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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Застосування штучних нейронних мереж ставить питання пошуку
такої її структури, включаючи функції активації
нейронів, вагові коефіцієнти вхідного, вихідного
та прихованого шарів, кількість прихованих шарів
та нейронів у них, а також структуру зв’язків між
нейронами, яка б забезпечила збіжність нейронної
мережі до цільової функції в просторі вхідних даних. Розв’язання цієї проблеми рухається, більшою мірою, у напрямку загальних рекомендацій
[1], що виключає універсальність їх застосування
й вимагає розробки теоретичної бази [2], основною метою якої була б відповідь на вищепоставлене питання.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Враховуючи велику кількість параметрів нейронної мережі, які підлягають визначенню, задамось
певними з них, наприклад, функціями активації
нейронів, найпоширенішими з яких є лінійна функція та функція Гауса:
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де T – позиція центру;  – амплітуда функції;
 – ширина «дзвону».
Створимо на базі функції Гауса парну частково-періодичну функцію у вигляді нескінченного
ряду:
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Надамо розвинення цільової парної функції
«m» змінних у вигляді багатомірного функціонального ряду:
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де  – параметр кількості членів ряду.
Очевидно, що параметр функції «σ» має бути
таким, щоб перша похідна частково-періодичної
функції Гауса у першій та третій чвертях періоду
«Т» була максимальною, а саме:
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Значення вагових коефіцієнтів можна знайти,
скориставшись середньою квадратичною похибкою за Гаусом:
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Функціональний ряд (4) є нейронною мережею
прямого поширення, яка складається з трьох прихованих шарів, перший з яких містить нелінійні
функції активації Гауса з оператором складання,
другий і третій – лінійні функції активації з оператором складання й множення відповідно (рис. 1).
Загальна кількість нейронів такої мережі дорівнює:
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Результати
математичного
моделювання
(рис. 2) демонструють збіжність функціонального
ряду декількох змінних (4) до цільової функції.
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Рисунок 2 – Результат тренування: • – цільова
функція; поверхня – вихід нейронної мережі
ВИСНОВКИ. Запропоноване визначення початкових значень вагових коефіцієнтів нейронних мережі прямого поширення зі структурою, обумовленою функціональним рядом (4) та наявністю математичної або фізичної моделі, як джерела цільового
сигналу, дозволяє скоротити час на тренування нейронної мережі та задати напрям, в якому вона гарантовано збігається до цільової функції.

Рисунок 1 – Структура нейронної мережі
Отже, тришарова нейронна мережа зі структурою, обумовленою рівнянням (4), гарантовано збігається до цільової функції за умов виконання теореми Теляковського про збіжність рядів Фур’є функції
багатьох змінних обмеженої варіації [3].
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