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РЕФЕРАТ 

Магістерська дисертація на тему «Перевірка наявності радіоелементів на 

друкованій платі за допомогою штучної нейронної мережі» складається з 80 

сторінок, 27 ілюстрацій, 25 таблиць, 3 додатки, 28 джерел посилання. 

Ключові слова: автоматизований візуальний контроль друкованих 

плат, штучні нейронні мережі, машинне навчання. 

Актуальність обумовлена потребою автоматизованого візуального кон-

тролю для збірок друкованих плат (ДП) на кінцевому етапі виробництва.  

Наукова новизна. Запропоновано та розроблено програмне забезпечення 

для автоматизації візуальної перевірки друкованих плат. 

Метою роботи є автоматизація методів візуального контролю ДП за ал-

горитмами штучних нейронних мереж. 

Завданням роботи є вибір типу ШНМ, розробка програмного забезпе-

чення та модифікація алгоритму перевірки наявності радіоелементів на ДП. 

Об’єктом дослідження зображення ДП. 

Предмет дослідження — автоматизований аналіз ДП. 

Розроблене програмне забезпечення дозволить розпізнавати зображення 

ДП та після обробки зображення надати інформацію про наявність радіоеле-

ментів на ДП. 
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ABSTRACT 

The master's dissertation on the topic "Checking the presence of radio elements 

on a printed circuit board using an artificial neural network" consists of 80 pages, 27 

illustrations, 25 tables, 3 annexes, 28 sources of reference. 

Key words: automated visual control of printed circuit boards, artificial neu-

ral networks, machine learning. 

The urgency is conditioned by the need for automated visual control for as-

semblies of printed circuit boards (PCBs) at the final stage of production. 

Scientific novelty. Software has been proposed and developed for the 

automation of visual inspection of PCBs. 

The purpose of the work is to automate the methods of visual control of PCB 

for algorithms of artificial neural networks (ANN). 

The task of the work is to choose a type of ANN, software development and 

modification of the algorithm for checking the presence of radioactive elements on 

the DP. 

The object of the study of the image of the PCB. 

Subject of research — automated analysis of the PCB. 

The developed software will allow you to recognize the image of the PCB and 

after processing the image to provide information on the presence of radioactive el-

ements in the PCB. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ВДТ ПЕОМ — відеодисплейний термінал персональної електро-обчислюва-

льної машини 

ВК — вагові коефіцієнти 

ВН — внутрішній нейрон 

ВШН — внутрішній шар нейронів 

ДП— друкована плата 

ЗШН — зовнішній шар нейронів 

НС — надзвичайна ситуація 

ПЗ — програмне забезпечення 

ПК — персональний комп’ютер 

ПП — програмний продукт  

РЕА — радіоелектронних апаратів 

ШНМ — штучна нейрона мережа  

ШНМПП — штучна нейрона мережа прямого поширення 

AOI — automated optical inspection 

Ри
бч
ен
ко

 Є
. О

., Р
І-6

1м
, 2

01
8



6 

 

ВСТУП 

Друкована плата (ДП) є важливим компонентом майже будь якого елект-

ронного приладу, тому організації якості виготовлення друкованих плат на ви-

робництві приділяється велика увага. Перед передачею в експлуатацію ДП 

проходять серію тестів. У зв’язку з цим питання пошуку нових рішень в авто-

матизації тестування є одним із важливіших питань на виробництві. 

Актуальність обумовлена потребою автоматизованого візуального кон-

тролю для збірок ДП на кінцевому етапі виробництва.  

Наукова новизна обумовлена використанням алгоритмів машинного на-

вчання для візуальної перевірки наявності радіоелементів на ДП. 

Згідно з ринком праці України та Постанови Кабінету Міністрів України 

від 17 жовтня 2017 п.8 про «Розвиток та впровадження систем штучного інте-

лекту» дана область займає один із ключових напрямків розвитку науки й те-

хніки України. 

Об’єктом дослідження є аналіз зображень ДП за допомогою штучної 

нейронної мережі (ШНМ). 

Предметом дослідження є обґрунтування та вибір найбільш ефективного 

алгоритму ШНМ, його програмна реалізація та верифікація. 

Метою роботи є програмна реалізація класичних алгоритмів ШНМ для 

аналізу наявності радіоелементів на ДП. 

Для досягнення мети магістерської дисертації поставлено такі завдання: 

аналітичний огляд сучасних методів та методик тестування друкованих плат; 

аналітичний огляд існуючих видів ШНМ; вибір типу штучної нейронної ме-

режі; розробка програмного забезпечення (ПЗ) для обраної ШНМ; комп’юте-

рне моделювання та аналіз ефективності роботи обраної ШНМ. 

Пояснювальна записка дисертаційної роботи складається з таких розділів: 

– Особливості перевірки ДП та способи перевірки наявності радіоелеме-

нтів на ДП, в якому розглядаються методи та методики тестування та візуаль-

ного контролю ДП, та виконується аналіз сучасних алгоритмів ШНМ. 
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– Обґрунтування вибору типу ШНМ, складається: з опису обраного алго-

ритму та його можливих модифікацій, розрахунку вхідних параметрів ШНМ, 

аналізу та вибору мови розробки ПЗ.  

– Програма перевірки наявності радіоелементів та результати її функціо-

нування, складається: структурного опису ПЗ, опису алгоритмів виконаних в 

ході виконання дисертаційної роботи, аналізу результатів моделювання ШНМ 

та можливих подальших напрямків роботи. 

– Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях — з розглядання 

основних шкідливих факторів й заходів з їх усунення під час праці в науково-

дослідницькій лабораторії; заходів для забезпечення безпеки персоналу під 

час надзвичайних ситуацій. 

– Розроблення стартап проекту — з аналізу ідеї, ринкових можливостей 

та способів коммерсалізації ПЗ для перевірки наявності ДП. 

Апробація результатів дисертації опубліковано в таких наукових видан-

нях: 

1) Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сиг-

нали, апарати та системи»;. – 2018. – С. 90–91. 

2) «Перша всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та ас-

пірантів Радіоелектроніка в ХХІ столітті». – 2018. 
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1 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ ТА СПОСОБИ 

ПЕРЕВІРКИ НАЯВНОСТІ РАДІОЕЛЕМЕНТІВ НА ДРУКОВАНІЙ 

ПЛАТІ 

1.1 Сучасні методи та методики перевірки наявності радіоелементів 

на платі 

На сьогодні представлено велику кількість методів та методик перевірки 

наявності радіодеталей на ДП, які застосовуються на підприємствах в залеж-

ності від технологічних можливостей, кількості випущених одиниць ДП, ная-

вності кваліфікованих кадрів і таке інше. Розглянемо деякі з них [1]: 

Візуальний метод. Використовується, як правило, при малосерійному 

виробництві невеликих за розміром плат і полягає в перевірці людиною наяв-

ності основних вузлів та перевірці наявності дефектів ДП, таких як: 

– дефекти металізації; 

– дефекти ізоляційного матеріалу; 

– дефекти провідного малюнку; 

– дефекти фінішних покрить; 

Даний метод має велику похибку (близько 10%), та не є широкозастову-

ваним, так, як потребує певну кваліфікацію робітника й значний час на пере-

вірку однієї одиниці ДП. 

Метод вимірів. Широко використовується під час виробництва, прототи-

пування, тестування, калібрування, та ремонті радіоапаратури. Полягає в пе-

ревірці основних вузлів, входів, та виходів ДП та порівнянні значень ДП із 

таблицею напруг-струмів на відповідних ділянках. Може виконуватись авто-

матизовано, та за участю оператора. Під час таких робіт, як калібрування й 

тестування, як правило використовуються вимірювальні пристрої такі як: му-

льтиметер, осцилограф, і інші вимірювальні радіоелектронні прилади[1]. 

Даний метод потребує наявності спеціалізованої апаратури та кваліфіко-

ваних працівників. 

Метод порівняння зображень. Даний метод широко використовується 

на великих підприємствах. ДП, проходячи через конвеєр фотографується один 
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або декілька разів. Далі виконується порівняння отриманого зображення з ета-

лоном. Якщо девіація отриманого зображення становить менше 1%, тоді вва-

жається, що ДП є справною, в іншому випадку, вона пігментується фарбою, 

або перевіряється працівником [2] . 

Метод інфрачервоної перевірки. Є допоміжним методом під час оцінки 

якості ДП. ДП під’єднується до тестувальної системи. Через деякий час ро-

биться знімок ДП в реальному масштабі часу в інфрачервному діапазоні і по-

рівнюється з еталонним зображенням [1,2]. 

Цей метод дає дуже невелику похибку (до 3%) під час перевірки на дефе-

кти паяного рисунку [3].  

Комбінований метод. Комбінує декілька з вищезазначених методів, що 

дає змогу збільшити якість ДП під час виробництва. На виробництві, як пра-

вило, комбінуються методи порівняння зображень із методом інфрачервоної 

перевірки, та метод вимірів із методом інфрачервоної перевірки. 

У загальному вигляді процес підготовки й тестування електронного ви-

робу на виробництві виглядає так [4]:  

– Проектування і створення стенду для прошивки і тестування з викорис-

танням JTAG / ICT-тестування; 

– Розробка системи тестів і параметрів контролю якості та приймання на 

виробництві; 

– Автоматизована або ручна перевірка функціональності 

Тестування пристрою і його окремих частин у процесі виробництва мо-

жна реалізувати на базі таких методик і технологій: 

– Візуальний автоматизований контроль; 

– Внутрішньо схемне тестування; 

– Периферійно-граничне сканування; 

– Функціональне тестування; 

Візуальний автоматизований контроль(AOI-Automated Optical 

Inspection) — це попередня перевірка якості, яка використовується на будь-
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якому контрактному виробництві, проходить на різних стадіях монтажу дру-

кованих плат, у тому числі з використанням рентгенівського випромінювання 

для перевірки невидимих стандартними оптичними системами місць. Даний 

спосіб контролю зображено на рис. 1.1. 

 

Рисунок 1.1— Візуальний автоматизований контроль [5] 

Внутрішньосхемне тестування — перевірка з'єднань і компонентів на 

друкованій платі, аналіз електричних параметрів всієї схеми або окремих її ді-

лянок. 

Даний метод використовує контакт пробників із вузлами зібраної плати: 

це може бути, як стаціонарне поле контактів ( «ложе цвяхів», англ. — bed of 

nails), так і «літаючі щупи» (англ. — flying probe) або «літаючі матриці». Часто 

вимагає використання складного й дорогого обладнання, технологічної підго-

товки, виготовлення спеціального оснащення (рис 1.2) [4]. 

 а    б  

Рисунок 1.2 — Приклад внутрішньосхемного тестування «літаючі 

щупи» (а), «ложе цвяхів» (б) [6] 
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Периферійно-граничне сканування — тестування з використанням 

JTAG . Ґрунтується на використанні в мікросхемах підтримки стандарту IEEE 

1149.  

JTAG-тестування дозволяє виявити «непропай» на виводах цифрових мі-

кросхем із різними типами корпусів, включно з BGA, замикання, обриви, а та-

кож неробочі мікросхеми з цифровими інтерфейсами. Дуже важливо виявити 

всі ці дефекти, тому що, коли неперевірена плата переходить на етап програ-

мування, можуть виникнути проблеми з запуском пам'яті й периферії. В таких 

випадках, складно встановити причину неполадок: невірні настройки ПЗ або 

дефект монтажу. JTAG-тестування дозволяє попередити цю проблему перед 

функціональним тестуванням ДП[4]. 

Функціональне тестування (англ. FCT — Functional communications 

test) — перевірка зібраних або частково зібраних пристроїв на виконання за-

даної функціональності й на відповідність параметрам, які закладені в специ-

фікації на прилад. 

Усі перераховані методики дозволяють оцінити якість електроніки в про-

цесі виробництва, проте в деяких випадках тестування пристрою проводиться 

тільки на фінальному етапі. Це так зване тестування після остаточного скла-

дання (EOL-end of life) — перевірка функціональності та відповідності специ-

фікації. Оцінюється не лише якість, але також стабільність і надійність при-

строю [4]. 

Такий аналіз електроніки проходить з використанням складного стендо-

вого обладнання, яке імітує систему, в складі якої працює тестований прист-

рій. Якщо за результатами такої перевірки відсоток браку перевищує попере-

дню оцінку, тоді коригується технологія виробництва й запускається чергова 

пробна партія пристроїв. І так у декілька ітерацій [4,5]. 

Всі ці методи та способи тестування є досить дорогими та потребують 

наявність складних високотехнологічних приладів. Тому є доцільним розгля-

нути ШНМ, як систему візуальної перевірки ДП. 
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1.2 Аналіз видів штучних нейронних мереж для систем розпізна-

вання образів 

ШНМ використовуються для вирішення великого спектру різних задач 

які потребують важкої аналітичної роботи. Як правило, цю роботу виконує 

людина на основі свого досвіду та в залежності від великої кількості факторів. 

Логіка роботи ШНМ дозволяє навчити машину аналізувати дані самостійно 

[7]. ШНМ можна групувати за такими ознаками [8]: 

– За характером використання; 

– За способом навчання; 

– За характером навчання або способом настроювання ВК; 

– За типом вхідної інформації; 

– За характером функції активації; 

– За моделлю штучної НМ; 

1.2.1 За характером використання  

На сьогодні ШНМ використовують у трьох основних напрямках: 

Класифікація — розподіл даних за параметрами. Наприклад, на вхід по-

дається набір людей і потрібно вирішити, кому з них давати кредит, а кому ні. 

Цю роботу може зробити ШНМ, аналізуючи таку інформацію: вік, платоспро-

можність, кредитна історія й таке інше [7]. 

Передбачення — можливість прогнозувати наступний крок. Наприклад, 

зростання або падіння акцій на фондовому ринку [7]. 

Розпізнавання — у даний час, найбільш поширена область використання 

ШНМ. Використовується в Google, коли ви шукаєте фото або в камерах теле-

фонів, коли воно визначає положення вашого обличчя і виділяє його, автопе-

реклад сфотографованого тексту й багато іншого [7].  

1.2.2 За способом навчання 

Навчання з вчителем — це тип тренувань властивий таким проблемам, 

як регресія і класифікація. Іншими словами, тут ви виступаєте в ролі вчителя, 

а ШНМ в ролі учня. Ви надаєте вхідні дані й бажаний результат, тобто «учень» 
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подивившись на вхідні дані зрозуміє, що потрібно прагнути до того результату 

який ви йому надали [7-9]. 

Навчання без вчителя — цей тип навчання використовується рідко. Тут 

немає вчителя, тому мережа не отримує бажаний результат або ж їх кількість 

дуже мала. В основному такий вид тренувань притаманний ШНМ у яких за-

вдання полягає в групуванні даних за певними параметрами. Припустимо ви 

подаєте на вхід статті з конференції й після аналізу всіх цих статей ШНМ 

зможе розподілити їх за категоріями ґрунтуючись, наприклад, на ключових 

словах. Статті в яких згадуються мови програмування, до програмування, а 

такі слова, як SolidWorks, до моделювання [7-9]. 

Навчання з підкріпленням (з англ. — reinforcement learning) — даний 

спосіб виковується тоді, коли можна ґрунтуючись на результатах отриманих 

від ШНМ, дати їй оцінку. Наприклад, навчити ШНМ правильно виконувати 

чергування слів, тоді кожен раз коли ШНМ буде правильно виконувати чергу-

вання будемо її заохочувати. Іншими словами надаємо ШНМ право знайти 

будь-який спосіб досягнення мети, до тих пір, поки ШНМ не буде давати хо-

роший результат. Таким способом, мережа почне розуміти чого від неї хочуть 

домогтися й намагається знайти найкращий спосіб досягнення цієї мети без 

постійного надання даних «вчителем» [9]. 

1.2.3 За характером навчання або способом настроювання вагових 

коефіцієнтів 

Стохастичний (онлайн) метод працює за принципом — знайшов Δw (по-

хибку вагових коефіцієнтів (ВК)), відразу обнови відповідний ВК. Недоліком 

цього методу є велика кількість ітерацій на навчання для зменшення результу-

ючої похибки ШНМ [9]. 

Пакетний метод працює іншим чином. Ми підсумовуємо Δw всіх ВК на 

поточній ітерації й тільки потім оновлюємо всі ВК використовуючи цю суму. 

Один із найважливіших плюсів такого підходу — це значна економія часу на 

обчислення, але точність у такому випадку може сильно постраждати [9]. 
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Міні-пакетний метод є золотою серединою й намагається поєднати в 

собі плюси обох методів. Тут принцип такий: у вільному порядку розподіля-

ємо ВК на групи і змінюємо ВК на суму Δw всіх ВК в тій чи іншій групі [9]. 

1.2.4 За типом вхідної інформації 

Аналогова — вхідна інформація представлена в формі дійсних чисел [8].  

Двійкова — уся вхідна інформація в таких мережах представляється у 

вигляді нулів і одиниць [8]. 

1.2.5 За характером функції активації 

Функція активації — це спосіб дискретизації вхідних даних. Тобто, 

якщо на вході у вас буде великі значення, пропустивши його через функцію 

активації, ви отримаєте вихід в потрібному вам діапазоні. Основні функції ак-

тивації: лінійна, сигмоїдна (логістична) і гіперболічний тангенс [Див. рис. 1.3]. 

Головні їх відмінності — це діапазон значень.  

 

  а   б   в 

Рис 1.3 — лінійна функція (а), сигмоїдна функція (б), гіперболічний тангенс 

(в) 

Сигмоїдна функція є найпоширенішою функцією активації, її діапазон 

значень [0,1]. Саме на ній зроблено більшість прикладів ШНМ у мережі Inter-

net. Відповідно, коли присутні від’ємні значення (наприклад, акції можуть йти 

не тільки вгору, але і вниз), використовується функція яка захоплює й від’ємні 

значення. Ри
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Має сенс використовувати гіперболічний тангенс, тільки тоді, коли зна-

чення можуть бути від’ємними й додатними, оскільки діапазон значень функ-

ції [-1;1]. Використовувати цю функцію тільки з додатними значеннями недо-

цільно, оскільки це значно погіршить результати ШНМ.  

1.2.6 За моделлю штучної нейронної мережі 

Мережі прямого поширення (англ. — Feedforward neural network) — 

ШНМ, в яких сигнал поширюється строго від вхідного шару до вихідного. У 

зворотному напрямку сигнал не поширюється [10]. 

Одношарові нейронні мережі. В одношарових ШНМ прямого поши-

рення (ШНМПП) сигнали з вхідного шару відразу подаються на вихідний шар. 

ШНМ проводить необхідні обчислення, результати яких відразу подаються на 

виходи. Виглядає одношарова ШНМ, як зображено на рис 1.4. До параметрів 

із найменуванням «Х» належать вхідні сигнали, діапазон значень яких зале-

жить від типу обраної функції активації, параметри «w» — ВК сигналу, які 

змінюють вхідний сигнал і змінюють своє значення під час навчання, після 

чого результат підсумовується й передається на вихід «Y» [10]. 

 

Рисунок 1.4 — Одношарова ШНМПП, де Х — вхідний сигнал; w — ВК,  

Y — вихідний сигнал 

Багатошарова нейронна мережа (англ. — Multilayer neural network) — 

ШНМ, що складається з вхідного, вихідного і розташованого (их) між ними 
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одного (або декількох) прихованих шарів нейронів. Структурну схему багато-

шарової ШНМПП представлено на рис 1.5:  

 

Рисунок1.5 — Багатошарова ШНМПП 

Такі мережі широко використовуються й цілком успішно вирішують та-

кий клас завдань: прогнозування, кластеризація і розпізнавання [10]. 

Мережі зі зворотнім зв’язком. У мережах зі зворотними зв'язками ви-

ходи нейронів можуть повертатися на входи. У більш загальному випадку це 

дає можливість поширення сигналу від виходів до входів. Це означає, що вихід 

ШН визначається не тільки його ВК і вхідним сигналом, але й минулими ви-

ходами інших ШН, так, як вихідні значення ШН знову повернулося на входи. 

Можливість сигналів циркулювати в мережі відкриває нові, дивовижні мож-

ливості ШНМ. За допомогою таких мереж можна створювати ШНМ, що від-

новлюють або доповнюють сигнали. Іншими словами такі ШНМ мають влас-

тивості короткочасної пам'яті (як у людини). 

Структурну схему ШНМ зі зворотнім зв’язком наведено на рис 1.6. Кож-

ний нейрон такої ШНМ підписується цифрою або так званим станом (state). 

Дані ШНМ широко використовуються в системах із гнучною логікаю та прий-

шли на заміну кінцевим автоматам [8]. Ри
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Рисунок1.6 — ШНМ зі зворотніми зв’язками 

Штучні мережі радіально базисних функцій — вид ШНМ, що має при-

хований шар із радіальних елементів і вихідний шар із лінійних елементів. Ме-

режі цього типу досить компактні і швидко навчаються. Радіально базисна ме-

режа володіє такими особливостями: один прихований шар нейрони якого ма-

ють нелінійну активаційну функцію і синапатичні ВК вхідного й прихованого 

шарів дорівнюють одиниці [8]. 

Мережі Кохонена — такий клас ШНМ, як правило, навчається без вчи-

теля й успішно застосовується в задачах розпізнавання. Мережі такого класу 

здатні виявляти новизну у вхідних даних: якщо після навчання ШНМ отримує 

набір даних, несхожим ні на один з відомих зразків, то вона не зможе класифі-

кувати такий набір і тим самим виявить його новизну. Мережа Кохонена має 

всього два прошарки: вхідний і вихідний, складений з радіальних елементів [8]. Ри
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1.3 Особливості перевірки наявності радіоелементів штучними 

нейронними мережами 

Задачі, які можна поставити перед ШНМ для перевірки ДП можна розді-

лити на два типи: класифікація та розпізнавання. 

До задачі класифікації можна віднести перевірку на кількість слоїв та 

щільність монтажу ДП. Задачу розпізнавання можна розділити на розпізна-

вання самої ДП та перевірці наявності радіоелементів на ДП. 

У даній дисертації розпізнавання самої ДП не розглядається, так, як на 

розпізнавання самої ДП потрібні значні машинні та людські ресурси, а саме: 

створення вибіркової бази даних ДП, створення архітектури ШНМ з можливі-

стю додавання вхідних, внутрішніх та вихідних вузлів, початкове навчання, 

налагодження, додавання можливості до- або самонавчання, і таке інше. 

На початковому етапі проектування ШНМ, для створення вибіркової 

бази, доцільно взяти ДП, більшість елементів якої є унікальними на самій платі 

або повторювані через декілька радіоелементів. Також бажано не брати до 

уваги радіоелементи SMD монтажу, такі, як резистори та конденсатори 0805. 

За способом навчання найкращим варіантом буде варіант навчання з вчи-

телем, який орієнтуючись на свій досвід дасть правильні вибіркові дані. 

Основним критерієм для автоматизованих систем візуального контролю 

є маленька похибка тому для настроювання ВК найкраще взяти стохастичний 

метод. 

Вхідну інформацію можна подавати у двох форматах: у двійковому,  якщо 

зображення буде попередньо фільтруватись, та в аналоговому виді,  якщо нема 

необхідності в попередній фільтрації даних. 

Функція активації є сигмоїдна, оскільки значення окремого пікселя мо-

жна дискретизувати від 0 — білий колір, до 1 — чорний. Незалежно від типу 

ШНМ під час перевірки наявності радіоелементів на ДП кожний радіоелемент 

повинен рахуватися, як об’єкт та мати ознаки (унікальне ім’я в БД, габаритний 

розмір у пікселях, очікуване положення на зображені ДП, реальне положення, 

тощо.), та являти собою вхідний нейрон(групу нейронів) самої ШНМ. 
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2 ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТИПУ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ 

МЕРЕЖІ 

Для подальшого створення нейронної мережі її навчання, налагодження 

й тестування було обрано плату Arduino Uno (рис. 2.1). Ця плата є одним із 

найпопулярніших навчальних стендів з основ програмування мікроконтроле-

рів. Основним критерієм вибору були: невелика кількість радіоелементів (при-

близно ~50), її широковідомість, та багатосерійність [11]. 

 

Рисунок 2.1 — ДП Arduino UNO 

Основні радіоелементи наявність яких на ДП буде перевірятися за допо-

могою ШНМ представлені на рис 2.2 [12]. 

 

Рисунок 2.2 — ДП Arduino UNO, мікроконтролер Atmega 328(а), стабілі-

затор напруги 7805 (б), кварцевий резонатор SPK16000G (в), мікрокроконт-

ролер Atmega16U2 (г), та кнопку RESET (д) 
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2.1 Особливості формування вхідних параметрів для штучної 

нейронної мережі 

Основним типом ШНМ що використовуються в системах розпізнавання 

образів є багатошарова ШНМПП. Основними перевагами ШНМПП є простота 

реалізації, наявність великої кількості інструментів та бібліотек для її реаліза-

ції, можливість навчання з використанням хмарних технологій та графічного 

процесору. До недоліків можна віднести велику кількість вхідних нейронів і 

ще більшу кількість нейронів на внутрішніх шарах (ВШН). 

Основними гіперпараметрами для задачі розпізнавання образів в 

ШНМПП є [14]: 

– кількість вхідних нейронів; 

– спосіб дискретизації вхідного сигналу (рис 1.3); 

– кількість ВК на ВШН; 

– число вихідних нейронів; 

– кількість тренувальних сетів; 

– кількість зображень в одному сеті; 

– швидкість навчання; 

Кількість вхідних нейронів в ШНМПП можна розрахувати за формулою:  

𝑋 = 3𝑙𝑤, (2.1) 

де l — довжина ширина зображення; w— довжина ширина зображення;  

Кількість вхідних нейронів можна спростити якщо дискретизувати зна-

чення RGB палітри. Це робиться отриманням суми кожного елементу пікселя 

(див. формула 2). Тоді формула розрахунку кількості вхідних нейронів буде 

мати вигляд зображений формулі 3. 

𝑠𝑢𝑚 = 𝑅 + 𝐵 + 𝐺, (2.2) 

де R— значення пікселю в червоній палітрі, B— значення пікселю в синій па-

літрі,G— значення пікселю в зеленій палітрі 
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𝑋 = 𝑙𝑤 (2.3) 

Тоді виходячи з форм. 3 ШНМПП має 86400 вхідних нейронів: 

𝑋 = 360 × 240 = 86400  

Розрахунок значення одного нейрону для сигмоїдної функції розрахову-

ється за формулою: 

𝑥𝑖 =
𝑠𝑢𝑚

𝑚𝑎𝑥(𝑠𝑢𝑚)
, (2.4) 

де sum — сумма значень RGB палітри одного пікселю, max(sum) — макси-

мально допустиме значення суми одного пікселю.  

У випадку звичайних зображень це значення дорівнює: 

𝑚𝑎𝑥(𝑠𝑢𝑚) = (256*3)=768 

Отже значення кожного вхідного нейрону буде знаходитись в діапазоні 

від [0;1], де 0 — білий колір, а 1 — чорний, що повністю відповідає сигмоїдній 

функції активації. 

Число вихідних нейронів дорівнює кількості шуканих об’єктів. Наявність 

всіх елементів на ДП можна розрахувати [15]: 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = ∏ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 , (2.5) 

де yi — значення вихідного i-ого нейрону, n — кількість вихідних ней-

ронівІ 

Кількість ВК на внутрішньому слої нейронів та кількість ВН є повністю 

емпіричною характеристикою, яка для ШНМПП з однім внутрішнім слоєм 

може розраховується [16,17]: 

𝑘 = √𝑋 × 𝑌, (2.6) 

де k — кількість ВШН 
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𝑁𝑤1 = 𝑋𝑘, 

𝑁𝑤2 = 𝑘𝑌, 

𝑁𝑤 = 𝑁𝑤1 +𝑁𝑤2, 

(2.7) 

де 𝑁𝑤1 — кількість ВК від вхідного нейрону до внутрішнього слою;𝑁𝑤2 — 

кількість ВК від внутрішнього слою до вихідного нейрону, 𝑁𝑤 — загальна 

кількість ВК ШНМ; 

Швидкість навчання при обробці зображень ШНМ як правило знахо-

диться в діапазоні 10−3 ÷ 10−4 [14]. Кількість тренувальних сетів та епох та-

кож визначається емпірично. Кількість елементів в тренувальному сеті має 

бути не менше ніж [18]: 

𝑠𝑒𝑡 = 𝑌! 

де𝑠𝑒𝑡— кількість зображень для тренування ,  

(2.8) 

 

Рисунок 2.3 — приклад зашумленого зображення Arduino Uno 

Кількість епох достатньої для навчання в мережах такої складності знахо-

диться на проміжку від 3 ÷ 7 [14]. 

2.2 Алгоритм перевірки наявності радіоелементів без розбиття на 

фрагменти 

Загальна алгоритмізація НМПП для перевірки наявності радіоелементів 

достатньо проста й розділяється на такі кроки:  

– Розрахунок кількості вхідних нейронів (формула 3); 

Ри
бч
ен
ко

 Є
. О

., Р
І-6

1м
, 2

01
8



23 

 

– Вибір шуканих радіоелементів, як елементів вихідних нейронів (); 

– Вибір оптимального розміру зображення та кількість вхідних ШН 

НМПП; 

– Створення алгоритму дискретизації вхідних параметрів та розрахунок 

кількості вхідних нейронів; 

– Розрахунок кількості ВШН ШНМПП; 

– Створення масивів зв’яків ВК; 

– Створення вибіркової бази; 

– Навчання НМ на вибірковій базі; 

– Перевірка роботи НМ на прикладах відсутніх у вибірковій базі; 

– Аналіз та налагодження системи; 

Основним плюсом алгоритму НМПП є простота алгоритму, та наявність 

прикладів реалізації [14]. 

Основним недоліком алгоритму НМПП є велика кількість вхідних та вну-

трішніх нейронів та час навчання. Структурна схема роботи алгоритму зобра-

жена на рис. 2.4. 

 

Рисунок 2.4 — Структурна схема роботи алгоритму перевірки радіоеле-

ментів 

2.3 Алгоритм перевірки наявності радіоелементів із розбиттям на 

фрагменти 

При розбиті на фрагменти задача перевірки наявності спрощується, а ал-

горитм має деякі ускладнення. Основним ускладненням є створення вибірко-

вої бази для кожного фрагменту та створення логічного аналізатору. 

– Вибір кількості фрагментів; 

– Розбиття на фрагменти (рис. 2.5); 

– Розрахунок кількості вхідних нейронів кожного фрагменту; 
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– Вибір шуканих радіоелементів, як елементів вихідних нейронів для ко-

жного фрагменту; 

– Вибір оптимального розміру зображення та кількість внутрішніх шарів 

НМПП; 

– Створення алгоритму дискретизації вхідних параметрів та розрахунок 

кількості вхідних нейронів; 

– Розрахунок кількості нейронів на ВШН ШНМПП кожного фрагменту; 

– Створення масивів зв’яків ВК для кожного фрагменту; 

– Створення вибіркової бази для кожного фрагменту; 

– Навчання ШНМ на вибірковій базі; 

– Об’єднання вихідних нейронів які «розрізають» шукані радіоелементи;  

– Перевірка роботи НМ на прикладах відсутніх в вибірковій базі; 

– Аналіз та налагодження системи; 

   

     

Рисунок 2.5 — приклад розбиття зображення ДП на фрагменти 

Основним плюсом алгоритму з НМПП з розбиттям на фрагменти є змен-

шення суттєве зменшення складності НМ, а саме зменшення кількості вхідних 

та внутрішніх та зовнішніх нейронів на кожному фрагменті, що значно змен-

шує час навчання кожного фрагменту. Структурна схема роботи алгоритму зо-

бражена на рис. 2.6. Ри
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Рисунок 2.6 — Структурна схема роботи алгоритму перевірки наявності ра-

діоелементів з розбиттям на фрагменти 

Основним недоліком є створення вибіркової бази для кожного фрагменту 

та створення системи взаємозв’язків між НМ фрагментів. 

2.4 Алгоритм перевірки наявності радіоелементів із фільтрацією 

Загальна алгоритмізація НМПП для перевірки з фільтрацією радіоелеме-

нтів достатньо проста q розділяється на такі кроки: 

– Розрахунок кількості вхідних нейронів (формула 2.3); 

– Вибір шуканих радіоелементів, як елементів вихідних нейронів; 

– Вибір оптимального розміру зображення та кількість внутрішніх шарів 

ШНМПП; 

– Фільтрація вхідного зображення (рис. 2.7). 

– Створення алгоритму дискретизації вхідних параметрів та розрахунок 

кількості вхідних нейронів; 

– Розрахунок кількості нейронів на внутрішніх шарах НМПП; 

– Створення масивів зв’яків ВК; 

– Створення вибіркової бази; 

– Навчання НМ на вибірковій базі; 

– Перевірка роботи НМ на прикладах відсутніх в вибірковій базі; 

– Аналіз та налагодження системи; Ри
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Рисунок 2.7 — Приклад фільтрації зображення ДП 

Основним плюсом алгоритму НМПП з фільтрацією є простота алгоритму, 

та зменшення кількості ВК [20]. Структурна схема роботи алгоритму зобра-

жена на рис. 2.8. 

 

Рисунок 2.8 — Структурна схема роботи алгоритму перевірки наявності ра-

діоелементів з фільтрацією зображення 

Основним недоліком алгоритму НМПП з фільтрацією є час навчання, та 

більша похибка ніж НМПП без фільтрації сигналу. 

2.5 Алгоритм перевірки наявності радіоелементів із фільтрацією та 

розбиттям на фрагменти 

Під час розбиття на фрагменти та фільтрацією задача перевірки спрощу-

ється, а алгоритм має деякі ускладнення. Основним ускладненням є створення 

та фільтрація вибіркової бази для кожного фрагменту та створення логічного 

аналізатору. Алгоритм роботи складається з таких кроків: 

– Вибір кількості фрагментів; 

– Розбиття на фрагменти (рис. 2.9); 
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– Розрахунок кількості вхідних нейронів кожного фрагменту; 

– Вибір шуканих радіоелементів, як елементів вихідних нейронів для ко-

жного фрагменту; 

– Вибір оптимального розміру зображення та кількість внутрішніх шарів 

НМПП; 

– Розрахунок кількості нейронів на внутрішніх шарах ШНМПП кожного 

фрагменту; 

– Створення масивів зв’яків ВК для кожного фрагменту; 

– Створення вибіркової бази для кожного фрагменту; 

– Навчання НМ на вибірковій базі; 

– Об’єднання вихідних нейронів які «розрізають» шукані радіоелементи;  

– Перевірка роботи НМ на прикладах відсутніх в вибірковій базі; 

– Аналіз та налагодження системи; 

      

      

Рисунок 2.9 — приклад розбиття зображення Arduino Uno 

Основним плюсом алгоритму з НМПП з розбиттям на фрагменти та філь-

трації є зменшення суттєве зменшення складності НМ, а саме зменшення кіль-

кості вхідних та внутрішніх та зовнішніх нейронів на кожному фрагменті, що 

значно зменшує час навчання кожного фрагменту. Структурна схема роботи 

алгоритму зображена на рис. 2.10. 
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Рисунок 2.10 — Структурна схема роботи алгоритму перевірки наявності ра-

діоелементів із розбиттям на фрагменти та фільтрацією 

2.6 Обґрунтування вибору мови програмування 

Основним недоліком є створення вибіркової бази для кожного фрагменту 

та створення системи взаємозв’язків між ШНМ фрагментів, та час на фільтра-

цію вхідного сигналу. У даному розділі розглядається модель програми для 

перевірки наявності радіоелементів на ДП за допомогою ШНМПП, обґрунту-

вання її структурної схеми роботи та інтерфейсу алгоритми окремих підпрог-

рам та результати моделювання ШНМПП. 

Одним із основних критеріїв для інтерфейсу є програми є його простота і 

доступність клієнтів. Це досягається за допомогою простого та зрозумілого 

опису функцій програми невеликою кількістю об’єктів на робочому інтер-

фейсі та супровідною документацією або вбудованою довідкою в ПЗ. 

Також вихідний код ПЗ повинен бути достатньо простим, та за коменто-

ваним для його подальшої модифікації та виправлення. 

Для створення ПП такого типу використовується об’єктно-орієнтовні 

мови програмування націлені на клієнт-серверну системи. Такий підхід дає 

можливість максимально мінімізувати використання складних операцій на 

ПК, а всі складні розрахунки виконувати на сервері, що значно прискорює 

швидкодію роботи програми під час стабільного зв’язку клієнта та сервера. 

В таблиці 3.1 приведені мови програмування якими володіє автор дисер-

тації та проводиться вибір мови на якій буде розроблюватися ПЗ. Майже усі 

параметри в табл. 3.1 градуюються від 1 до 5, де 1 — найгірший випадок, а 5 

— найкращий (найлегший) випадок з точки зору автору. 
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Таблиця 2.1 — Вибір мови для створення ПЗ 

Мова 

програмування 

Складність 

створення  

Швидкість 

роботи 

Рівень знання мови 

автором 

Java 3 4 3 

C++ 2 5 5 

C# 3 4 4 

Python 5 3 4 

Для створення ПЗ було обрано мову програмування Python. Основні пе-

реваги які надаються під час написанні ПЗ на Python: 

– Просте створення, використання, та звільнення динамічної пам’яті; 

– Велика кількість вбудованих бібліотек і функцій для роботи з зображен-

нями та великими масивами даних (таких як numpy і pillow, і тому подібні) 

[20,21]; 

– Зручна переносимість (кросплатформеність) з однієї ОС до іншої; 

– Наявність бібліотек для побудови ШНМПП та ШНМЗТ(такі як Jupiter, 

keras, і тому подібні) [22,23]; 

– Можливість створення GUI без використання складних вбудованих мо-

дулів (модуль tkinter) [24]; 

– Одна з лідуючих позицій даної мови в області ML|DL|DA [25]; 

– Можливість розділення ПЗ на клієнт-серверну систему за допомогою 

одного з найпопулярніших фреймворків django[26];  

2.7 Розрахунки гіперпараметрів для штучних нейронних мереж пря-

мого поширення 

Визначення та фіксація значень гіперпараметрів кожного з алгоритмів 

ШНМПП розглянутих в підрозділах 2.3 — 2.5 (далі алгоритми 1-4 відповідно) 

наведені в табл.2.2 . 
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Таблиця 2.2 — Значення гіперпараметрів алгоритмів 1-4 

Алгоритм Кількість 

вхідних 

нейронів 

Кількість 

ШВН 

Кількість 

вихідних 

нейронів 

Кількість 

ВК 

Кількість зобра-

жень в одному сеті 

1 86 400 518 400 6 ~45 млрд. 200 

2 15 000 90 000 6 ~4.5 млрд 1200 

3 86 400 518 400 6 ~15 млрд. 200 

4 15 000 90 000 6 ~1,5 млрд 1200 

Кількість ВК між 1-2 та 3-4 суттєво відрізняється оскільки під час чорно- 

білої фільтрації деяка кількість вхідних нейронів буде дорівнювати 0 й відпо-

відні вагові коефіцієнти будуть дорівнювати 0 й динамічно вивільняти 

пам’ять. 

Кількість зображень для навчання в одному сеті між 1 й 3 алгоритмами та 

2 та 4 так, як під час фрагментації створена вибіркова база буде ділитися на 

кількість фрагментів. 
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3 ПРОГРАМА ПЕРЕВІРКИ НАЯВНОСТІ РАДІОЕЛЕМЕНТІВ ТА 

РЕЗУЛЬТАТИ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

3.1 Структурна схема програми 

Під час розробки ПЗ слід розглядати дві можливі структури програми: 

– ПЗ як окремий пакет модулів; 

– Клієнт-серверна система з тонким клієнтом; 

В даній дисертації буде розглядатись ПЗ як окремий пакет модулів, так як 

така система більш гнучка на етапі налагодження і тестування. 

Розглянемо структурну схему програми зі сторони користувача. В ПЗ ко-

ристувач має право на наступні дії: 

– Вибір вхідного зображення; 

– Фільтрація вхідного зображення; 

– Вибір моделі ШНМ для перевірки радіоелементів на ДП; 

– Робота в режимі навчання; 

– Збереження результатів; 

– Збереження зображення; 

Під фільтрацією вхідного зображення мається на увазі різні типи фільтрів 

такі як: повернення до оригіналу, чорно-білий, сірий, сепія, обернене зобра-

ження, зміна яскравості, зашумлення і тому подібні. В рамках дисертації були 

створені всі ці фільтри, але навчання ШНМПП проводилося лише в чорно-бі-

лому та оригінальному виді. 

Робота в режимі навчання повинна складатись з наступних кроків. Вибір 

радіоелементів; аугментація даних та створення вибіркової бази; навчання; 

збеження ВК та нейронів у БД. В рамках магістерської дисертації даний режим 

не розглядається. 

Структурну схему програми представлено на рис. 3.1. Ри
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Рисунок 3.1 — Структурна схема роботи ПЗ  

Графічний інтерфейс користувача програми представлено на рис.3.2. 

 

Рисунок 3.2 — Графічний інтерфейс користувача 

3.2 Алгоритм окремих підпрограм 

У данному підрозділі розглядаються наступні алгоритми: 

– алгоритми фільтрації та їх застосування; 

– алгоритм штучного нейрону (внутрішнього); 

– алгоритм навчання (методом градієнтного спуску); 

– алгоритм збереження результатів; 

– алгоритм розбиття на фрагменти 

У даному ПЗ створені такі алгоритми фільтрації: 
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– Чорно-біла фільтрація — використовується для оптимізації кількості 

вхідних та внутрішніх нейронів; 

– Фільтрація у сірий колір — використовується як симуляція роботи real-

time камер в темному приміщені; 

– Сепія — використовується як симуляція роботи real-time камер при осві-

тленості 25-40 Лк; 

– Обернена фільтрація — використовується як симуляція роботи камер в 

інфрачервоному діапазоні роботи; 

– Зашумлення зображення — використовується для аугментації даних та 

тестування ШНМ; 

Під час алгоритмізації чорно-білого фільтру спочатку виконується пере-

вірка кольору покриття плати. Після цього всі пікселі які відповідають кольору 

плати в діапазоні ±10% перетворюються в білий колір, інші відповідно в чор-

ний. Блок-схема алгоритму та результат роботи алгоритму представлено на 

рис 3.3. 

а        б 

Рисунок 3.3 — Чорно-біла фільтрація; блок-схема алгоритму(а); результат 

роботи (б) 

Під час алгоритмізації сірого фільтру виконується сума значень RGB па-

літри та її усереднення для кожного окремо взятого пікселю. Блок-схема алго-

ритму та результат роботи алгоритму представлено на рисунку 3.4. 
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а  б 

Рисунок 3.4 — Сірий фільтр; блок-схема алгоритму (а);  

результат роботи (б) 

Під час алгоритмізації сепії виконується сума значень RGB палітри та її 

усереднення для кожного окремо взятого пікселю. Далі додається коефіцієнти 

кратні depth до усередненого значення пікселю. Значення depth підбирається 

програмістом і знаходиться в діапазоні від 10..20. Блок-схема алгоритму та ре-

зультат роботи алгоритму представлено на рисунку 3.5. 

а    б 

Рисунок 3.5 — Сепія; блок-схема алгоритму(а); результат роботи (б) 

Алгоритм оберненної фільтрації достатньо простий: значення RGB палі-

три кожного пікселя віднімається від максимально допустимого значення. 

Блок-схема алгоритму та результат роботи представлено на рис. 3.6.а-б. 

Ри
бч
ен
ко

 Є
. О

., Р
І-6

1м
, 2

01
8



35 

 

Алгоритм зашумленя зображення широко використовується для ство-

рення вибіркової бази для навчання в ШНМ. Основним принципом зашем-

лення зображення є додавання до RGB палітри кожного пікселя випадкового 

числа. Блок-схема алгоритму та результат роботи представлено на рис. 3.6.в-

г. 

       

а   б    в    г 

Рисунок 3.6 — Алгоритм оберненої фільтрації та зашумлення зображення 

Робота штучного ВН ШНМПП описана окремим класом. Даний клас ди-

намічно визначає кількість зовнішніх ВК які під’єднанні до ВН та має методи 

прийому/передачі значень ВК, розрахунку значення вихідного ВК. 

Алгоритм роботи ВН при навчанні та при використанні вже навченої 

ШНМПП представлено на рис. 3.7. 

Після навчання ШНМПП значення ВК коефіцієнтів кожного нейрону по-

трібно зберегти. Для коректного читання/запису складних структур в Python 

існує спеціальний модуль pickle, який дозволяє передавати складні структури 

декількома командами та має механізми шифрування даних [27]. 
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а б 

Рисунок 3.7 — Режими роботи ВН; блок-схема алгоритму навчання ВН(а); 

блок-схема алгоритму(а); блок-схема роботи (б) 

Алгоритм розбиття на фрагменти складається з наступних кроків: 

– Визначення розмірів зображення; 

– зображення до розміру 360х240; 

– Розрізання зображення на кадри та їх запис в буфер основного класу 

ШНМПП; 

– Відкриття файлів зі значеннями ВК та їх передача в ШНМПП 

– Отримання результатів роботи ШНМПП, та їх аналіз; 

– Видача інформації користувачу та її запис в CheckList; 

Для навчання ШНМПП було обрано алгоритм градієнтного спуску наве-

дений на рис. 3.8. 
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Рисунок 3.8 — Блок-схема методу градієнтного спуску 

3.3 Моделювання в середовищі MATLAB 

Перед розробкою ПЗ, моделювання роботи ШНМПП було проведено в 

середовищі MATLAB. Середовище MATLAB широко використовується для 

моделювання і аналізу великих масивів даних і має готові шаблони проекту-

вання складних алгоритмів, в тому числі і шаблони проектування для 

ШНМПП NeuralNet Toolbox [28]. Вибіркова база для навчання створена із за-

шумлених зображень. 

Для порівняння швидкості, якості, та складності вирішення цієї задачі ви-

користовувалися такі алгоритми навчання ШНМПП: без фільтрації, з попере-

дньою фільтрацію у чорно-біле зображення, із розбиттям на фрагменти, із ро-

збиттям на фрагменти та фільтрацією (рис.3.9 .а-г, далі алгоритми 1-4 відпо-

відно) [4]. Приклади наведені на рис. 3.9. 
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а б  в г 

Рисунок 3.9 — Приклад зображень для навчання ШНМ 

Навчання проведено ШНМПП методом градієнтного спуску. Для кож-

ного алгоритму ШНМПП було створено 200 навчаючих знімків. Приклад нав-

чання ШНМПП наведено на рис 3.10. 

 

Рисунок 3.10 — Приклад навчання ШНМПП 

При тестуванні алгоритму з кадруванням NeuralNet Toolbox створив таб-

лицю результатів наведену на рис. 3.11. 
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Рисунок 3.11 — Приклад навчання ШНМПП 

Training Confusion Matrix показує значення кількості тренувань до кож-

ного окремо взятого кадра. Validation Confusion Matrix показує значення кіль-

кості зображень для окремо взятого кадру. Test Confusion Matrix показує кіль-

кість тестових перевірок зображення під час навчання для кожного кадру. 

Кількість сетів та епох, кількість внутрішніх вибирались автоматично се-

редовищем MATLAB. Результати навчання наведені в табл. 3.2. 

Таблиця 3.1 — Порівняльні характеристики моделей навчання ШНМПП 

 

Модель 

навчання 

ШНМПП 

Кіль-

кість 

вхідних 

нейро-

нів 

Кількість 

внутріш-

ніх нейро-

нів 

Кількість 

трену-

вань 

Час нав-

чання, с 

Середнє 

квадрати-

чне відхи-

лення 

1 86 400 518 400 723 2012 7,1310-3 

2 86 400 518 400 712 1788 5.4810-4 

3 15 000 90 000 246 145 8.4610-7 

4 15 000 90 000 180 120 5.4510-5 
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Так як, під час проектування ШНМПП робота проводиться з великими 

масивами даних, значення похибки кожного окремого нейрону рахувати не до-

цільно. Тому середньоквадратичне відхилення ШНМПП є еквівалентним зна-

ченням результуючої похибки алгоритму ШНМПП. 

3.4 Аналіз отриманих результатів та перспективи розвитку даної 

теми 

З отриманих результатів можна зробити такі висновки: 

– Перевірку наявності радіоелементів на ДП найкраще виконувати алго-

ритмом фрагментації без попередньої фільтрації, оскільки цей метод дозволяє 

отримати найменше значення результуючої похибки у порівняні з іншими ме-

тодами.  

– Найшвидший за часом навчання ШНМПП є алгоритм з фрагментарних 

та фільтрованих зображень. Значення результуючої похибки в 10-7 є достат-

ньою для подальшого використання в системах перевірки наявності радіоеле-

ментів на ДП. 

Подальший розвиток даної теми може вестися в 3-ох напрямках: 

– Приєднання ПЗ такого типу до тестувального комплексу ДП; 

– Додавання нових режимів роботи таких як: пошук дефектів ДП, порів-

няльний аналіз теплових характеристик ДП; додавання довідки з інформацією 

про плату, тощо. 

– Впровадження технології пошуку несправностей, та видача рекоменда-

цій з ремонту обладнання.  
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Основна увага в цьому розділі приділена питанням визначення й оцінки 

дії шкідливих і небезпечних факторів під час виконання даної науково-дослі-

дницької роботи. Також у даному розділі запропоновані технічні рішення та 

організаційні заходи з безпеки й гігієни праці та виробничих приміщень. 

Оскільки дана робота має суто теоретичний характер, то насамперед, пе-

редбачається, з урахуванням вимог ДСанПіН 3.3.2.007 та ДНАОП 0.00-1.31-

99, визначити потенційно небезпечні і шкідливі чинники, що виникають під 

час експлуатації ВДТ ПЕОМ, вплив цих факторів на користувачів ВДТ, розг-

лянути принципи їх нормування, а також передбачити можливі комплексні за-

ходи щодо запобігання шкідливого впливу цих факторів на людину. Також 

цьому розділі необхідно розробити технічні рішення та організаційні заходи з 

безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС). 

4.1 Визначення й оцінка основних потенційних шкідливих та небез-

печних факторів під час виконання науково-дослідних робіт. 

Розробка та симуляції проводяться за допомогою персонального 

комп’ютера (ПК). Під час роботі на ПК людина піддається впливу іонізуючого, 

інфрачервоного й ультрафіолетового випромінювань екрана монітора, рівні 

яких повинні відповідати вимогам ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Державні санітарні 

правила й норми роботи з ВДТ ПЕОМ».  

Під час проведенні повного циклу робіт із проектування потенційно- не-

безпечними та шкідливими факторами можуть бути: 

– можливість ураження електричним струмом; 

– електромагнітне та рентгенівське випромінювання ВДТ, ПЕОМ; 

– електростатичне поле; 

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

теми комп’ютера; 

– значна напруга зорових органів і пов’язане з цим перевтомлення корис-

тувача ПЕОМ;  
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– значне навантаження на пальці й кисті рук, що під час відсутності про-

філактики й медичного контролю, може викликати професійні захворювання; 

– електромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону; 

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

викликає застійні явища в організмі людини; 

– наявність іонізуючого рентгенівське випромінювання (НРВ); 

– випромінювання оптичного діапазону (ультрафіолетове, інфрачервоне і 

випромінювання видимого діапазону); 

– відблиски на екрані монітора; 

Розглянемо вплив цих факторів детальніше. 

4.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки й гігієни 

праці та виробничої санітарії. 

4.2.1 Організація робочих місць користувачів візуально дисплей-

ними терміналами персональних електронно-обчислювальних машин 

ДСанПіН 3.3.2.007-98 "Державні санітарні норми і правила роботи з візу-

альними дисплейними терміналами (ВДТ) електронно-обчислювальних ма-

шин" встановлює норми щодо забезпечення охорони праці користувачів ПК. 

Дотримання вимог цих правил може значно знизити наслідки несприятливої 

дії на працівників шкідливих та небезпечних факторів, які супроводжують ро-

боту з відеодисплейними матеріалами, зокрема можливість зорових, нервово-

емоційних переживань, серцево-судинних захворювань. 

Для того щоб забезпечити точне та швидке зчитування інформації в зоні 

найкращого бачення, площина екрана монітора виставлена перпендикулярно 

нормальній лінії зору. При цьому передбачена можливість переміщення моні-

тора навколо вертикальної осі в межах ±30° (справа наліво) та нахилу вперед 

до 85° і назад до 105° з фіксацією в цьому положенні. Клавіатура розміщена 

на поверхні столу на відстані 100…300 мм від краю. Кут нахилу клавіатури до 

столу обрано в межах від 5° до 15° так, що зап'ясток на долонях рук розташо-

вуються горизонтально до площини столу. Таке положення клавіатури зручне 

для праці обома руками. 
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Робочі місця з ПК розташовано відносно від стіни з вікнами на відстані 

не менше 1,5 м, від інших стін — на відстані 1 м, відстань між собою — не 

менше ніж 1,5 м. Причому так, щоб природне світло падало збоку, переважно 

зліва. Для захисту від прямих сонячних променів, які створюють прямі та від-

биті відблиски з поверхні екранів ПК передбачені сонцезахисні жалюзі. 

Штучне освітлення робочого місця, обладнаного ПК, здійснюється систе-

мою загального рівномірного освітлення. Як джерело штучного освітлення ма-

ють застосовуватись люмінесцентні лампи ЛБ. 

Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з ПК: 

– освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру зорової 

роботи, який визначається трьома параметрами: об’єктом розрізнення — най-

меншим розміром об’єкта, що розглядається на моніторі ПК;  

– фоном, який характеризується коефіцієнтом відбиття; контрастом об'є-

кта і фону; 

– необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення яскравості на 

робочій поверхні монітора, а також в межах навколишнього простору; 

– на робочій поверхні повинні бути відсутні різкі тіні; 

– в полі зору не повинно бути відблисків (підвищеної яскравості повер-

хонь, які світяться та викликають осліплення); 

– величина освітленості повинна бути постійною під час роботи; 

– Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ становить 10 

хвилин через кожну годину роботи; 

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості зорового 

аналізатора, для поліпшення мозкового кровообігу й запобігання втомі доці-

льно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які пе-

редбачені ДСанПіН 3.3.2.007-98. 

4.2.2 Освітлення робочих місць користувачів візуально дисплей-

ними терміналами персональних електронно-обчислювальних машин 

Штучне освітлення, а саме відсутність у спектрі ламп денного світла й 

ламп накалювання біологічно активної ультрафіолетової складової під час 
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тривалому впливі може призвести до ультрафіолетової недостатності, під час 

якого знижуються бактерицидні властивості шкіри та імунітет. 

Істотне значення для збереження тривалої працездатності, підвищення 

продуктивності праці має забезпечення норм освітленості на робочому місці. 

Величина освітленості регламентується нормами ДБН В.2.5-28-2006. Робоче 

приміщення належить до І групи приміщення, у яких розрізнення об'єктів зо-

рової роботи здійснюється при фіксованому напрямку лінії зору працюючих 

на робочу поверхню. 

Нормування штучного освітлення також здійснюється згідно ДБН В.2.5-

28-2006. Для загального освітлення використовують головним чином люміне-

сцентні лампи, що обумовлено їхніми перевагами. Для розрахунку штучного 

освітлення застосовують метод коефіцієнта використання потоку: 

𝛷 =
𝐸𝐾𝑆𝑍

𝑁𝐶
, 

(4.1) 

де 𝛷 — світловий потік; 𝐸—нормована мінімальна освітленість; К — коефі-

цієнт запасу; S — освітлювана площа; Z — коефіцієнт нерівномірності освіт-

лення; С — коефіцієнт використання випромінюваного світильниками світло-

вого потоку на розрахунковій площі; N — число світильників. 

Згідно ДБН В.2.5-28-2006 визначаємо норму освітленості: 

𝐸 = 300лк; 𝐾 = 1,5; 𝑆 = 5 ∙ 4 = 20м2; 𝑍 = 1,2. 

 Необхідна кількість люмінесцентних ламп визначається по формулі: 

𝑁 =
𝐸𝐾𝑆𝑍

𝛷𝐶
, 

(4.2) 

Найбільш прийнятними для приміщення є люмінесцентні лампи ЛД (ден-

ного світла) потужністю 40 Вт. Нормальний світловий потік лампи ЛД-40 до-

рівнює 𝛷 = 2340лм. Величиною i, індексом приміщення можна встановити 

залежність від площі приміщення й висоти підвісу: 
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𝑖 =
𝐴𝐵

ℎ(𝐴 + 𝐵)
, 

(4.3) 

де 𝐴 = 5м—довжина приміщення; 𝐵 = 4м—ширина приміщення; ℎ — ви-

сота підвісу; 

ℎ = 𝐻 − ℎр − ℎс (4.4) 

де 𝐻 = 3,5м—висота приміщення; ℎр = 0,8м—висота робочої поверхні; 

ℎс = 0,4м—висота від стелі до нижньої частини лампи; 

ℎ = 3,5 − 0,8 − 0,4 = 2,3м; 

𝑖 =
4 ∙ 5

2,3 ∙ (4 + 5)
= 0,97 

Коефіцієнт використання світлового потоку на розрахунковій площі 𝐶 =

0,3. У підсумку число світильників вийде рівним: 

𝑁 =
300 ∙ 1,5 ∙ 20 ∙ 1,2

2340 ∙ 0,3
= 1,5 

Для штучного освітлення в робочому приміщенні достатньо використати 

2 люмінесцентні лампи денного світла ЛД–40, зі світловим потоком 𝛷 =

2340лм кожна. 

4.2.3 Виробничий шум 

Допустимі шумові характеристики на робочих місцях регламентуються 

ДСН 3.3.6.037-99.  

Зовнішні джерела шуму відсутні. Джерелами шуму в приміщенні є пер-

сональні комп'ютери, телефон, принтер, кондиціонер, голоси людей і т.д.  

Припустимі рівні звукового тиску, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку 

на робочих місцях нормуються відповідно до ДНАОП 0.00-1.31-99 та ДСН 

3.3.6.037-99. Загальний рівень звуку в лабораторі не перевищує 50 дБА . 

 Відповідно до ГОСТ 12.1.003-83 та ДСН 3.3.6.037-99 захист від шуму в 

приміщенні, створеного на робочих місцях внутрішніми джерелами повинна 
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здійснюватися наступними методами: зменшенням шуму в джерелі, раціона-

льним плануванням і акустичною обробкою робочого приміщення звукоізоля-

ційними матеріалами. 

4.2.4 Мікроклімат робочої зони 

 Мікроклімат у виробничих умовах визначається наступними парамет-

рами: температурою повітря, відносною вологістю повітря, швидкістю руху 

повітря й інтенсивністю теплового випромінювання на робочому місці, темпе-

ратурою поверхні. 

Для забезпечення нормального мікроклімату в робочій зоні «Санітарні 

норми мікроклімату виробничих приміщень» ДСН 3.3.6.042-99 встановлюють 

оптимальне й припустиме значення параметрів мікроклімату залежно від пе-

ріоду року й категорії робіт. У таблиці наведені оптимальні й припустимі зна-

чення параметрів мікроклімату для категорій тяжкості робіт «Іа» ( роботи, ви-

конувані сидячи й не потребуючі фізичної напруги при витраті енергії не бі-

льше 120 ккал/година). 

Таблиця 4.1. Оптимальні й допустимі параметри (для постійного робо-

чого місця) мікроклімату в приміщенні. 

Параметри 

Холодний період Теплий період 

оптима-

льні 
допустимі оптимальні допустимі 

Температура 0С 22-24 21-25 23-25 22- 28 

Відносна вологість, % 40-60 80 40-60 75 

Швидкість руху повітря, м/с 0,1 0,1 0,1 0,1-0,2 

У приміщенні використовується 6-ти секційна чавунна батарея централь-

ного опалення для підтримки нормальної температури повітря в холодну пору 

року. Також є кондиціонер для підтримки постійної температури в примі-

щенні. 

Для підтримки необхідних параметрів повітря в приміщенні використо-

вується природна вентиляція. У приміщенні є вікно, яке можна відкривати, 
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якщо буде потреба в теплий період і кватирка - відкривається в холодний пе-

ріод. Шкідливі речовини в приміщенні не зберігаються й не використовуються. 

Фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають приведе-

ним вище нормам ДСН 3.3.6.042–99. 

4.2.5 Електробезпека 

Згідно ОНТП24-86 та ПУЕ науково-дослідницька лабораторія відно-

ситься до приміщень без підвищеного ризику ураження персоналу електрич-

ним струмом. Електроустаткування належить до приладів до 1000 В. Устатку-

вання, що використовується, відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 належить до 

устаткування класів 0І, І та ІІ за електрозахистом. 

У процесі експлуатації електронно-обчислювального обладнання людина 

може доторкнутися до частин електроустаткування, які перебувають під на-

пругою. Оцінка небезпеки дотику до струмоведучих частин відноситься до ви-

значення сили струму, що протікає через тіло людини, і порівняння його із 

допустимим значенням відповідно до ГОСТ 12.1.038-88. У загальному випа-

дку допустима величина струму, що протікає через тіло людини, залежить від 

схеми підключення електроустаткування до електромережі, роду й величини 

напруги живлення, схеми включення. 

При виконанні розрахунків для магістерської дисертації використовува-

вся персональний комп'ютер — І і II клас за електрозахистом, що живиться 

напругою 220 В. Для правильного визначення необхідних засобів та заходів 

захисту від ураження електричним струмом необхідно знати допустимі зна-

чення напруг доторкання та струмів, що проходять через тіло людини. 

Напруга доторкання - це напруга між двома точками електричного кола, 

до яких одночасно доторкається людина. Гранично допустимі значення на-

пруги доторкання та сили струму для нормального (безаварійного) та аварій-

ного режимів електроустановок при проходженні струму через тіло людини 

по шляху «рука – рука» чи «рука – ноги» регламентуються ГОСТ 12.1.038-88 

(табл.4.2 та 4.3). 
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Таблиця 4.2 — Граничнодопустимі значення напруги доторкання 𝑈доп та 

сили струму 𝐼л, що проходить через тіло людини при нормальному режимі 

електроустановки 

Вид струму 𝑈доп, В(не більше) 𝐼л, мА (не більше) 

Змінний, 50 Гц 2 0,3 

Змінний, 400 Гц 3 0,4 

Постійний 8 1,0 

Гранично допустимі значення сили струму (змінного та постійного), що 

проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1 с нижчі за поро-

говий невідпускаючий струм, тому при таких значеннях людина, доторкнув-

шись до струмопровідних частин установки, здатна самостійно звільнитися 

від дії електричного струму. 

Таблиця 4.3 — Гранично допустимі значення напруги доторкання 𝑈допта 

𝐼л, що проходить через тіло людини при аварійному режимі електроустановки 

Вид струму 
Нормоване 

значення 

Тривалість дії струму t, с 

0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 >1,0 

Змінний, 50 Гц 
𝑈доп, В 500 250 100 70 50 36 

𝐼л, мА 500 250 100 70 50 6 

Постійний 
𝑈доп, В 500 400 250 230 200 40 

𝐼л, мА 500 400 250 230 200 15 

Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт (згідно 

ПУЕ-87, ГОСТ 12.1.009-76) є: надійна ізоляція, захисне заземлення, зану-

лення, захисне відключення, засоби індивідуального захисту. У системі три-

фазних мереж із глухо заземленою нейтраллю, яка використовується у нау-

ково-дослідницькій лабораторії, найкращими засобами захисту є: надійна ізо-

ляція струмоведучих частин електроустаткування відповідно до ГОСТ 

12.1.009-76 і занулення відповідно до ПУЕ (з'єднання елементів, що перебува-

ють під напругою, із глухо заземленою нейтраллю). Крім того, для заземлення 

переносних частин обладнання застосовують спеціальне з'єднання. 

Ри
бч
ен
ко

 Є
. О

., Р
І-6

1м
, 2

01
8



49 

 

4.2.6 Розрахунок захисного відключення електромережі при 

аварійному режимі роботи електрообладнання 

Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення фазного проводу 

при короткому замиканні (КЗ). Струм КЗ можна обчислити за формулою: 

𝐼КЗ =
𝑈Ф

𝑅Н + 𝑅Ф + 𝑍ТР
,(4.5) 

де 𝑈Ф = 220 В — напруга фазного проводу; 𝑅Н = 2,4 Ом — опір нульового 

проводу; 𝑅Ф = 3 Ом — опір фазного проводу; 𝑍ТР ≅ 0,1 Ом — еквівалентний 

опір трансформатора. 

𝐼КЗ =
220

2,4 + 3 + 0,1
= 40А 

Струм спрацьовування автоматів захисту з електромагнітним розпилюва-

чем повинен бути в 1,4 рази менше струму короткого замикання при струмі до 

100 А. 

𝐼СПР =
40

1,4
= 28,6А 

Таким чином, струм спрацьовування автомата повинен бути менше 28,6 

А. Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при короткому 

замиканні: 

𝑈ДОТ=𝐼КЗ ∙ 𝑅0 = 40 ∙ 2,4 = 96В 

Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88, щоб ця напруга була безпечна для лю-

дини, необхідно використовувати автомати максимально струмового захисту 

у яких час спрацьовування менше 0,8с. 

Автомати максимально струмового захисту, встановлені у науково-дослі-

дницькій лабораторії задовольняють цим умовам (IСПР< 28,6 А, TСПР < 0,8 с.). 

Із проведених розрахунків видно, що у науково-дослідницькій лаборато-

рії основним захистом від поразки електричним струмом є занулення та засто-

сування пристроїв максимального струмового захисту. 
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4.3 Заходи щодо поліпшення умов праці в науково-дослідній лабора-

торії 

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок про доцільність 

застосування повторного заземлення нульового проводу електромережі, що 

дозволяє зменшити напругу дотику, як при нормальному так і при аварійному 

режимах роботи електрообладнання. 

4.3.1 Розрахунок повторного заземлення нульового проводу 

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) обмежують найбільші 

опори заземлення, RД: при сумарній потужності генераторів або трансформа-

торів в мережі живлення не більше 100 кВт або 100 кВА – 10 Ом;в інших ви-

падках – 4 Ом; 

При використанні штучного заземлення повинна виконуватись умоваR <

RД. 

Нехай тип заземлення – вертикальний електрод – стержень довжиною 4 

м і діаметром d = 0.01 м. Питомий опір ґрунту ρ - 100Ом ∙ м (для суглинку). З 

урахуванням кліматичного коефіцієнтаФ = 2, маємо: 

𝜌РОЗРАХ = 𝜌 ∙ Ф = 200Ом ∙ м 

Визначимо опір розтікання струму заземлювачів: 

𝑅1в =
𝜌

2𝜋𝐿
∙ [ln (

2𝐿

𝑑
) + 0.5 ∙ ln (

4𝑡 + 𝐿

4𝑡 − 𝐿
)](4.6) 

де ρ = 200Ом ∙ м; L = 4м; d = 0,01м; t = 4м. 

Підставивши числові значення, маємо: 

𝑅1в =
200

2𝜋4
∙ [ln (

2 ∙ 4

0,01
) + 0.5 ∙ ln (

4 ∙ 4 + 4

4 ∙ 4 − 4
)] = 55,2Ом 

Таким чином, опір штучного заземлювача більше нормованого значення, 

тому необхідно паралельно з'єднати декілька однотипних заземлювачів:  

𝑅звƩ =
𝑅1

𝑛 ∙ 𝜂Е
,(4.7) 
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де ηЕ ≈ 0,5– коефіцієнт, що враховує взаємне екранування заземлювача; п = 

20; L a = 1⁄  (a– відстань між заземлювачами), заземлювачі розташовані по ко-

нтуру. 

Rзв = 5,52Ом 

Довжина сполучної смуги: 

LСПОЛ = a ∙ n = 4 ∙ 20 = 80м 

Ширина смуги 0.02м, а відстань від смуги до поверхні землі 1м. Тоді опір 

розтікання струму сполучної смуги: 

RП =
ρ

2π ∙ LСПОЛ
∙ ln (

2 ∙ LСПОЛ
2

BСПОЛ ∙ HСПОЛ
) =

200

2π ∙ 80
∙ ln (

2 ∙ 802

0.01 ∙ 1
) = 5.32Ом 

З урахуванням коефіцієнта використання смуг ηП = 0,8: 

𝑅П =
𝑅П
𝜂П

= 6,65Ом 

Еквівалентний опір заземлювача складається з паралельно включених 𝑅П 

і 𝑅зв: 

𝑅ЕКВ =
𝑅П ∙ 𝑅звƩ
𝑅П + 𝑅зв

=
5,52 ∙ 6,65

5,52 + 6,65
= 3,1Ом 

Отримане значення опору заземлювача отримали менше гранично допус-

тимого RД. 

4.4 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

БНС регламентується ПЛАС (ДНАОП 0.00 – 4.33 – 99).Однією з основних 

складових ПЛАС є розробка технічних та організаційних рішень щодо опові-

щення, евакуації та дій персоналу лабораторії у надзвичайних ситуаціях, а та-

кож визначення основних заходів з БНС щодо організації ефективної роботи. Ри
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4.4.1 Вимоги до системи оповіщення виробничого персоналу у разі 

виникнення надзвичайної ситуації 

Для підвищення безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропонується 

встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад 

при пожежі, здійснюється відповідно до вимог НАПБ А.01.003-2009. 

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється одним 

з наступних способів або їх комбінацією:  

– поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі примі-

щення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

– трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, напря-

мок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;  

– трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на запобі-

гання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  

– ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";  

– ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків напря-

мку евакуації;  

– дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;  

Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який 

формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. 

Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера по-

жежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що забезпе-

чує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а і у разі виникнення будь-якої 

іншої НС. 

Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 необхідно забезпечити можливість 

прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через мікро-

фон для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення норма-

льних умов евакуації виробничого персоналу.  
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Оповіщення виробничого персоналу про НС /пожежу/ здійснюється за до-

помогою світлових та/або звукових оповіщувачів - обладнуються всі вироб-

ничі приміщення.  

СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС /пожежу/, 

не пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС /пожежу/.  

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні пожежного 

поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його наяв-

ності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам пунктів 1.6.13, 1.6.14, 

1.6.15 ДБН В.2.5-13 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна авто-

матика будинків і споруд".  

Кількість звукових та мовленнєвих оповіщувачів, їх розміщення та поту-

жність повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх місцях постій-

ного або тимчасового перебування виробничого персоналу. 

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працюють 

у режимі спалахування, у таких випадках:  

– у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;  

– у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ.  

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що авто-

матично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про початок 

оповіщення про НС /пожежу/ та (або) аварійному припиненні живлення робо-

чого освітлення.  

Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до 

ДБН В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і шту-

чне освітлення".  

СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, необхід-

ного для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.  

Вихід з ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виведення 

з ладу ланки оповіщувачів, до якої вони під’єднанні.  
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Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з 

ПУЕ від двох незалежних джерел енергії: основного - від мережі змінного 

струму, резервного - від акумуляторних батарей тощо.  

Перехід з основного джерела електропостачання на резервний та у зворо-

тному напрямку в разі відновлення централізованого електропостачання пови-

нен бути автоматичним.  

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у черговому режимі 

має бути не менш 24 годин.  

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у режимі "Тривога" 

має бути не менше 15 хвилин.  

Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-3:2003 

"Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові".  

Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, повинні бути 

червоного кольору, мати частоту мигтіння в межах від 0,5 Гц до 5 Гц та розта-

шовуватись у межах прямої видимості з постійних робочих місць.  

4.4.2 Пожежна безпека 

У науково-дослідницькій лабораторії знаходиться значна кількість твер-

дих горючих речовин і матеріалів (дерев'яні меблі, пластмасові вироби, гума, 

папір, що поглинає покриття на стінках). Згідно НАПБ Б.07.005-86 «Визна-

чення категорій приміщень та споруд з вибухопожежної та пожежної без-

пеки», науково-дослідницька лабораторія відноситься до пожежонебезпечних 

приміщень категорії В (тверді горючі й важкогорючі речовини й матеріали, 

речовини й матеріали, які при взаємодії з водою, киснем, повітря або один з 

одним здатні тільки горіти). 

Згідно з класифікацією робочих зон відповідно до ДНАОП 0.00-1.32-01 

робочих зон науково-дослідницької лабораторії, які відноситься до зон класу 

П-ІІа - пожежонебезпечне, що містять тверді горючі речовини, нездатні пере-

ходити у зважений стан. 
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Джерелами загоряння можуть бути електричні іскри, коротке замикання, 

перевантаження електропроводки, несправність апаратури, паління в примі-

щенні. Тому для запобігання пожежі в приміщенні проводяться пожежно-про-

філактичні заходи: застосування запобіжників в електричних мережах, вико-

ристання пилонепроникних сполучних і розподільних коробок, а також про-

водиться інструктаж з техніки пожежної безпеки. 

Відповідно до ДСТУ 3675-98 12.4.009-75 та ISO 3941-77 у науково-дослі-

дницькій лабораторії знаходяться два вогнегасника: вуглекислотний типу 

«ОУ-5» і порошковий «ОП-2». «ОУ-5» розташований на висоті 1,5 м від під-

логи поруч із вихідними дверима. 

У коридорі знаходяться коробки, у яких знаходиться пожежний кран і ру-

кав, а також знаходиться вогнегасник типу «ОХП-2». В обох кінцях коридору 

знаходяться телефонні апарати, над якими знаходяться таблички з номерами 

телефонів для виклику внутрішньої, а також, якщо потрібно, міської пожежної 

охорони. 

У науково-дослідницькій лабораторії є план евакуації у випадку виник-

нення пожежі. Дотримано усі вимоги СНиП 2.09.02-85 по вогнестійкості бу-

динку і ширині евакуаційних проходів і виходів із приміщень назовні. Зна-

чення основних параметрів шляхів евакуації приведені в таблиці 4.4. 
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Табл. 4.4. Характеристики і норми евакуаційних виходів 

Параметр Фактичне значення Норма 

Висота дверних прорізів 2,0 м Не менше 2 м 

Ширина дверних прорізів 1,5 м Не менше 0,8 м 

Ширина проходу для евакуації Більше 1,5 м Не менше 1 м 

Ширина коридору 3 м Не менше 2 м 

Число виходів з коридору 2 Не менше 2 

Ширина сходової клітки 1,5 м Не менше 1 м 

Висота поруччя сходів 1 м Не менше 0,9 м 

У робочому приміщенні виконані всі вимоги НАПБ А.01.001-2004 «Пра-

вил пожежної безпеки України». 

Таким чином, у науково-дослідницькій лабораторії забезпечуються тех-

нічні та організаційні рішення з пожежної безпеки. 
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5 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ 

Даний розділ має на меті проведення маркетингового аналізу стартап про-

екту задля визначення принципової можливості його ринкового впровадження 

та можливих напрямків реалізації цього впровадження. 

5.1 Опис ідеї проекту 

В межах цього підрозділу аналізується зміст ідеї, можливі напрями засто-

сування, основі вигоди які може отримати користувач товару та відмінності 

від наявних аналогів та замінників. 

Таблиця 5.1 — Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрями застосування Вигоди для користувача 

Перевірка наявності радіо-

елементів на ДП за допомо-

гою ШНМПП 

Виробництво Спрощення та здешевлення 

процесу перевірки наявності 

радіоелементів 

Ремонт Зменшення часу на пошук ос-

новних несправностей 

Навчання Дослідження та навчання ро-

боті зі ШНМПП на прикладі 

діючого прототипу 

Наука Вдосконалення алгоритмів, 

пошук та аналіз закономірно-

стей 

Основним конкурентом розроблюваному проекту є програмно-апаратний 

комплекс XJTAG (1), який дозволяє налагоджувати, перевіряти, та проекту-

вати ДП. Програмно-апаратний комплекс XJTAG дозволяє виконувати ті ж 

речі, що й розроблюваний пакет, але в ньому первинну роль відіграє перевірка 

програмної частини ДП, а саме порівняння програми на мікроконтролері з ета-

лонною програмою та допомога в підстроюванні значень на радіоелементах 

структури, а не перевірка наявності радіоелементів у критичних для ДП вуз-

лах. 
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Також конкурентом розроблюваному проекту є програмно-апаратний 

комплекси які виконують AOI (2), які виконують перевірку наявності радіое-

лементі та відсутність дефектів на ДП. Програмно-апаратний комплекс на базі 

AOI дозволяє виконувати ті ж речі, що й розроблюваний пакет, але в ньому 

важливу роль відіграє точність позиціонування та чутливість до дефектів ДП. 

Таблиця 5.2 — Визначення сильних, слабких та нейтральних характери-

стик ідеї проекту 

№  Техніко-

економічні 

характеристики 

ідеї 

Товари 

конкурентів 

W (слабка сторона) S (сильна сторона) 

ШНМ

ПП 

1 2   

1 Простота 2 2 3 Відсутність перевірки на 

дефекти та на програму 

МК 

Складається лише з про-

грамної частини 

2 Дешевизна 5 3 1 Потребує співробіт-

ництва з заводами-виро-

бниками ДП для покра-

щення результатів 

Не потребує значних ре-

сурсів на виготовлення та 

підтримку 

3 Швидкодія 5 5 3 Потребує час на нав-

чання ШНМПП 

Після навчання працює 

значно швидше за товари 

конкуренти 

4 Якість 3 4 5  Для покращення якості 

має режим самонавчання 

з оператором 

5.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

У межах даного підрозділу проводиться аудит технології, завдяки якій 

можна реалізувати ідею проекту. 

Для реалізації цього проекту потрібно вибрати технологію створення 

штучної нейронної мережі. Оглянуто три технології: 
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Caffe — Convolution Architecture For Feature Extraction (Caffe) є системою 

моделювання згорточних мереж, вона має інтерфейси для декількох популяр-

них мов програмування й може використовувати для обчислень GPU. 

Keras — відкрита високорівнева нейромережева бібліотека, написана мо-

вою Python. 

Ручне створення потрібних алгоритмів з метою оптимізації та отримання 

навичок проектування ШНМ. 

Таблиця 5.3 — Технологічна здійсненність проекту 

№ 

п/п 

Ідея проекту Технології її реалізації Наявність 

технології 

Доступність 

технології 

1 Перевірка наявності 

радіоелементів на 

ДП за допомогою 

ШНМПП 

Caffe Так Ні 

2 Keras Так Так 

3 Ручне створення 

потрібних алгоритмів 

Так Так 

Обрана технологія: Ручне створення потрібних алгоритмів 

Даний проект можливо реалізувати, і в якості технологічного шляху об-

рано ручне створення потрібних алгоритмів через наявність у автора проекту 

знань у мові програмування Python та бажання розширити свої навички роботи 

в області машинного навчання. 

5.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

У межах даного підрозділу проводиться визначення ринкових можливос-

тей, які можна використати під час ринкового впровадження проекту, та рин-

кових загроз, які можуть перешкодити реалізації проекту. Визначення ринко-

вих можливостей дозволяє спланувати напрямок розвитку проекту з урахуван-

ням стану ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів та пропозицій 

проектів-конкурентів. Ри
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Таблиця 5.4 — Попередня характеристика потенційного ринку стартап-

проекту 

№ Показники стану ринку Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 5 

2 Загальний обсяг продаж, ум. од. Невідомий 

3 Динаміка ринку Зростає 

4 Наявність обмежень для входу Немає 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації Наявна 

6 Середня норма рентабельності в галузі, % Невідома 

За результатами аналізу важно зробити висновок щодо привабливості для 

входження за попереднім оцінюванням.Визначимо потенційні групи клієнтів. 

Таблиця 5.5 — Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

№ Потреба, що 

формує ринок 

Цільова 

аудиторія 

Відмінності в поведінці 

різних потенційних 

цільових груп клієнтів 

Вимоги споживачів 

до товару 

1 Швидка 

діагностика та 

ремонт облад-

нання 

Сервісні цен-

три, ФОП та 

ТОВ, які зай-

маються ре-

монтом облад-

нання 

Невідомі Точність, швидка 

діагностика, адекват-

ність, та інформація 

про основні вузли та 

способи їх ремонту 

2 Візуальна 

перевірка 

наявності 

радіоелементів 

КБ, та 

лабораторії 

радіоелектроні

ки 

Невідомі Можливість самона-

вчання та до нав-

чання 

Проведемо аналіз ринкового середовища: складемо таблиці факторів, що 

сприяють ринковому впровадженню проекту, та чинників, що йому перешко-

джають. 
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Таблиця 5.6 — Фактори загроз 

№ Фактор Зміст загрози Можлива 

реакція компанії 

1 Новий 

функціонал ПЗ 

конкурентів 

Впровадження нового функціоналу в про-

грамно-апаратний комплекс, аналогічного 

до розроблюваного в цьому проекті 

Вихід із ринку 

Таблиця 5.7 — Фактори можливостей 

№ 

п/п 

Фактор Зміст можливості Можлива реакція 

компанії 

1 Новий функціо-

нал у проекті що 

розробляється 

Додавання нових моделей та можливо-

стей у проект, що розроблюється 

Розроблення цього 

функціоналу 

Проведемо аналіз пропозиції: визначимо загальні риси конкуренції на ри-

нку. 

Таблиця 5.8 — Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості конкурентного 

середовища 

У чому проявляється дана 

характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства 

Тип конкуренції — 

олігополістична 

група підприємств майже 

зайняло усю нішу 

Значний 

За рівнем конкурентної бо-

ротьби — національне 

Дані підприємства відомо 

по всьому світу 

Значний 

За галузевою ознакою — 

внутрішньогалузева 

Конкуренція виконується в 

рамках однієї галузі 

Значний 

Конкуренція за видами то-

варів — невідомо 

  

За характером конкурент-

них переваг — цінова 

Товар даного підприємства 

має дуже високу вартість 

Значний 

За інтенсивністю — 

невідомо 

  

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

Складові 

аналізу 

Прямі конкуренти в 

галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачаль-

ники 

Клієнти Товари-

замінники 

XJTAG Розробники ПЗ 

для візуальної 

перевірки ДП 

Невідомо Невідомо Невідомо 

AOI 

Висновки Маючи олігопольне 

положення на ринку 

розробник цього ПЗ 

не буде приділяти 

уваги розробці 

Є можливість 

виходу на ри-

нок 

Невідомо Невідомо Невідомо 

За результатами аналізу можна зробити висновок, що працювати на да-

ному ринку можна незважаючи на конкурентну ситуацію. Для поширення про-

дукту він повинен володіти рядом факторів, які відрізняють його від існуючого 

конкурента. Перелічимо фактори конкурентоспроможності: 

Таблиця 5.10 — Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ Фактор конкурентоспроможності Обґрунтування 

1 Простота Дана розробка не вимагає від користувача 

особливих знань у галузі 

2 Дешевизна Поширюється безкоштовно й кожний має мож-

ливість користуватися нею 

3 Швидкодія Візуальна перевірка проводиться автоматично 

та надає рекомендації користувачу 

Проведемо SWOT-аналіз: 

Таблиця 5.11 — SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: простота, дешевизна, 

швидкодія 

Слабкі сторони: невідома компанія, від-

сутність стартового капіталу 

Можливості: розширення функціоналу, 

нові технології 

Загрози: продукти-замінники 

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

розробляти альтернативи ринкового впровадження цього проекту. 
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5.4 Розроблення ринкової стратегії проекту 

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 

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

Таблиця 5.12 — Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

п/п 

Опис профілю 

цільової групи по-

тенційних клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний по-

пит у межах 

цільової групи 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті 

Простота 

входу в 

сегмент 

1 Сервісні центри, 

ФОП та ТОВ, які 

займаються ремон-

том обладнання 

Готові Високий У сегменті 

значна 

конкуренція 

Важко 

2 КБ, та лабораторії 

радіоелектроніки 

Готові Високий У сегменті не 

значна конку-

ренція 

Важко 

Які цільові групи обрано: сервісні центри, ФОП та ТОВ, які займаються ремонтом 

обладнання, КБ, та лабораторії радіоелектроніки 

Для роботи в обраних сегментах ринку сформулюємо базову стратегію 

розвитку. 

Таблиця 5.13 — Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

п/п 

Стратегія 

охоплення ринку 

Ключові конкурентоспроможні позиції Базова 

стратегія ринку 

1 Диференційований 

маркетинг 

Простота, дешевизна, швидкодія Стратегія 

спеціалізації 

Виберемо конкурентну поведінку: 
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Таблиця 5.14 — Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є проект «першо-

проходьцем» на 

ринку? 

Чи буде компанія 

шукати нових спо-

живачів, або заби-

рати у конку-

рентів? 

Чи буде компанія 

копіювати основні 

характеристики 

товару конку-

ренту? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки 

1 Так Ні Ні Заняття 

конкурентної ніші 

Розробимо стратегію позиціонування, що полягає у формуванні ринкової 

позиції, за яким споживачі мають ідентифікувати проект. 

Таблиця 5.15 — Визначення стратегії позиціонування 

№ 

п/п 

Вимоги до то-

вару цільової 

аудиторії 

Базова стратегія 

розвитку 

Ключові конкурентос-

проможні позиції влас-

ного стартап-проекту 

Вибір асоціацій, які 

мають сформувати 

комплексну позицію 

власного проекту 

1 Точність 10-3 Швидкість, можливість 

до навчання 

Нейронні мережі, 

машинне навчання 

 

5.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

Сформуємо маркетингову концепцію товару, який отримає споживач. 

Таблиця 5.16 — Визначення ключових переваг концепції потенційного 

товару 

№ 

п/п 

Потреба Вигода, яку пропонує 

товар 

Ключові переваги перед 

конкурентами 

1 Перевірка наявності 

радіоелементів на ДП 

Швидкий перевірка від-

сутніх радіоелементів в 

ДП 

Швидкодія, 

безкоштовність, точність 
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Таблиця 5.17 — Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

Товар за задумом Перевірка наявності радіоелементів на ДП за допомогою ШНМ 

Товар у реальному 

виконанні 

Властивості: простота, дешевизна, швидкодія 

Якість: апробація на готових фізичних моделях 

Пакування: відсутнє 

Марка: відсутня 

Товар із 

підкріпленням 

До продажу: невідомо 

Після продажу: невідомо 

Товар не буде якимось чином захищатись від копіювання та буде поши-

рюватись як є.  

Визначимо цінові межі, якими необхідно керуватись при встановленні 

ціни на товар. 

Таблиця 5.18 — Визначення меж встановлення ціни 

№ 

п/п 

Рівень цін на то-

вари-замінники, 

тис. ум. од. 

Рівень цін на то-

вари-аналоги, тис 

ум. од. 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня 

межі встановлення 

ціни на товар 

1 70-100  До 10  Високий Безкоштовно 

Визначимо оптимальну систему збуту: 

Таблиця 5.19 — Формування системи збуту 

№ 

п/п 

Специфіка 

закупівельної 

поведінки цільових 

клієнтів 

Функції збуту, які 

має виконувати по-

стачальник товару 

Глибина каналу 

збуту 

Оптимальна 

система збуту 

1 Невідома Вільний доступ до 

товару 

Невідома Вільний доступ 

до товару 

Розробимо концепцію маркетингових комунікацій: 
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Таблиця 5.20 — Концепція маркетингових комунікацій 

№ 

п/п 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали ко-

мунікацій, якими 

користуються 

клієнти 

Ключові пози-

ції, обрані для 

позиціонування 

Завдання 

рекламного 

повідомлен

ня 

Концепція 

рекламного 

звернення 

1 Невідома Мережа Internet, 

наукові публікації 

Можливості 

проекту 

Донести 

про 

можливості 

проекту 

Донесення про 

можливості та 

сильні стороні 

проекту 
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ВИСНОВКИ 

За результатами дисертаційної роботи можна зробити такі висновки: 

1. Для візуального контролю наявності радіоелементів на ДП доці-

льно використовувати ШНМПП. Це обумовлено простотою реалізації 

ШНМПП та легким впровадженням у виробництво РЕА. 

2. Для перевірки наявності радіоелементів на ДП доцільно виконати 

порівняння таких алгоритмів ШНМПП: без розбиття на фрагменти, із розбит-

тям на фрагменти, із фільтрацією знімків, із фільтрацією та розбиттям на фра-

гменти. 

3. Під час розрахунку параметрів ШНМПП розраховано кількість 

вхідних, внутрішніх та зовнішніх нейронів, та кількість ВК між ними. Для 

ШНМПП без розбиття на фрагменти та з попередньою фільтрацію ці значення 

становили 86 400, 518 400 та 6 відповідно. Для ШНМПП з розбиттям на фраг-

менти, та з попередньою фільтрацією й розбиттям відповідно 15 000, 90 000, 

6. 

Моделювання в середовищі MATLAB ШНМПП дало змогу зробити такі 

висновки: 

4. Найменше значення результуючої похибки є алгоритм ШНМПП з 

фрагментацією без попередньої фільтрації. Результуюча похибка під час пере-

вірки зображення ДП становила 10-7. 

5. Найшвидший за часом навчання ШНМПП є модель з фрагментар-

них та фільтрованих зображень. Значення результуючої похибки становить 10-

5 і є достатнім (<1%) для подальшого використання в системах перевірки ная-

вності радіоелементів на ДП. 
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