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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vo svojich jednotlivých !astiach využitím nerónovej siete
s implementovanou fuzzy logikou na modelovanie lineárnych a nelineárnych systémov, ako aj
identifikáciou lineárnych sústav. V stati venovanej modelovaniu upozor"uje na schopnos# NF
siete vo fáze u!enia, nau!i# sa  správaniu vzoru, ako aj návrhu NF site. $alšia sta# je
venovaná využitiu NF sietei na identifikáciu, pri!om samotná identifikácia sa vykonáva
expertnou analýzov. Podrobnejšie opisuje identifikáciu sústav prvého rádu, pri!om poukazuje
na %ahkú odvodite%nos# použitia NF sieti pri identifikácií sústav vyšších rádov.  Na viacerých
obrázkoch sú znázornené odozvy sústav ,!i NF siete vykonané po!as experimentu.
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1 Úvod
Riešenie problémov vznikajúcich  pri zpracovaní   nie celkom presných informácií,

pri"om ich neur"itos# je iného charakteru ako stochastická neur"itos#, viedli k snahe
efektívnejšieho spracovania  pomocou metód umelej inteligencie. Jednu z možností na
spracovanie takýchto informácii predstavujú Neurónové siete s využitím fuzzy logiky. Na ich
vhodnos# poukazuje hlavne schopnos# vlastného u"enia.

2 Neuro-fuzzy sie!
Základom  je NFS o ktorá predstavuje transformáciu expertne zostaveného

pravidlového fuzzy modelu s m vstupnými premennými a jednou výstupnou premennou,
pri"om i - te pravidlo je v tvare

Ri: IF (xi is A#i) and ... and (xm is Am#) THEN (y is Bi)

a  vyvodením fuzzy hodnoty závislej premennej veli"iny y  realizovanej princípom max - min,
( Mamdaniho inferen"ná metóda)

µi= max{min[µaj,µbk]}
do 5 vrstvovej neurónovej siete. Oby"ajný výstup z FNS je získaný defuzifikáciou výstupnej
množiny, a tá je vykonávaná metódou COA, teda metódou #ažiska.

$alej uvažujeme, že vo fáze u"enia sa minimalizácia chybovej funkcie realizuje
metódou BP (spätného šírenia chyby).
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kde  y0 - požadovaná hodnota a
 y*       - skuto"ná hodnota.
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Takto reprezentovanú NFS môžeme využi# pri modelovaní systémov, ako aj na identifikáciu
lineárnych systémov.

3 Modelovanie lineárnych a nelineárnych systémov
NFS je možné použi# aj pri modelovaní nelineárnych funkcií. Samotné modelovanie

spo"íva iba v transformácií nelineárnej závislosti na fuzzy pravidlový model, ktorý následne
implementujeme do neurónovej siete a uskuto"níme adaptáciu tejto NFS teda u"enie. Tento
postup môžeme uskuto"ni# iba ak poznáme matematický popis systému. Pomocou  rovnice sa
vygenerujú dáta trénovacej množiny. Ak nepoznáme popis systému tak môžeme sledova#,
respektíve okopírova# správanie sa reálneho systému vo fáze u"enia (obrázok ".1). NFS
pritom nemusí by# špeciálne navrhnutá je totiž schopná prispôsobi# sa vo fáze u"enia
(prispôsobi# nastavenie rozdelenia jazykových hodnôt).

Obrázok 1 – U"enie NFS

Procedúra ladenia sa môže uskuto"ni# viacerými spôsobmi:

! ladením fuzzy množín jazykových hodnôt pravidiel
! ladením váhových  koeficientov jednotlivých pravidiel
! ladením váhových koeficientov jazykových hodnôt antecedentu a konsekventu

Obrázok 2 – Priebehy modelov

Na obrázku ".3 je zobrazený priebeh  použitej nelineárnej funkcie popísanej rovnicou (plná
"iara) a priebeh NFS, sp%&ajúcej všetky vyššie spomenuté požiadavky, pred adaptáciou, iba
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s použitím zostaveného pravidlového modelu a rozdelením vstupného a výstupného priestoru.
Správanie sa nau"enej NFS po 100 krokoch u"enia je znázornené bodkovanou krivkou zelenej
farby.

Experiment prebiehal s 5 vrstvovou NF sie#ou (obrázok 2)

1. vrstva n – vstupná obsahovala jeden vstupný neurón

2. vrstva m – 5 neurónov predstavujúcich 5 jazykových hodnôt, rozdelenie vstupného
priestoru

3. vrstva j – 5 neurónov reprezentujúcich 5 rozhodovacích pravidiel

4. vrstva k – 5 neurónov, rozdelenie výstupného priestoru

5. vrstva l– jeden  výstupný neurón
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Obrázok 3 – NF sie#

4 Identifikácia lineárnych  systémov pomocou NFS
Identifikácia sa uskuto"&uje  expertnou analýzou, pri ktorej sa ur"ujú vlastnosti

objektu rozborom  vstupných a výstupných veli"ín. Sústavu plne charakterizuje priebeh
výstupnej veli"iny ak ide o odozvu na normované tvary signálov. Pri návrhu však nesmieme
zabudnú# na fakt, že u NF siete platí: "ím menší po"et vstupov tým rýchlejšie sa sie# u"í.

Ak uvažujeme o identifikácií sústavy prvého rádu
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Ak je perióda vzorkovania T omnoho menšia ako "asové konštanty systému, možno systém
vhodne aproximova# diskrétnym systémom. Deriváciu môže by# potom nahradená
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Obrázok 4 – Odozvy modelu a sústavy na jednotkový skok

Ako vidno na popis  takejto sústavy potrebujeme u(k) a y(k-&),neurónová sie# má dva vstupy

Obrázok 5 – zapojenie pre identifikáciu pomocou NFS

a jeden výstup. Na identifikáciu sústavy prvého rádu nám teda posta"í NFS s dvoma výstupmi
a jedným výstupom. Na obrázku ".4 je znázornené ako sa NF sie# nau"ila reagova# ako sústva
prvého rádu. Ve!mi jednoducho možno teda odvodi# , že na identifikáciu sústavy vyššieho
rádu, treba zvýši# po"et vstupov. Napríklad pre sústavu 2. rádu  sa po"et minimálne
potrebných vstupov zvýši na 3 (obrázok ".5).

 Netreba  zabudnú# na fakt, že neurónová sie# po nau"ení pracuje ako model sústavy.
Jediným vstupom je signál u(k) vstup y(k-&) prípadne y(k-2) využíva výstup zo siete
oneskorený o jednu periódu vzorkovania prípadne viac. Obrázok ".6.

Obrázok 6 – NFS ako model
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5 Záver
Ako vidno neurónové siete s fuzzy logikou majú široké uplatnenie. Vzniká tu aj jeden

problém, a to problém vhodnej vo!by ve!kosti trénovacej množiny a doby u"enia NF siete. Tu
treba voli# vhodný kompromis medzi dobou u"enia a presnos#ou simulácie. D%žku itera"ného
kroku  zvolíme tak aby sme dosiahli "o najvä"šiu presnos# v závislosti na rýchlosti odozvy
dynamického systému. 'o spôsobí nesprávne zvolený itera"ný krok a ve!kos# trénovacej
množiny si možno všimnú# na obrázku ".7. Experimenty  vo fáze u"enia sa NF site s ladili
váhové koeficienty jazykových hodnôt antecedentu a konsekventu. Na margo identifikácie
treba uvies#, že ide o deterministickú identifikáciu, na sústavu nepôsobia žiadne náhodné
veli"iny a ani merané veli"iny nie sú za#ažené šumom.

a) system
b) NF network

Obrázok 7 – Vplyv vo!by itera"ného kroku
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