сервіси до вже впровадженої ІВС.  
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертація являє собою закінчену науково-дослідну роботу, в якій 

вирішена задача підвищення рівня якості контролю та діагностики стану 

виробничих процесів шахтних підприємств. Ця задача полягає в розробці 

нових способів оцінювання стану рудничної атмосфери, ГШО та 

розподілених транспортних систем. 

Найбільш важливі наукові та практичні полягають у наступному: 

1. Проведено аналіз способів контролю та діагностики стану 

виробничих процесів вугільних шахт.  

2. В рамках єдиного підходу до розробки підсистем спеціального 

призначення було створено способи оцінювання параметрів стану рудничної 

атмосфери, ГШО та транспортної системи. 

3. Для комплексного аналізу стану ГШО та аерогазового стану було 

розроблено дві статичні штучні нейронні мережі на основі нечіткої логіки та 

на основі регресії високого порядку. 

Перевагами запропонованих мереж є: 

- 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, що значно спрощує структуру штучної нейронної 

мережі; 

- універсальність і розширюваність для будь-якої необхідної кількості 

вхідних параметрів середовища гірничих виробок та ГШО; 

- можливість аналізу сукупності контрольованих ознак різної фізичної 

природи; 
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- застосування нечіткої логіки спрощує спілкування між людиною і 

підсистемою за рахунок використання якісних значень контрольованих 

ознак. 

4. Для прогнозу концентрації вибухонебезпечних газів було розроблено 

дві динамічні штучні нейронні мережі: на основі нелінійної авторегресії-

змінного середнього з екзогенними входами та на основі нелінійної 

авторегресії з екзогенними входами. 

Перевагою запропонованих мереж є те, що функції активації, кількість 

нейронів в прихованому шарі і величина затримки визначені емпіричним 

шляхом. 

5. Для аналізу топологічної організації розподілених транспортних 

систем шахтних підприємств були розроблені метаевристичні способи на 

основі генетичного алгоритму та на основі еволюційної стратегії. 

Використання запропонованих способів дає можливість врахування 

при виборі конкретного маршруту таких особливостей, як ландшафт (через 

наявність перешкод траєкторія руху між сусідніми вузлами може бути 

нелінійною та залежити від типу транспортного засобу), характеристики 

можливих транспортних засобів та економічні витрати (вартість 

транспортування, транспортних засобів, прокладки маршруту та ін.). 

6. Адаптація параметрів запропонованих штучних нейронних мереж та 

аналіз топологічної організації транспортування матеріалів виконувалася за 

допомогою комбінації локального і випадкового пошуку, ймовірність 

виконання яких залежить від номера ітерації. Критеріями якості були 

швидкість навчання та точність оцінювання. 

7. Відповідно до запропонованих способів створено газоаналітичну, 

діагностичну та комунікаційну підсистеми спеціального призначення. 
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8. Розроблено алгоритми навчання штучних нейронних мереж 

оцінювання і прогнозу стану ГШО та рудничної атмосфери, аналізу 

топологічної організації розподілених транспортних систем шахтних 

підприємств, що дозволило забезпечити своєчасність і точність прогнозу, 

підвищити ймовірність ідентифікації стану та зменшити час 

транспортування.  
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cocraBrrr.rr4 Hacroqqufi aKr B'roM. qro Ha y'lacrKe nKC ra BI-ll Ofl <LIIaxra PoccHtI) ffl

<CeluAoByroJrb)) rrpoBe,{enbr orrbrrHo-npoMbIrIIJIeHHF,re HcnbrraHul pa:pa6clloK.

rrpeAcraBJreHHbrx lr,rxonofi rc.n.
B flpouecce ucnrnaup.rfr onpo6oeaua nporpaMMHAs KoMrroHeHTa, ocytuecrBJltIloilIat

Ar4arHocrrrKy cocroqHr4s BeHTlrJr.qropHofi ycrarioBKn fJraBHoro npoBerpuRaHus" B l(oropofi 6r'rnu
peanr4 3oBaH br c.ireAyrorrlu e Me'roAbr :
1. MeroA $opH,rrapoBaFrr4s rrpaBnn oueHKH (locrorHur BeHT'r4JrflropHofi ycraHoBKll rJIaBHoro
npoBeTpHBaHHfl.
2. Me'roA co3AaHprr MoAenr,r oueHKlr cocrorHtar ReHTnJr.sropuofi ycraHoBKI4 r-JIaBHot'c)
rrpoBeTpaBaHwt.
3. MeroA o6yqeuus MoAelu xrrfl orIeHKp{ ()ocroqHuq BeHTlTJ{nropuofi vcraHoRKH rrraBl{oro
ilpoBeTpMBaHvrtl.
R pe:y:rbrare oirbrrrro-ilpoMbrrxJreHHbrx r4crrbrrarlril nonyrleHbr cne;I.y*rotqae pe:iynbra'fbr:
l. Oqesrca oileparopoM coc'rofl:r^vrfl BeHTn-rrfl'roprHgft 1'c'rarroBnr4. ocyu{eclBrqe$aq c rroMolrrbrc
rrpaBr4l. npeA-[oxeHHbrx fl,r.rronolYr ru..n., fio3BoJrrrxo coKparr4Tb BpeMfi npnul'rizq pe]ileHvit ua
50%.
2. Mo4em, orieHr{H cocrorFrnq Berrrrurrrroprroff ycraHoBKH, npeltJro)KeHHaq f[uxoeofi K).Ji.,
ocyuecrRrrflra Ar.rarlrocruKy c omn6xofi ue 6o.nee 1%. 3ro rro3EroirHlo vBeJrr.lqr4Tb BepoflTlroc'ru)

nr4arHocrr4Ku na 5o/o.
3. MerfrfaaailTarrvrr rrapar\{elpoB MoAeJrr4, rrperno}KenHrrfr fluxoeofi K).JI., rro3Bonr{n ycr(opr,r'rb

rpoqe.riyp"v- o6yve:ulafl Lra 30oh.
3r<cnepuMeHTaJrbHbre pa6orur ilpoBeAeHEr Ha BeHTp{J'rrropHofi ycraHoBKe lJraBr{ofo
IlpoBerpvBaHr4fl BOKA 3,0 BcnoMora're.irbHoro crBorra Otl <[laxra Poccfis)) I'Il
<CernAoByronb)

B sreor
flo ntrreABapurensHopi ouer{Ke cyMMaprrurfi axorror\r}rqecrcufi s$$eKr pa3pa6o'i'ox nzxoeofi rc.JI..
rrpotrteArl]r4x orrblrHo-npoMF,rrrneHHbre HcrrbrrtrHrafl. coclaBrurer 1400 Thrc. r'pH. B roA.

t{reHrt r(0Mr4ccupr:
3axarqaxa:
I4.o sal,t.AupeK'r'opa uo O'l'
OII <lTlaxra <Poccasr>> l'il <CeLruAor]yr'o.nb))

IIa.raJnHHK yr4as'r'xa ilA3 OII uraxia <I'oi:crur>,
f [I < Ce.ru4.[oBy ro.llb ])

IzlcuorsHT'eJrb:
acrr4palrr xa$e4pbr Kor\frrblorepHoii uHxeHeplrr{

AB H3 </{o u e ur ufi ua\uorral b H bl ri rexs u.recx afi y}{r4 B epcuTer))

II.R. I la:apon

A,A. (love'Hxo

l'tlrPXAA
eHepa 0
(
I

ry *o.rt./{raroea



3ATBEP/{XVrO:
f  oroeH ui r  iH lKeHep
B t l  L [ a x r a  ( 1 / 3  H o a o r p o g i B c b K a ) )

Afl ((C eryaal]utuyrirr q ))

JB,n Kouapoecsxaf i

Mpr uo Hr{}Kqe niAnucarucfl.B oco6i foeais Biraniq O,'I
(npeaffaeF{Hr ail'ralri'tallirra. fl. [. B', fioca

".:j-/i';i r ,.,..r ., r/
On Bil lllaxra < 1/3 HoeorpoAiBcbKa)) nll (CennAiBByrinin:p"I:-:r OeAopeHKa e BreHa

Tpo6un4oeu.{a (ronoBHoro MexaHiKa Bfl LUaxra (( I /3 HoBorpoAiBcbKa)) IfI ((Cer}{AiBByrinrlt)),

nir<oeoi lonii JIeoHiniBHH (acnipaHra KaOeApH KoMil'IorepHHX I{ayK IIBII3 ((AoHeIrbKHLi
(npeacraeHur giJl  nt ' trcot tattru, f l .  l .  8..  nocaaa)

HauioHamuufi rexui.rHlafi yH iBepclarer)))
cKJraJrH rleft aKr B roMy, ruo Ha ain-sHlli }lb 7 BII LUaxra KI 13 HosorpoAiecbKa)) An
<CenuAinnyrimll> npone4eui AocliAHo-rrpoMucnosi nunpo6yBaHHfl po:po6ox, rpeAcraBrellux

[irconofi IO.n.
B npoqeci nunpo6ynaHr uepenipeni nporpauHi KoMrroHeHrv, uro 3AificHlolorb nporHo: i

oqiuxy KoHueHrparlii MeraHy (laruur nranaipy ra3y-Merauy CHa runy TX3261 I-l), n ttKHX 6y'rtl

pearisonaHi raxi MeroArr:
1. Merol $opnaynaHHq ilpaBun oIriHKH KoHuenrpauii MeraHy.

2. MeroA crBopeHHq MoAeri ouinxll KoHlleHrpauii MeraHy.

3. Meroa HaBrIaHHq MoAeni ouiuxra KoHueHTpaqii ueraHy.
4. Meroa crBopeHHq MoAeli nporno3y KoHuerrrpaqii MeraHy.

5. Meroa HaBqaHHq NaoAeri nporHo3y I(oHueHrpauii Merarty.

B pe:ynmari Aocnigno-npoMucnoBr4x Burrpo6ynaHs orpnMaHi uacrynni pe:yrrbraru:

1. OqiHxa oneparopoM KoHueHrpauii MeraHy, :dficsroBaHa 3a Aolor,lordro npaBHr.

3arrponoHoBaHr,rx [ixonofi IO.II., Ao3Bonuno cKoporurvr uac npnirH.srrlt piureut sa 53oh.

2. Moaelt oqiuru KoHrleurparrii MeraHy, 3arpoiloHoBaHa /[ixonoro IO.I.. saifrcnK)Beuta

oqiHxy 3 rroMtrJrKoro ue 6inru e l,2o/o. I-le aossoJlnrlo :6innunrH fiN,tosiprricrr ouirttonasux ua 6u/o.

3. Moaerrb nporHo3y KoHueHrpaqii MeraHy, 3anponoHoBaHa f,irconoro I,O.JI., :lificutoBzLrta

orriHKy 3 rroMrrJrKoro He 6inrure l,BYo.I-{e 4osnoJIHJIo g6irsururH fiNaoeiprricrr [porHo3>, naBoh.

4. MeroA aAanraqii uapaverpin lro4eri, 3arponouoeaHl,Ifi [ixonoro I'O.II., Ao3BoJITIB
rrprrcKoprrrrl npoueAypy HaBqaHH fl Ha 3B%.

ErcuepuneHramui po6oru npone4eui
d l3 HonorpoAiecrxa) Afl <CenHaienyri lnt>.

Bprcsonox
3a uonepeAHboro oqinxoro cyMapHrrfi erouoruriqur,rfi eSexr pospo6ox !ixosofi K).II., rrlo

npofiunra AocniAHo-rrpoMracroei nrEnpo6yBaHHq, craHoBut 130 rl4c. rpH. Ha pix.

tlrtesu rcorrricii:

3aNlosHraxu:
3acr. rupeKropa 3 oxopoHu npaqi
BfI lllaxra <<I13 Honorpo4incrxa>) An <Ceniloneyri.rtlr B. O. foe,rir i

foroeHlafi uexauir< Bll LLIaxra <I13 FlonorpoAiecbKa))

ff l<Ceni4onnyrirns> :/4.f. oeropeHKo

BuKouaselrb:
acuipaHr rca$e4pra KoMr'totepnoi iux<euepii

ABH3 <Aoneumrafi HaIlioualtsnfr rexui'{Hl'Ifi yrrinepcnre-r))

Ha ainqHui Nq I Bfl I Uaxr a

,Qa{- rro rr f{ircona






