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Параметри нумеричких модела се одређују тако да се резултати прорачуна слажу са 

доступним мерењима у највећој могућој мери. У зависности од примењене методе, 

одређивање вредности параметара захтева велики број прорачуна, што у случају 

нумеричких метода може бити временски веома захтевно. Приближне вредности 

параметара се могу ефикасније добити коришћењем псеудо модела, који за исте 

вредности параметара дају резултате приближне резултатима нумеричког модела. Један 

од начина је коришћење вештачких неуронских мрежа чији улази су параметри нумеричког 

модела, а излази резултати који се добијају нумеричким моделом. Таква мрежа се на 

ограниченом броју нумеричких прорачуна обучава да понови резултате нумеричког 

модела. Обучена мрежа се даље може користити за знатно ефикасније одређивање 

вредности улазних параметара које ће дати излазе приближне мерењима. 

Циљ овог рада је развој сервиса за аутоматизовано спровођење поступка обучавања 

вештачке неуронске мреже над минималним скупом нумеричких прорачуна. Сервис треба 

да изврши одређени број иницијалних нумеричких прорачуна и да над њиховим 

резултатима покрене генерисање одговарајуће неуронске мреже, коришћењем 

спољашњег сервиса. Након тога, врши се поређење нумеричких резултата и резултата 

добијених применом добијене мреже, али над сетом параметара који није коришћен 

приликом њеног обучавања. У случају да није постигнута задовољавајућа тачност, читав 

поступак се понавља укључујући и тај додатни сет параметара у скуп за обучавање. 

У уводном делу рада кандидат треба да да преглед проблема у области естимације 

параметара нумеричких модела, са посебним освртом на метод коначних елемената, као 

и кратак преглед теорије вештачких неуронских мрежа. У централном делу рада кандидат 

треба да да детаљан опис предложене методологије одређивања параметара нумеричког 

модела. У завршном делу рада кандидат ће приказати сопствено софтверско решење 

засновано на представљеној методологији и дати верификационе примере који 

демонстријају њену успешност. 
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