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ПОЛЬОТУ БПЛА 

 
У статті  представлено результати аналізу трьох алгоритмів штучних нейронних мереж пошуку 

нейронної архітектури Neural Architecture Search recurrent neural network (NAS – RNN), коротко та 

довготривалої рекурентної мережі Long short-term memory recurrent neural network (LSTM – RNN) та 

агностичної мережі підбору архітектури Weight Agnostic Neural Networks (WANN). У цій роботі в тестовому 

експерименті було використано популярні датчики МЕМС ІНС MPU – 9250, а частота вибірки  

становила 100 Гц. 

Здійснено препроцесінг навчальної вибірки даних МЕМС – гіросопа отриманих за час польоту t = 170 

секунд, для дослідження нейромережевих алгоритмів (LSTM – RNN, NAS – RNN, WANN – RNN). Визначено 

довірчий інтервал часової послідовності сигналу гіроскопа на t-1 кроці для прогнозування стану t+1, при 

обмежені    ∊ {0.66…1.16} °/с, на основі аналізу характеристик функції автоматичної кореляції (ACF) та 

функції часткової автоматичної кореляції (PACF). Результат аналізу функцій автоматичної кореляції 

показав, що дані МЕМС датчиків позитивно корелюють у часі на інтервалі    , таким чином кожна випадкова 

похибка з більшою ймовірністю буде схожа на попередню випадкову похибку. 

Результати експерименту показали, що при  застосуванні NAS-RNN значення стандартного 

відхилення тривісних вимірювань гіроскопу зменшилися відповідно на 44,0%, 34,1% та 39,3%.  

 В свою чергу архітектура WANN – RNN не залежить від окремо взятого вагового коефіцієнта. При 

цьому в якості додаткової цілі для оптимізації мінімізують кількість нейронів мережі.  

Крім того, архітектура WANN – RNN за результатом експерименту забезпечує найкращий результат 

по рівню похибки встановлення параметрів гіроскопу та істотно зменшилась у 7,2; 0,92; 0,87 разів відносно 

NAS – RNN. В порівнянні з LSTM – RNN і NAS – RNN, що відбувається за рахунок зменшення обчислювальних 

навантажень на початковому етапі процесу пошуку архітектури нейромережевої моделі. 
Ключові слова: нейронна мережа, траекторія польоту, БПЛА, NAS –  RNN, LSTM – RNN,WANN. 

 

Фесенко О.Д., Беляков Р.О., Радзивилов Г.Д., Гулий В.С. Экспериментальный анализ 

возможностей применения нейронных сетей для управления траекторией полета БПЛА. В статье 

представлены результаты анализа трех алгоритмов искусственных нейронных сетей поиска нейронной 

архитектуры Neural Architecture Search recurrent neural network (NAS –  RNN), коротко и долговременной 

рекуррентной сети Long short – term memory recurrent neural network (LSTM  –  RNN) и агностической сети 

подбора архитектуры Weight Agnostic Neural Networks (WANN). В этой работе в тестовом эксперименте 

были использованы популярные датчики МЕМС ІНС MPU –  9250, а частота выборки представляла 100 Гц.  

Осуществлен препроцесинг обучающей выборки данных МЭМС гиросопа полученных за время полета t 

= 170 секунд, для исследования нейросетевых алгоритмов (LSTM – RNN, NAS – RNN, WANN – RNN). 

Определены доверительный интервали временной последовательности сигнала гироскопа на t-1 шаге для 

прогнозирования состояния t+1 для кождой оси, при ограничены    ∊ {0.66…1.16} °/с, на основе анализа 

характеристик функции автоматической корреляции (ACF) и функции частичной автоматической 

корреляции (PACF ). Результат анализа функций корреляции показал, что данные МЭМС дачиков 

положительно коррелируют во времени на интервале    , таким образом каждая случайная погрешность с 

большей вероятностью будет похожа на предыдущую случайную погрешность. 

Результаты эксперимента показали, что при применении NAS –  RNN значения стандартного 

отклонения трехосных измерений гироскопа уменьшились соответственно на 44,0%, 34,1% и 39,3%. 

В свою очередь архитектура WANN –  RNN не зависит от отдельно взятого весового коэффициента. 

При этом в качестве дополнительной цели для оптимизации минимизируют количество нейронов сети. 

Кроме того, архитектура WANN –  RNN за результатом эксперимента обеспечивает наилучший 

результат по уровню погрешности установления параметров гироскопа и существенно уменьшилась в 7,2; 

0,92; 0,87 раза относительно NAS –  RNN. По сравнению с LSTM –  RNN и NAS –  RNN, что происходит за счет 

уменьшения вычислительных нагрузок на начальном этапе процесса поиска архитектуры нейросетевой 

модели. 

Ключевые слова: нейронная сеть, траектория полета, БПЛА, NAS –  RNN, LSTM – RNN,WANN. 

O.Fesenko, R.Bieliakov, G.Radzivilov, V.Huliy.  Experimental analysis of possibilities of application of 

neural networks for a management by the trajectory of flight of UAV. In the article the results of analysis of three 
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algorithms of artificial neural networks of search of neuron architecture of Neural Architecture Search are presented 

recurrent neural network (NAS –  RNN), shortly and to the of long duration recurrent network of Long short –  term 

memory recurrent neural network (LSTM –  RNN) and agnostic network of selection of architecture of Weight Agnostic 

Neural Networks (WANN). In this work the popular sensors of МЕМS ІMU MPU were used in a test experiment – 9250, 

and frequency of selection presented 100 Hertzs. 

The training sample of the MEMS gyrosope data obtained during the flight t = 170 seconds was preproced to 

study neural network algorithms (LSTM-RNN, NAS-RNN, WANN-RNN). The confidence intervals of the time sequence 

of the gyroscope signal were determined at the t-1 step for predicting the state t + 1 for each axis, with    ∊ 

{0.66…1.16} °/s limited based on the analysis of the characteristics of the automatic correlation function (ACF) and the 

partial automatic correlation (PACF). The result of the analysis of the correlation functions showed that the MEMS 

data of the dachikiv correlate positively with time in the interval    , so each random error is more likely to be similar 

to the previous random error 

The results of experiment showed that at application of NAS –  RNN of value of standard deviation of the 

triaxial measuring it was diminished a gyroscope accordingly on 44,0% 34,1% , 39,3%. 

In turn architecture of WANN –  RNN does not depend on the separately taken weigher coefficient. Thus as an 

additional aim for optimization minimize the amount of neurons of network. 

In addition, architecture of WANN –  RNN after the result of experiment provides the best result on the level of 

error of establishment of parameters to the gyroscope and substantially diminished in 7,2; 0,92; 0,87 times relatively 

NAS –  RNN. As compared to LSTM –  RNN and NAS –  RNN, that takes place due to reduction of the calculable 

loading on the initial stage of process of search of architecture a neural network. 

Key words: neural network, flight trajectory, UAV, NAS –  RNN, LSTM – RNN,WANN. 

 

Постановка завдання. На сьогодні застосування безпілотних літальних апаратів 

(БПЛА) у військових діях (розвідка, ударні дрони), у цивільній сфері діяльності 

(дослідження складних рельєфів місцевостей, тощо) є одним із пріоритетних напрямків. 

У військовій сфері перевага надається малогабаритним БПЛА у зв’язку із: високою 

мобільністю, дешевизною, легкістю маскування, високою маневреністю. А при таких 

розмірах безпілотників виникають обмеження на застосування класичних платформних 

інерціальних навігаційних систем [1]. 

Для мініатюризації БПЛА, функції керування маршрутом польоту виконують 

безплатформні інерціальні навігаційні системи (ІНС) на базі мікрокомп’ютерів типу Arduino 

із застосуванням методів нейромережевих алгоритмів [2], використовуючи данні МЕМС-

датчиків та модуля  глобальної системи позиціювання (ГСП) [2 - 5]. МЕМС –  датчики мають 

високу чутливість, що призводить до виникнення похибок оцінки встановлення кутової 

швидкості, які збільшуються із часом, але із використанням сигналів ГСП цією властивістю 

можна знехтувати.   

В результаті раптового зникнення сигналів ГСП, інерціальна навігаційна система 

починає працювати у автономному режимі – тільки на основі показників МЕМС – датчиків, 

яким притаманні:   

– явище нестабільності нуля гіроскопа (Bias Instability) [3]; 

– явище випадкового блукання кута (Angle Random Walk) на рівні 0,02-0,06 °/c; 

– температурні варіації елементної бази [3]. 

Крім того, під час маневрування (серія поворотів БПЛА) до навігаційної системи 

пред’являється вимога [4, 5] – похибка встановлення кутової швидкості   ∊                
 .  

Таким чином науковим завданням є зменшення похибки кутової швидкості в умовах 

автономного режиму польоту малогабаритного БПЛА.   

Аналіз останніх публікацій.  

В роботі [6, 7] показано результати моделювання впливу похибок на оцінку 

параметрів МЕМС – датчиків для визначення траєкторії БПЛА в приміщенні за допомогою 

методу опорного вектору. Встановлено, що під час зміни траєкторії БПЛА, обчислювальна 

складність алгоритму зростає, тому процес компенсація похибок гіроскопу з плином часу 

також ускладнюється.  

В роботі [8, 9] представлено аналіз застосування Вейвлет-фільтрації для зменшення 

шумової складової вихідних даних МЕМС – гіроскопів, результати запропонованого підходу 
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показали можливість мінімізувати випадковий дрейф нуля, однак дослідження було 

обмежене фіксованою вибіркою вихідних параметрів, що не дозволяє оцінити вплив 

динамічного середовища на формування траекторії БПЛА.  

В науковому дослідженні [10] показано ефективний метод компенсації похибок 

МЕМС інерціальної навігаційної системи на основі рекурентної нейронної мережі LSTM-

RNN. Однак було встановлено, що під час польоту БПЛА структура нейромережі 

ускладнюється, що накладає додаткове обчислювальне навантаження на мікрокомп’ютер 

навігаційної системи. 

Так, в роботі [11] запропонований метод фільтрації вибірки вихідних данних 

гіроскопа на основі генетичного нейромережевого алгоритму пошуку нейронної архітектури 

NAS – RNN. Результат показав, що при застосуванні алгоритму NAS –  RNN стандартне 

відхилення показників МЕМС – гіроскопу зменшилося в порівнянні з відхиленням при 

LSTM – RNN, але використання алгоритму NAS – RNN призводить до збільшення часу 

необхідного на пошук та навчання адаптивної моделі нейромережевої структури навігаційної 

системи.  

На сьогодні один із відомих методів автоматизованого машинного навчання є 

алгоритм агностичної мережі підбору нейронної архітектури WANN [12], на відміну від 

аналогів [13, 14], алгоритм WANN замість підлаштування вагових коефіцєнтів, використовує 

варіаційний процес на основі генетичного методу підбору архітектур нейромереж з 

загальним ваговим коефіцієнтом, що скорочує час на навчання та адаптації вибраної 

архітектури нейронної мережі для вирішення цільової задачі. Алгоритм WANN показав свою 

ефективність в задачах підбору адаптивної нейромережевої моделі в області машинного 

зору, але для вирішення задач автономної навігації БПЛА, а саме процесу компенсацій 

похибок інерціальної навігації МЕМС незастосовувався. 

Таким чином, у статті представлений експериментальний аналіз трьох 

нейромережевих алгоритмів: довготривалої і короткої пам’яті LSTM – RNN, нейронної 

мережі на основі адаптивного пошуку нейронної архітектури NAS – RNN, із нейромережею 

типу WANN для мінімізації похибок МЕМС – гіроскопу без урахування сигналів ГСП. 

Метою статті є дослідження можливості застосування нейромережевих алгоритмів 

для зменшення похибки кутової швидкості МЕМС – гіроскопа БПЛА. 

Виклад основного матеріалу 

Алгоритм роботи LSTM-RNN. На рис. 1 представлена блок схема процесу роботи 

LSTM – RNN [15], яка складається з трьох основних етапів: 

1. Фільтрація даних на попередньому проміжку часу (forget gate).  

2. Корекція даних в момент часу t (input gate). 

3. Оновлення даних вихідного стану в момент часу t (output gate).  

На початковому етапі алгоритму LSTM – RNN, отримуються данні відносно 

попереднього стану інформаційного потоку, цей процес відбувається в блоці (forget gate) за 

допомогою сигмоїдної функції активації  .  

Блок (forget gate) обробляє дані змінної      на попередньому проміжку часу t-1 та 

     як входи функції, яка генерує значення, що представляє собою ступінь „забуттяˮ в 

діапазоні від 0 до 1. Де 1 –  означає „зберегтиˮ, а 0 –  „забутиˮ.  

Рівняння, що описує процес показано в (1) 

                                                                             (1) 

де      – сигмоїдна функція,    - вектор коефіцієнту оновлення синапсів,    – вектор 

зміщення,      –  прихований стан,   - вхідний вектор.  
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Рис. 1. Алгоритм роботи LSTM-RNN 

Наступний етап – процес прийняття рішення, яка нова інформація буде зберігатися. 

Цей етап складається з двох частин. Спочатку сигмоїдальний шар визначає, які значення 

необхідно оновити в блоці (input gate). Потім на основі функції активації tanh будується 

вектор нових значень-кандидатів, які можна додати в простір стану, що описується 

наступними рівняннями 

                                                                                              (2) 

                                                                        (3) 

де    – функція вихідного шлюзу,     коефіцієнт оновлення,     вектор зміщення у вхідних 

шлюзах,       прихований стан на попередньому проміжку часу,      –  оновлене значення . 

Останній етап алгоритму відбувається в блоці (output gate), функціонал який 

призначений для управління інформаційним потоком на виході нейромережі.  

На цьому етапі застосовується сигмоїдна функція активації та приймається рішення, 

яка інформація буде генеруватися на виході. Для нормалізації даних в діапазоні від – 1 до 1, 

отриманий вихідний вектор стану нейромережі проходить через функцію tanh, як показано в 

рівнянні (4) та (5). 

                                                                     (4) 

                                                                    (5) 

де       функція вихідного шлюзу,      вектор оновлення вагових коефіцієнтів,       

вектор зміщення,       прихований стан на попередньому проміжку часу,     –  оновлене 

значення в момент часу  t.  

Алгоритм роботи (NAS). Алгоритм методу пошуку нейронної архітектури (NAS) [16], 

це автоматизований процес проектування архітектури, тобто знаходження адаптивної 

структури нейромережі для рішення цільової задачі. Відповідно процес знаходження 

архітектури поділяється на наступні етапи: 

1. Простір пошуку первинної структури нейромережі. 

2. Стратегію пошуку.  

3. Підсилення навчання. 

4. Кінцевий вибір структури нейромережі. 

Перший етап полягає в процесі пошуку первинної архітектури нейромережі з усієї 

можливої архітектури, слідуючи стратегії пошуку, яка максимізує продуктивність, що  

проілюстровано на рис. 2.  

Простір пошуку визначає, яку архітектуру нейронної мережі в принципі може 

забезпечити NAS.  

Це може бути ланцюгова архітектура, в якій вихід рівня (n-1) подається як вхід рівня 

(n). Або у вигляді складної архітектури з пропущеним з'єднанням (багатогалузева мережа). 

https://www.hindawi.com/journals/mpe/2019/5491243/#EEq3
https://www.hindawi.com/journals/mpe/2019/5491243/#EEq3
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Рис. 2. Процес пошуку нейромережевих структур 

Другий етап розкриває алгоритм стратегії пошуку, який буде генерувати можливі 

конфігурації з заданого входу з певною ймовірністю. Мережа використовує навчання з 

підсиленням. На основі результату  навчання будується первинна архітектура. 

 

 

Рис. 3. Процес вибору структури нейронної мережі RNN 

Наступним етапом відбувається процес підсилення навчання із підкріпленням вибраної 

архітектури нейромережі, далі програмний агент (рис. 3) здійснює спостереження і виконує 

дії (підлаштування)     у просторі можливих станів. При цьому агент отримує коефіцієнт 

відповідності в очікуваній точності. Мета алгоритму  – максимізація довгострокової точності 

відповідної архітектури нейромережі. Адаптація варіанту структури нейромережі 

здійснюється як Марківський процес [11] (S, A, R, p), де S-простір можливих вихідних 

станів, A –  простір можливих налагоджувальних операцій, R –  простір адаптованих станів, p 

–  динамічні процеси.  

Далі відбувається процес вибору структури RNN нейронної мережі (рис. 4), та 

відповідно, максимізації очікуваної точності, що описується методом градієнтного спуску. 

Список гіперпараметрів ai, що виробляється контролером RNN, розглядається як простір 

можливих налагоджувальних операцій А. В конвергенції, дочірній ланцюг набуває точності R 

на тестовому наборі даних. Контролер RNN застосовує принципи авторегресії, що означає, 

що він прогнозує один гіперпараметр за один дискретний проміжок часу, обумовлений 

попередніми прогнозами.  

 
Рис.4. Работа нейромережевого алгоритму NAS-RNN 

Точність R використовується в якості сигналу контролера для процесу навчання агента 

методом із підкріпленням. Далі точність R використовується для обчислення градієнта 
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політики, який оновлює структуру контролера. В результаті вибраної архітектури з більш 

високою точністю нейромережа отримує більш високу ймовірність застосування для 

вирішення цільової задачі. Процес максимізації очікуваної точності θ, показано в  наступному 

виразі: 

                 
    ,                                                        (6) 

де        функція максимізації,   – простір ймовірних гіперпареметрів,     - діапазон 

гіперпараметрів,     – цільова точність (недиференційне скалярне значення). 

Розглядаючи кількість m різних архітектур та кількість гіпер-параметрів T, емпірична 

апроксимація рівняння (6) набуває  вигляду  

 

 
     

 

   

 

   

                                                                           

Рівняння описує процес параметризації моделі як оцінку максимальної 

правдоподібності (MLE), незалежно від того, наскільки  відносно оцінки неточні, в діапазоні 

обмеження даних модель буде сходитися до істинних параметрів. 

Але якщо отримане вихідне рішення має велику дисперсію, то відповідно виникає 

складність стабілізації параметрів структури RNN, тому що рішення щодо вибору архітектури 

застосовується на основі операції різниці в нагороді, представляючи базовий  рівень b. 

Щоб усунути вплив попередніх станів структури, з урахуванням компенсації базових 

параметрів використовується експоненціальна середня величина параметрів   попередніх 

похибок архітектури нейромережі   . 

 

 
     

 

   

 

   

                                                                    

де   –  експоненціальним середнім ковзним від попередніх архітектурних похибок. 

Алгоритм роботи  агностичних нейронних мереж Weight Agnostic Neural Networks 

(WANN). WANN (рис. 5) це нова адаптивна нейромережа, робота якої полягає в процесі 

пошуку архітектури та навчання методом підбору структури нейромережі (кількість і 

розташування нейронів) [17].  

Перевага застосування такого алгоритму є значне зменшення кількості нейронів в 

мережі (так як залишаються лише найбільш важливі з’єднання), що збільшує швидкодію 

нейромережі. На рис. 5 показано порівняння складності класичної повнозв’язної 

нейромережі (зліва) і нової структури нейромережі в результаті методу підбору (праворуч). 

 
Рис. 5. Структура класичної NAS (а), та WANN (б) структури нейромережі 

На відміну від класичних рішень NAS, при застосуванні WANN здійснюється 

оптимізація структури мережі, тому в якості додаткової цілі відбувається процес мінімізації 

числа нейронів. 

Реалізація алгоритму WANN поділяється на наступні етапи: 
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1. Пошук структури нейромережі (Topology search). 

2. Пошук оптимального правила навчання. 

Перший етап алгоритму WANN полягає в процесі пошуку початкової архітектури 

нейромережі WANN, тобто застосовується алгоритм Topology search algorithm (ТSА). Суть 

якого полягає в створені вхідної вибірки тривіальних нейромережевих структур  (блок 1 на 

рис. 6). Наступним кроком додається новий нейрон в існуючу структуру створеної 

нейромережі, (блок 2 рис. 6), далі відбувається процес з'єднання нейрона з випадковим 

іншим нейроном ( блок 3 рис. 6), а також  змінюється функція активації в нейроні – блок 4, 

що описується нижче в рівнянні (9). 

 

Рис. 6. Етапи реалізації алгоритму WANN 

A                                    ,                                            (9) 

де A     –  функція створення первинної вхідної вибірки структури нейромережі,     - вузол 
формування структури нейромережі як процес випадкового розподілу,           процес 

зєднання вибраного нейрона з нейроном вибраним як процес випадкового розподілу,      – 

вибір функції активації нейрона як процес випадкового розподілу.  

На рис. 7, показано повний процес вибору структури та навчання нейромережі WANN, 

який заснований на правилах генетичного алгоритму.  

 
Рис. 7. Алгоритм WANN на правилах генетичного алгоритму 

У першому блоці рис. 7  відбувається процес визначення початкової популяції 

мінімальних топологій нейронної мережі, у другому блоці кожна створена мережа 

оцінюється за кількома тестовими випробуваннями, призначається різне значення вагових 

коефіцієнтів W. В третьому блоці відібрані нейромережі структуруються в залежності від їх 

продуктивності і складності. Далі в наступному блоці створюється нова популяція шляхом 

варіювання топології мереж з найвищим рейтингом які вибираються ймовірнісним шляхом 

відбору на основі генетичних алгоритмів. 

Препроцесінг вхідних даних нейронної мережі. 

Вхідні дані RNN подано у вигляді часової послідовності (часовий ряд) тому, одним із 

важливих етапів препроцесінгу навчальної вибірки є: визначення розміру навчальної 

вибірки, тестувальної вибірки (вхідний вектор кутової швидкості), для відповідної моделі 

нейромережевого алгоритму (LSTM-RNN, NAS-RNN, WANN-RNN).   

У якості правила використовуються характеристики функції автоматичної кореляції 

(ACF) та функції часткової автоматичної кореляції (PACF) [10,11]. Тобто необхідно 
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визначити довірчій інтервал часової послідовні сигналу гіроскопа на t-1 кроці для 

прогнозування стану  t+1, при обмежені    ∊ {0.66…1.16} °/с. 

Автокореляція сигналу –  це продукт операції сигналу на зміщення в часі відносно 

самого сигналу що показано у рівнянні (10):  

                                                                        (10) 

де      –  оператор очікування,                                                   –  

затримка часу або зсув сигналу гіроскопа. 

Процес функції часткової автоматичної кореляції представляє собою кореляцію між 

значеннями часової послідовності в момент часу t і t-1, після того як ці значення були 

налаштовані шляхом прогнозування на кроці  t-1 і t+1, що показано в рівнянні (11) 
 

        
                                

                
 
                   

                                              (11) 

 

На рис. 8 зображено аналіз даних триосьового гіроскопу за допомогою (ACF) зліва, та 

(PACF) з права . 
 

 
(а)     (b) 

Рис.8.1 Результати аналізу автокореляції та часткової кореляції сигналів гіроскопу 

осі X 

(a) діаграма аналізу автокореляції, (b) діаграма часткового кореляційного аналізу. 

 

 
(а)  (b) 

Рис.8.2 Результати аналізу автокореляції та часткової кореляції сигналів гіроскопу 

осі Y 

(a) діаграма аналізу автокореляції, (b) діаграма часткового кореляційного аналізу. 
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(а)   (b) 

Рис.8.3 Результати аналізу автокореляції та часткового кореляції сигналів гіроскопа осі Z,  

(a) діаграма аналізу автокореляції, (b) діаграма часткового кореляційного аналізу. 

 

За результатами автокореляційного аналізу з урахуванням обмежень датчика гіроскопа 

МЕМС при    ∊ {0.66…1.16} °/с на графіках показано, що випадкові похибки (дані кутової 

швидкості) позитивно корелюють у часі на інтервалі    , в цьому випадку кожна випадкова 

похибка з більшою ймовірністю буде схожа на попередню випадкову похибку, таким чином 

визначені довірчі інтервали по трьом осям гіроскопу що наведено в таблиці 1, та відношення 

стандартної похибки таблиця 2.  

Таблиця 1 

 

Результати моделювання довірчого інтервалу показників МЕМС гіроскопу 
6 

Алгоритм кореляції  X Y Z 

ACF(   ) -0.2444 

0.2299 
 

0.9847 

-0.9307 
 

0.5244 

-0.3119 
 

PACF(   ) -0.4156 

0.3299 
 

0.5877 

-0.6443 
 

0.4244 

-0.3419 
 

 

Таблиця 2 

Стандартні похибки показників МЕМС гіроскопу на довірчому інтервалі      
 

Алгоритм кореляції Стандартна 

похибка X 

Стандартна 

похибка Y 

Стандартна 

похибка Z 

ACF(   ) 0.8549 

0.8580 
 

0.0038 

0.0069 
 

0.0462 

0.0473 
 

PACF(   ) 0.6489 

0.6590 

0.0018 

0.0049 
 

0.0272 

0.0234 
 

 

Експеримент.  Екперимент проводився в програмному середовищі Google colabatory 

з використанням мови програмування Python (версія 3.8) та бібліотеки Google з відкритим 

кодом для глибокого навчання Tensor Flow (версія 2.1.0), використовуючи реальний набір 

даних МЕМС гіроскопа який був зібраний за допомогою програмного середовища Sensors 

Lab,  табл.3.  
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Таблиця 3 

Параметри МЕМС датчиків у програмному середовищі Sensors Lab 

 

  (ms) X(°/с) Y(°/с) Z(°/с) 

26 0.02583 0.01891 0.05087 

127 0.02583 0.12037 0.13635 

... ... ... ... 

70626 0.41146 -0.57231 0.01491 

... ... ... ... 

90386 0.87829 0.23475 -0.09807 

... ... ... ... 

170473 0.91839 0.24075 0.69880 

170598 0.49641 0.34225 0.53635 

 

В ході експерименту було акцентовано  увагу на період маневрування БПЛА (серії 

поворотів) на {70 …120… 180} градусів,  в автономному режимі польоту (після зникнення 

сигналу ГСП на 70…90…100 секунді польоту спостерігалось різке зміщення  показників 

даних гіроскопа), що показано на (рис.9). На рисунку 9.1 – 9.3 показано динаміку показників 

МЕМС гіроскопа під час польоту БПЛА який триває 175 секунд. Під час експерименту для 

забезпечення коректного зняття вимірів гіроскопа (прискорення, кутової швидкості) 

використовується  датчик інерціальної навігаційної системи MEMS “MPU-9250” який 

складається з трьох незалежних одноосьових вібраційних датчиків кутової швидкості, які 

реагують на обертання навколо осі X, Y, Z. Далі, сигнал отриманий на вході датчика 

гіроскопа демодулюється та проходить через 16-бітний АЦП. Швидкість АЦП (sample rate) 

може програмно варіюватися від 3.9 до 8000 вибірок в секунду (samples per second, SPS). 

Наступним етапом відбувається процес компенсації впливу вібрації чутливих елементів 

датчика в діапазоні ( 20-25 Гц) за допомогою вбудованого ФНЧ. 

 
Рис. 9.1. Процес зміни показників МЕМС гіроскопа по осі X 

 

 
Рис 9.2 Процес зміни показників МЕМС гіроскопа по осі Y 
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Рис 9.3 Процес зміни показників МЕМС гіроскопа по осі Y 

 

Характеристики MEMS “MPU-9250: 

чотири діапазони вимірювань ± 250, 

 ± 500, ± 1000, і ± 2000 °/с,  

16-біт АЦП,  

програмований ФНЧ, вбудована система калібрування, на базі Arduino UNO рис. 10. 

.   

Рис. 10. Зовнішній вигляд Arduino UNO 

 

Цільова функція: 

   
     

Вхідні дані: 

Вхідні дані гіроскопа MEMS поділенні на навчальну та тестову вибірку даних 

1) Input =    
[                ] ,i   [1,N – step], 

де    
 – вибірка даних кутового прискорення гіроскопа (       ,    ) на проміжку часу  з 

урахуванням коригування ГСП, N – кількість вибірки дискретних відліків сигналу МЕМС 

гіроскопа у вигляді часової послідовності [         ], step – відповідні значення кроку 

довжини вектора вхідного сигналу гіроскопа, для знаходження компромісу між часом 

тренувань та показником прогнозування. 

Вихідні дані:  

2) Output =    
[            i   [1,N – step], 

де           –   вектор прогнозування вихідного стану сигналу гіроскопа  

Обмеження  

   ∊ {0.66…1.16} °/с. 

Допущення  

- Інші MEMC-датчики, та елементи ІНС не впливають на збільшення похибки 

встановлення кутової швидкості; 

- Швидкість польоту є сталою. 

Етапи побудови архітектури нейромережі. 

Для побудови структури нейромережі необхідно зазначити первинні вихідні 

параметри які будуть змінюватися адаптивно в процесі вибору для рішення цільової  

задачі [18]: 
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1) Input layers  (вхідний вектор  даних кутового прискорення гіроскопа (       ,    ) 

)(input neurones = 3). 

2) Hidden layers (діапазон вибору прихованих шарів структури нейромережі (1-10)). 

3) neurone (діапазон вибору нейронів (3-15)). 

4) Weight (ініціалізація вагових коефіцієнтів з’єднань нейронів, відбувається за 

допомогою алгоритму випадкового нормального розподілу в діапазоні від 0 до 1). 

5) Activation functions (діапазон функцій активації (Relu  Tang Sigmoid  softmax)). 

6) Lerning rate (швидкість навчання нейромережі яка описує процес мінімізації 

функції градієнтного спуску (0.1 – 0.01 – 0.001)). 

7) Функція оптимізації (пакетний градіентний спуск, стохастичной градіентний спуск, 

алгоритм Adam). 

8) Lerning step (крок навчання, використання довірчих інтервалів L20 для 

прогнозування поточних результатів гіроскопа). 

9) Output layer (вихідний вектор даних з вибраною нейромережею функцією активації 

на кожному нейроні (neurone =3). 

Результат моделювання. 

В процесі формування структури нейромережі відбувається підлаштування 

параметрів для компенсації випадкових похибок сигналів гіроскопа. На рис. 11 показано 

результат порівняльного аналізу навчання нейромереж між LSTM-RNN, NAS-RNN та 

WANN. З графіку видно, що алгоритм  LSTM-RNN (позначений 1), показує кращу швидкість 

збіжності (кількість кроків) в процесі навчання (пошуку моделі копменсації шумового 

впливу в динамічному середовищі) в порівнняні з результатом роботи алгоритма NAS-RNN 

(позначений 2), який працює з більш низькою швидкістю збіжності, але з більш точним 

результатом, що прокращується відносно часу затрачаного на пошук отимальних параметрів 

кінцевої архітектури нейромережевої моделі. Однак, алгоритм WANN –  RNN (позначений 3) 

досягає кращих результатів в порівнянні з LSTM-RNN і NAS-RNN, що відбувається за 

рахунок зменшення обчислювальних навантажень на початковому етапі процесу пошуку 

архітектури нейромережевої моделі (підбір кращого параметру із загальним ваговим 

коефіцієнтом, який максимізує продуктивність алгоритму WANN –  RNN).  

 
Рис. 11  Порівняльний аналіз роботи нерйомережевих алгоритмів 

 
Рис. 12 .1Результат роботи алгоритму WANN RNN ось Х 
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Рис. 12.2 Результат роботи алгоритму WANN RNN ось Y 

 
Рис. 12.3 Результат роботи алгоритму WANN RNN ось Z 

 
Рис. 13.1 Результат роботи алгоритму LSTM RNN ось X 

 
Рис. 13.2 Результат роботи алгоритму LSTM RNN ось Y 
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Рис. 13.3 Результат роботи алгоритму  LSTM RNN ось Z 

 

 
Рис14.1. Результат роботи алгоритму  NAS RNN ось x 

 
Рис.14.2 Результат роботи алгоритму  NAS RNN ось y 

 

 
Рис.14.3 Результат роботи алгоритму  NAS RNN ось z 

 

На відміну від класичних NAS, всі вагові коефіцієнти між нейронами, ініціюються 

одним параметром. Таким чином отримана мережа, яка не залежить від окремо взятого 
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вагового коефіцієнта. При цьому в якості додаткової цілі для оптимізації мінімізують 

кількість нейронів мережі. В таблиці 2 представлено отримані результати стандартних 

відхилень МЕМС датчиків із використанням різних алгоритмів штучних нейронних мереж. 

Таблиця 3 

Результати стандартних відхилень МЕМС гіроскопа 

Алгоритм X, °/с Y, °/с Z, °/с Час обробки, с 

LSTM-RNN 0.014 0.027 0.034 1.2839 

NAS-RNN 0.011 0.026 0.031 4.0408 

WANN – RNN 0.008 0.024 0.027 2.0356 

 

Висновки. Результати аналізу трьох алгоритмів штучних нейронних мереж пошуку 

нейронної архітектури Neural Architecture Search recurrent neural network (NAS – RNN), 

коротко та довготривалої рекурентної мережі Long short-term memory recurrent neural network 

(LSTM – RNN) та агностичної мережі підбору архітектури Weight Agnostic Neural Networks 

(WANN) показали, що при застосуванні NAS – RNN значення стандартного відхилення 

тривісних вимірювань гіроскопу зменшилися відповідно на 44,0%, 34,1% та 39,3%.  В свою 

чергу архітектура WANN – RNN не залежить від окремо взятого вагового коефіцієнта. При 

цьому в якості додаткової цілі для оптимізації мінімізують кількість нейронів мережі.  

Крім того, архітектура WANN – RNN за результатом експерименту забезпечує 

найкращий результат по рівню похибки встановлення параметрів гіроскопу та істотно 

зменшилась у 7,2; 0,92; 0,87 разів відносно NAS – RNN. 

Таким чином, алгоритм LSTM – RNN, показав кращу швидкість збіжності в процесі 

навчання в порівнняні з результатом роботи алгоритма NAS – RNN, який працює з більш 

низькою швидкістю збіжності, але з більш точним результатом, що прокращується відносно 

часу витрачаного на пошук отимальних параметрів кінцевої архітектури нейромережевої 

моделі. Однак, алгоритм WANN –  RNN досягає кращих результатів в порівнянні з LSTM – 

RNN і NAS – RNN, що відбувається за рахунок зменшення обчислювальних навантажень на 

початковому етапі процесу пошуку архітектури нейромережевої моделі. 

Напрямок подальших досліджень – дослідження можливостей застосування 

запропонованого нейромережевого алгоритму для компенсації похибок MEMC – 

магнітометру і MEMC –  акселерометра БПЛА для забезпечення мінімального відхилення від 

цільової траектрорії польоту без урахування глобальних систем позиціювання. 
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