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ВСТУП 

 

Необхідність вивчення курсу «Інтелектуальні технології в комп’ютерних 

системах управління» грунтується на освітньо-професійній програмі вищої 

освіти галузі знань 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтеґровані 

технології» за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані системи 

управління та автоматика», яка визначає як мету навчання підготовку 

спеціалістів, здатних самостійно і творчо розв’язувати завдання проектування. 

Навчальна дисципліна спрямована на застосування сучасних математичних 

апаратів, що реалізують функції штучного інтелекту, для розв’язання завдань 

автоматичного управління, ознайомлення з програмним інструментарієм для 

проектування і розробки інтелектуальних керівних пристроїв. 

Наявні засоби інтелектуальних технологій і їх застосування для 

розв’язання актуальних науково-технічних завдань визначають науково-

практичну спрямованість дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

− галузі використання основних типів інтелектуальних і адаптивних 

систем;  

− особливості застосування і тренування нейронних мереж;  

− особливості застосування і первинного налаштування нечітких 

контролерів;  

− особливості застосування гібридних мереж;  

− принципи оптимізації роботи нечітких контролерів;  

− методи аналізу якості роботи керівних алгоритмів, побудованих за 

принципами адаптивних нелінійних систем;  

уміти: 

− визначати необхідні набори вхідних сигналів та керованих змінних;  

− складати математичну модель роботи системи керування з урахуванням 

вимог до якості процесу;  

− вибирати і розраховувати необхідні параметри апроксимації складних 

систем;  
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− використовувати функції для створення і тренування нейронних мереж;  

− використовувати функції для створення і налаштування нечітких 

контролерів;  

− складати набори тестових даних для настроювання й оптимізації 

алгоритму керування;  

− використовувати функції для створення і тренування гібридних мереж;  

− складати програми для пошуку оптимальних параметрів систем 

керування;  

− програмувати адаптивні та екстремальні системи. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

1.1 Лабораторна робота № 1 

Тема. Проектування нечіткої системи для розрахунку параметрів 

керування силовими перетворювачами енергії у системі взаємного 

навантаження машин постійного струму 

Мета: навчитись проектувати нечіткі системи, впроваджувати до моделей 

Simulink нечіткі контролери та редагувати їх властивості. 

Короткі теоретичні відомості 

Останнім часом нечіткі технології все більше використовуються серед 

розробників систем керування завдяки їх простоті та дешевизні. 

Нечітка логіка базується на використанні таких оборотів природної мови, 

як «далеко», «близько», «холодне», «гаряче». Багато сучасних завдань 

керування просто не можуть бути розв’язані класичними методами через дуже 

велику складність математичних моделей, що їх описують. Разом із тим, щоб 

використовувати теорію нечіткості на цифрових комп’ютерах, необхідні 

математичні перетворення, що дозволяють перейти від лінгвістичних змінних 

до їх числових аналогів в ЕОМ. 

Процес керування пов’язаний із вихідною змінної нечіткої системи 

керування, але результат нечіткого логічного висновку є нечітким, а пристрій, 

що виконує цю дію, не здатний сприйняти таку команду. Необхідні спеціальні 

математичні методи, що дозволяють переходити від нечітких значень величин 

до цілком визначених. Загалом увесь процес нечіткого керування має такі 

етапи: фазифікація, розробка нечітких правил і дефазифікація. 

Мета керування полягає в тому, щоб на підгрунті аналізу поточного стану 

об’єкта керування визначити значення керувальних змінних, реалізація яких 

дозволяє забезпечити бажану поведінку чи стан об’єкта керування. 

Усі зазначені вище властивості реалізовані в пакеті для побудови та 

аналізу нечітких множин MATLAB Fuzzy Logic Toolbox, який містить 

інструменти для проектування систем нечіткої логіки. Пакет дозволяє 

створювати експертні системи на підгрунті нечіткої логіки, проводити 
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кластеризацію нечіткими алгоритмами, а також проектувати нечіткі 

нейромережі. Пакет передбачає графічний інтерфейс для інтерактивного 

покрокового проектування нечітких систем, функції командного рядка для 

розробки програм, а також спеціальні блоки для побудови систем нечіткої 

логіки в Simulink. 

Під час випробування електричних машин у системі взаємного 

навантаження в динамічних режимах виникає необхідність у розрахунку та 

підборі керувальних впливів, що формуються та подаються на системи 

керування силових тиристорних або транзисторних перетворювачів.  

Навантажувальні режими можуть бути сформовані з впливом на якірне 

коло, коло обмотки збудження або під час комбінованого керування. При цьому 

для кожного з навантажувальних режимів необхідно способом 

експериментального дослідження або математичного моделювання проводити 

підбір гармонічних складових параметрів керувальних впливів. Зазначена 

процедура займає достатньо багато часу і не завжди може бути досягнутою. До 

того ж, треба враховувати, що випробуванню підлягає широка номенклатура 

електричних машин, тому необхідно виконувати достатньо широкий спектр 

зазначених досліджень. 

Побудована система включатиме нечіткий контролер, призначенням якого 

є розрахунок амплітудних значень гармонічних складових параметрів 

керування для конкретного електричного двигуна та способу реалізації 

навантажувального режиму. Сигнал напруги керування складається з постійної 

складової U0 та амплітуд першої U1, другої U2 та третьої U3 гармонік. 

Нечітка система відображатиме залежність між вхідними параметрами 

машини постійного струму (потужність P, струм I, кутова швидкість ω, частота 

навантаження Ω) та розрахованими (U0, U1, U2, U3) параметрами, на базі яких 

формується в редакторі М-файлів пакета MATLAB навчальна вибірка відпо-

відно до даних, отриманих експериментально за допомогою математичного 

моделювання (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1  Вхідні та вихідні параметри МПС 

 

Вхідні дані Вихідні дані 

№ кВт,Pн  А,Iн

 

1
н с,  

1
н с,  

Спосіб 

керу-

вання 
.посU

 

0U  1U  2U  3U  

1 0,55 3,7 157,2 138,83 

ОЗ 1,91 2,338 2,6 1,2 0,8 

якір 10 3,75 2,6 1,24 0,73 

змішане 
якір 2,52 2,63 1,1 0,73 

ОЗ 6 2,6 1,24 0,73 

2 1 5,9 314 44,794 

ОЗ 1,3 1,1 8 0,9 0,5 

якір 5 4,23 1,195 0,8 0,2 

змішане 
якір 5,87 1,068 0,7 0,2 

ОЗ 7 2 1 0,5 

3 1,4 8,7 157 28,067 

ОЗ 9,15 5,35 2,5 1,24 0,73 

якір 10 9 1,25 1,1 1,73 

змішане 
якір 9 1,91 1,1 1,73 

ОЗ 10 2,5 1,24 0,73 

4 3,2 17,5 314 32,815 

ОЗ 3,795 3 7,53 2 0,73 

якір 4 4,95 0,83 0,4 0,3 

змішане 
якір 4,5 0,608 0,4 0,3 

ОЗ 3,63 3,8 0,4 0,3 

5 6 33 157 43,633 

ОЗ 2,05 0,8 9,23 0,6 0,4 

якір 3,74 8 0,808 0,5 0,4 

змішане 
якір 7,6 0,68 0,5 0,4 

ОЗ 3,57 2 0,5 0,4 

6 9 39,4 314,5 48,08 

ОЗ 9,58 5,52 0,8168 0,9 0,73 

якір 5,515 9,55 0,261 0,15 0,15 

змішане 
якір 9,564 0,2166 0,15 0,15 

ОЗ 5,515 0,3 0,15 0,15 

7 25 132 157 47,647 

ОЗ 2,05 0,8 9,23 0,6 0,4 

якір 2,51 8 0,852 0,3 0,1 

змішане 
якір 7,25 0.,852 0,3 0,1 

ОЗ 2,3 2 0,3 0,1 

8 60 287 157 35,48 

ОЗ 9,6 1,635 7,898 0,1 0,549 

якір 1,635 9,6 0,001 0,1 0,562 

змішане 
якір 9,6 0,001 0,1 0,549 

ОЗ 1,62 0,0535 0,1 0,73 
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9 75 8,7 381 45,32 

ОЗ 9,85 1,7 2,005 0,1 0,03 

якір 1,7 9,85 0,001 0,1 0,29 

змішане 
якір 1,7 0,0535 0,1 0,73 

ОЗ 9,85 0,01 0,1 0,245 

10 110 508 157 28,53 

ОЗ 9,4 1,8 4,95 0,9 0,73 

якір 1,8 9,4 0,2 0,9 0,73 

змішане 
якір 9,6 0,1 0,9 0,73 

ОЗ 1,85 2,135 0,9 0,73 

11 160 809 157 29,306 

ОЗ 6,14 0,92 6,1 4 4 

якір 1,0653 7,2 0,45 0,5 0,7 

змішане 
якір 1,47 0,4 0,5 0,25 

ОЗ 0,2 3 1 1 

12 200 1000 157 30,734 

ОЗ 6,53 0,876 6 4 4 

якір 1,3 9,9 1,31 0,5 0,39 

змішане 
якір 1,5 0,9 0,8 0,25 

ОЗ 0,2 0,0001 0,005 0,01 

 

Побудову контролерів виконати в програмі MATLAB з використанням 

пакета нечіткої логіки Fuzzy Logic Toolbox за алгоритмом Сугено.  

Блок оцінювання 

достовірності вхідної 

величини

Змінення виду функції 

приналежності величини
Змінення ваги правил

Нечітка база 

правил

Блок виведення

Блок вибору керування з 

індексами вірогідності 

Х µ(Х)

µ(Y) Y

 

Рисунок 1.1 – Модифіковане керування Сугено на підгрунті індексів 

достовірності 

Модифіковане керування типу Сугено (С-керування) реалізується згідно з 

узагальненою схемою, зображеною на рис. 1.1. Нечіткі величини присутні 

тільки в посиланнях до правил керування, тоді як завершальне рішення 

вибирається на підгрунті детермінованих функцій. Ступені невизначеності, 

індекси достовірності характеризують досліджувані стани системи, оцінюються 
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ваговими коефіцієнтами під чпс обчислення інтеґрального показника, що 

враховує результати застосування кожного з окремих правил. У 

модифікованому модулі С-керування для кожного з правил замість ступенів 

належності правил використовують узагальнені значення. 

Розбивається навчальна вибірка на дві групи: вхідні та вихідні масиви 

даних. Зберігається файл з розширенням *.dat (рис. 1.2). 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 1.2 – Масиви вхідних (а) і вихідних (б) параметрів 

Графічний інтерфейс нечітких систем дозволяє завантажити або 

побудувати новий нечіткий контролер із FIS-редактора. У FIS-редакторі 

задають структуру нового нечіткого контролера (рис. 1.3) із чотирма входами 

(Р, І, ω, Ω) і чотирма виходами (U0, U1, U2, U3). 

 

Рисунок 1.3  Вигляд вікна FIS-редактора після задання структури системи 
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Кількість термів і їх розташування для лінгвістичної змінної визначається 

за умови розділення гіперпростору можливих станів на окремі кластери. 

Аналізуючи характер зміни вхідних параметрів, формуються терми для 

кожного вхідного параметра двигуна. Кожний терм будується на базі графіка 

певного параметра. Графік ділиться на n ділянок, які описуються однією із 

запропонованих програмою форм приналежності. 

Для вхідної змінної «P» діапазон зміни параметрів від 0 до 200 кВт. 

Побудовано п’ять функцій приналежності трикутної форми та одну у вигляді 

трапеції з іменами: «big», якому відповідає діапазон потужності 120–200 кВт,  

«mid2» – 78–160 кВт, «mid» – 50–82 кВт, «small» – 28–60 кВт, «min2» – 4–36 і 

«min» – 0–12 кВт (рис. 1.4). 

20 40 60 80 1000 120 140 160 180 200

0.5

1

P, кВт

min2 small mid2 bigmin

µ

mid

 

Рисунок 1.4  Функція приналежності змінної «P» 

Для вхідної змінної «І» діапазон зміни параметрів від 0 до 1000 А. 

Побудовано п’ять функцій приналежності трикутної форми та дві у вигляді 

трапеції з іменами: «big», якому відповідає діапазон струмів 800–1000 А,  

«mid» – 500–890 А, «small3» – 390–700 А, «small2» – 260–430 А, «small» –  

40–320 А, «min2» − 10–40 А і «min» – 0–15 А (рис. 1.5). 

100 200 300 400 5000 600 700 800 900 1000

0.5

1

I,А

min small mid bigsmall2

µ

min2 small3

 

Рисунок 1.5  Функція приналежності змінної «І» 
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Для вхідної змінної «ω» діапазон зміни параметрів від 140 до 314 с
-1

. 

Побудовано одну функцію приналежності трикутної форми та одну у вигляді 

трапеції з іменами: «mid», якому відповідає діапазон швидкості 180–314 с
-1

, 

«small» – 140–225 с
-1

 (рис. 1.6). 
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Рисунок 1.6  Функція приналежності змінної «ω» 

Для вхідної змінної «Ω» діапазон зміни параметрів від 0 до 139 рад/с. 

Побудовано одну функцію приналежності трикутної форми та дві у вигляді 

трапеції з іменами: «big», якому відповідає діапазон частот 47–139 рад/с,  

«mid» − 28–78 рад/с і «small» – 12–38 рад/с (рис. 1.7). 

µ
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1
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Ω,рад/с
 

Рисунок 1.7  Функція приналежності змінної «Ω» 

Групують параметри розрахованих керувальних впливів на певну кількість 

діапазонів, для найточнішого опису параметрів керування та задають параметри 

функцій приналежності нечіткого контролера (рис. 1.8).  
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Рисунок 1.8 – Параметри функції приналежності для вихідних величин 

У редакторі правил (Rule Editor) записати правила роботи НК. Під час 

уведення правила позначити відповідність між кожною функцією 

приналежності вхідних параметрів і вихідних: 

1) If (P is min) and (I is min) and (w is small) and (f is big) then (u0 is mf1)(u1 is mf1) 

(u2 is mf1)(u3is mf1); 

2)  If (P is min) and (I is min) and (w is mid) and (f is mid) then (u0 is mf2)(u1 is mf2) 

(u2 is mf2)(u3 is mf2); 

3) If (P is min) and (I is min2) and (w is small) and (f is small) then (u0 is mf3)(u1 is 

mf3)(u2 is mf3)(u3 is mf3); 

4) If (P is min) and (I is min2) and (w is mid) and (f is mid) then (u0 is mf4)(u1 is mf4) 

(u2 is mf4)(u3 is mf4); 

5) If (P is min2) and (I is min2) and (w is small) and (f is mid) then (u0 is mf5)(u1 is 

mf5)(u2 is mf5)(u3 is mf5); 

6) If (P is min2) and (I is small) and (w is mid) and (f is mid) then (u0 is mf6)(u1 is 

mf6)(u2 is mf6)(u3 is mf6); 

7) If (P is min2) and (I is small) and (w is small) and (f is mid) then (u0 is mf7)(u1 is 

mf7)(u2 is mf7)(u3 is mf7); 

8) If (P is small) and (I is small) and (w is small) and (f is mid) then (u0 is mf8)(u1 is 

mf8)(u2 is mf8)(u3 is mf8); 

9) If (P is mid) and (I is small2) and (w is small) and (f is mid) then (u0 is mf9)(u1 is 

mf9)(u2 is mf9)(u3 is mf9); 

10) If (P is big) and (I is small3) and (w is small) and (f is small) then (u0 is mf10)(u1 is 

mf10)(u2 is mf10)(u3 is mf10); 
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11) If (P is big) and (I is mid) and (w is small) and (f is small) then (u0 is mf11)(u1 is 

mf11)(u2 is mf11)(u3 is mf11); 

12) If (P is big) and (I is big) and (w is small) and (f is small) then (u0 is mf12)(u1 is 

mf12)(u2 is mf11)(u3 is mf11); 

13) If (P is mid2) and (I is big) and (w is small) and (f is small) then (u0 is mf12)(u1 is 

mf12)(u2 is mf11)(u3 is mf11). 

Результати роботи нечіткого контролера аналізують у підпрограмі пе-

регляду правил (рис. 1.9) або за допомогою побудованої математичної моделі 

системи розрахунку параметрів керування (рис. 1.10). 

 

Рисунок 1.9 – Вікно перегляду правил вхідних і вихідних даних 

 

Рисунок 1.10  Схема моделі для розрахунку параметрів керування на базі  

нечіткого контролера 
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Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитись із теоретичним матеріалом зі створення й редаґування 

властивостей нечітких контролерів. 

2. Викликати графічне середовище FIS Editor у пакеті MatLab з панелі 

запуску в розділі Fuzzy Logic Toolbox.  

3. Створити функцію для нечіткого регулятора, задавши значення функцій 

приналежності. 

4. На підгрунті наведених евристичних правил сформулювати правила 

нечітких продукцій.  

5. Створити в редакторі Simulink модель роботи нечіткої системи 

керування. Проаналізувати спосіб включення нечіткого контролера, його вхідні 

й вихідні сигнали. 

6. Запустити FIS-редактор інструментарію нечіткої логіки з панелі запуску 

командного вікна пакету MatLab. У редакторі відкрити створену FIS-структуру 

й зберегти її під тим же ім’ям у робочому просторі. 

7. У FIS-редакторі переглянути всі налаштування нечіткого контролера за 

допомогою пунктів меню View / View rules (перегляд усіх правил) і  

View / View surface (перегляд поверхні відгуку) й оцінити зміну налаштувань 

для різних вхідних даних. 

Зміст звіту 

1. Назва, тема і мета лабораторної роботи. 

2. Навести схему включення нечіткого контролера. 

3. Надати перелік правил і поверхню відгуків створеного контролера. 

4. Навести перехідні процеси нечіткої системи. 

5. Навести графік зміни показників якості. 

6. Висновки до роботи. 

Контрольні питання 

1. Навести етапи нечіткого виведення. 

2. Завдяки чому досягається плавна або стрибкоподібна зміна виходу 

нечіткого контролера у разі плавної зміни вхідного сигналу? 
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3. Що таке агреґування умов? 

4. Що таке активізація виводів і акумуляція висновків? 

5. Як проводять дефазифікацію в розглянутому прикладі? 

6. Як вибір методу дефазифікації впливає на якість роботи контролера? 

7. Яким способом можна включити нечіткий контролер для керування 

розглянутим об’єктом? 

8. Як можна підвищити точність і швидкість роботи нечіткої системи 

керування? 

Література: [1, с. 8–85; 3, с. 50–90; 5, с. 25–60; 7, с. 65–120; 8, с. 70–95]. 

 

1.2 Лабораторна робота № 2 

Тема. Проектування системи з використанням нейронної мережі для 

розрахунку та підбору параметрів керування силовими перетворювачами 

енергії в системі взаємного навантаження машин постійного струму 

Мета: освоїти роботу в середовищі графічного редактора адаптивних 

нейронних систем; дослідити можливість використання гібридної мережі в 

завданнях керування. 

Короткі теоретичні відомості 

Кожен різновид систем штучного інтелекту має свої особливості, 

наприклад, за можливістю навчання, узагальнення і формування висновків, що 

робить його найбільш придатним для розв’язання одного класу задач і менш 

придатним для іншого. 

Нейронні мережі можуть автоматично здобувати знання, але процес їх 

навчання часто відбувається доволі повільно, а аналіз навченої мережі досить 

складний (навчену мережу користувач зазвичай уявляє як чорний ящик). При 

цьому будь-яку апріорну інформацію (знання експерта) для прискорення 

процесу навчання до нейронної мережі ввести неможливо. 

Для підбору параметрів керування тиристорним перетворювачем у 

системах навантаження найбільш доцільно використовувати гібридні мережі. 

Оскільки для побудови та навчання нейронної мережі потрібна велика кількість  
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вхідних даних, а системи з нечіткою логікою не можуть автоматично набувати 

знань для використання їх у механізмах висновків. 

Для побудови гібридних нейронних систем використовують програмний 

засіб Fuzzy Logic Toolbox пакета MATLAB, а саме ANFIS-редактор. 

Графічний інтерфейс гібридних (нечітких) нейронних систем викликають 

функцією anfisedit (з режиму командного рядка). Виконання функції 

призводить до появи вікна редактора гібридних систем (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Вікно редактора гібридних систем 

За допомогою цього редактора здійснюються створення або завантаження 

структури гібридної системи, перегляд структури, настроювання її параметрів, 

перевірка якості функціонування такої системи. Створення структури, 

налаштування параметрів і перевірка здійснюються за вибірками (набором 

даних) – навчальної (Training data), перевірної (Checking data) та тестувальної 

(Testing data), які попередньо мають бути подані текстовими файлами (з 

розширенням *.dat і розділені табуляцією), перші стовпчики яких відповідають 

вхідним змінним, а останній (правий) – єдиної вихідної змінної. Кількість 

рядків у таких файлах дорівнює кількості прикладів.  
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Навчальна та перевірна вибірки безпосередньо застосовують під час 

налаштування параметрів гібридної мережі (перевірна – для з’ясування 

ситуації, чи не відбувається так званого перенавчання мережі, за якого помилка 

для навчальної послідовності прямує до нуля, а для перевірної – зростає). 

Тестову вибірку застосовують для перевірки якості функціонування 

настроюваної (навченої) мережі.  

Пункти меню і опції редактора мають такі команди:  

1) File – робота з файлами моделей (їх створення, збереження, зчитування 

та друк); 

2) меню Edit містить єдину команду – Undo (Скасувати виконану дію);  

3) набір опцій Load data (завантаження даних) у нижній лівій частині вікна 

редактора включає в себе:  

– тип (Туре) даних під час завантаження (для навчання – Training, для 

тестування – Testing, для перевірки – Checking, демонстраційні – Demo);  

– місце, звідки мають завантажуватись дані: з диску (disk) або з робочої 

області MATLAB (workspace).  

Ці опції забезпечують дві кнопки, натискання на які призводить до 

необхідних дій – Load Data (Завантажити дані) і Clear Data (Стерти дані).  

Наступна група опцій (у середині нижньої частини вікна ANFIS-редактора) 

об’єднана під ім’ям Generate FIS (Створення нечіткої системи виводу). Ця 

група включає в себе такі опції:  

– завантаження структури системи з диска (Load from disk);  

– завантаження структури системи з робочої області MATLAB (Load from 

worksp.);  

– розбиття (поділ) областей визначення вхідних змінних (аргументів) на 

підобласті, незалежно для кожного аргументу (Grid partition);  

– розбиття всієї області визначення аргументів (вхідних змінних) на 

підобласті у комплексі для всіх аргументів (Sub. clustering).  

Окрім того, є також кнопка Generate FIS, натискання якої призводить до 

процесу створення гібридної системи з точністю до ряду параметрів.  
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Наступна група опцій – Train FIS (Навчання нечіткої системи виводу) – 

дозволяє визначити метод «навчання» (Optim. Method) системи (тобто метод 

налаштування її параметрів) – гібридний (hybrid) або зворотного поширення 

помилки (backpropa), установити рівень поточної сумарної (за всіма зразками) 

помилки навчання (Error Tolerance), у разі досягнення якого процес навчання 

закінчується, і кількість циклів навчання (Epochs), тобто кількість «прогонів» 

усіх зразків (чи прикладів) навчальної вибірки. Отже, процес навчання 

закінчується або у разі досягнення зазначеного рівня помилки навчання, або 

після проведення заданої кількості циклів.  

Кнопка Train Now (Почати навчання) запускає процес навчання, тобто 

процес налаштування параметрів гібридної мережі. У правому верхньому куті 

вікна ANFIS-редактора видається інформація (ANFIS Info.) щодо проектованої 

системи: кількість входів, виходів і призначення входів. Натискання кнопки 

Structure (Структура) дозволяє побачити структуру мережі. Кнопка Clear 

(Очистити) дозволяє стерти всі результати.  

Опції Test FIS у правому нижньому куті вікна дозволяють провести 

перевірку та тестування створеної і навченої системи з виведенням результатів 

у вигляді графіків (відповідні графіки для навчальної вибірки – Training data, 

тестуючої вибірки – Testing data і перевірочної вибірки – Checking data). 

Кнопка Test Now дозволяє запустити зазначені процеси.  

Порядок виконання роботи 

1. Створити файли вибірки з розширенням *.dat. Оскільки для кожного 

параметра керування створюється окрема гібридна нейронна система, вибірка 

ділиться на три файли. Кожен із них формується так, щоб вхідними 

параметрами для системи були: номінальна потужність двигуна Р, струм 

якірного кола І та частота навантаження Ω, а виходом – один із параметрів 

керування (табл. 1.1).  

2. У вікні ANFIS-редактора вибрати тип даних Training і натиснути кнопку 

Load data. У наступному вікні вказати місце розташування й ім’я файла. Його 
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відкриття призводить до появи в графічній частині вікна редактора набору 

точок, відповідних уведеним даним (рис. 2.2). 

3. У групі опцій Generate FIS за замовчанням активізований варіант Grid 

partition. Після натискання кнопки Generate FIS з’явиться діалогове вікно  

(рис. 2.3) для задання кількості та типів функцій приналежності. 

4. Задати кількість і тип вхідних термів, тип виходу.  

5. Графічний вигляд створеної гібридної мережі переглядають за 

допомогою натискання кнопки Structure (рис. 2.4).  

 

Рисунок 2.2 – Вікно ANFIS-редактора після завантаження навчальної вибірки 

для параметра керування U0 

 

Рисунок 2.3 – Вікно задання функцій приналежності 
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6. Виконати настроювання опцій Train FIS. Задати метод налагоджування 

параметрів (hybrid – гібридний) і рівень помилки (0), кількість циклів навчання 

200. Натисканням кнопки Train Now виконують процес навчання. Отриманий 

результат у вигляді графіків помилок мережі, залежно від кількості циклів 

навчання, зображений на рис. 2.5. 

 

Рисунок 2.4 – Структура створеної гібридної мережі 

 

Рисунок 2.5 – Результат навчання мережі для параметра U0 
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7. Натисканням кнопки Test Now починають процес тестування навченої 

мережі. Вихід навченої системи практично збігається з точками навчальної 

вибірки (рис. 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Результат тестування навченої мережі для параметра U0 

8. Розроблену систему зберігають на диску до файла з розширенням *.fis. 

Для дослідження розробленої системи засобами FIS-редактора з командного 

рядка MATLAB виконують команду fuzzy і через пункти меню File\Open FIS 

from disk відкривають створені файли.  

I

P 0U

1U

2U

 

Рисунок 2.7 – Математична модель для перевірки роботи контролера 

Для перевірки роботи контролера, побудованого за методом гібридної 

нейронної системи, використовують математичну модель (рис. 2.7), у якій на 



23 

вхід кожного контролера (блоки Fuzzy Logic Controller) надходять значення 

вхідних параметрів P, I, Ω. Значення розрахованих параметрів відображають на 

цифрових індикаторах U0, U1, U2.  

9. Розрахунок похибки контролера проводять за формулою: 

                                                 

%, 100
X

XX

.поч

.розр.поч
  

де Xпоч. – експериментально підібране значення параметра керування;  

Xрозр. – розраховане контролером значення. 

Результати перевірки роботи контролера подають у вигляді таблиці і 

виконують аналіз показників якості роботи. 

Зміст звіту 

1. Назва, тема і мета лабораторної роботи. 

2. Вигляд математичної моделі в редакторі Simulink. 

3. Навести графічне відображення тренувальних даних. 

4. Надати структуру навченої гібридної мережі. 

5. Навести результати навчання та тестування мережі. 

6. Навести результати оцінювання показників якості. 

7. Висновки до роботи. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає перевага нечітких нейронних мереж над нечіткими 

контролерами та нейронними мережами? 

2. Який вигляд має гібридна мережа? 

3. Як здійснюється робота гібридної мережі? 

4. З якою метою виконують нормалізацію входу і виходу мережі? 

5. Який зв’язок між структурою нечіткого контролера Сугено і гібридною 

мережею? 

6. На підгрунті чого обирають кількість термів лінгвістичних змінних? 

Література: [1, с. 100–116; 2, с. 20–40; 4, с. 30–60; 6, с. 25–75; 8, с. 30–65; 

9, с. 80–110]. 
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1.3 Лабораторна робота № 3 

Тема. Проектування нейронної мережі для розпізнавання символів 

латинського алфавіту 

Мета: освоїти принципи побудови нейронної мережі для розпізнавання 

символів латинського алфавіту. 

Короткі теоретичні відомості 

На практиці системи розпізнавання на першій стадії обов’язково 

обробляють зображення з метою виділення якісних і кількісних ознак і, отже, 

зменшення кількості інформації для розпізнавання. 

Наступна ідея, яку зазвичай використовують у системах розпізнавання, – 

це ідея навчання. Вона є обов’язковим елементом багатьох сучасних 

інтелектуальних систем.  

У той час як потреба в системах, здатних точно ідентифікувати образи, у 

тому числі й зорові, зростає, на сьогодні немає застосовної альтернативи до 

систем розпізнавання на базі комбінації методів, які нейтралізують недоліки. 

В умовах, коли ми володіємо лише нечисленними апріорними відомостями 

щодо розпізнаваних образів під час побудови розпізнавальної системи, 

найкраще використовувати навчальну процедуру. Складність завдання, велика 

кількість вхідних даних вимагають розробки гнучкої системи, яка здатна 

аналізувати значну кількість інформації нетрадиційним способом.  

Першою перевагою у використанні нейронних мереж у разі виявлення 

вторгнень є гнучкість, яку ці мережі надають. Нейронна мережа здатна 

аналізувати дані, навіть якщо ці дані є неповними або спотвореними, володіє 

можливістю проводити аналіз даних у нелінійному режимі. Здатність 

обробляти дані від великої кількості джерел у нелінійному режимі є особливо 

важливою, оскільки деякі образи є досить складними за своєю структурою. 

У перспективі існує можливість обробки за кількома значимими 

параметрами. Оскільки завдання розпізнавання вимагає достатньої 

продуктивності комп’ютерів, швидкість обробки в нейронній мережі може бути 

достатньою для розв’язання в реальному часі, що може використовуватись у 



25 

динамічних системах, у яких необхідно розпізнавання і класифікація будь-яких 

образів. 

Характерним є те, що вихідні дані нейронної мережі виражаються у формі 

ймовірності, нейронна мережа надає можливість прогнозування.  

Система виявлення вторгнень на базі нейронної мережі ідентифікує 

ймовірність того, що окрема подія або серія подій указують на параметри 

образу, який можна віднести до будь-якого класу, не дивлячись на відмінності 

між подаваним таким чином і способом, збереженим у базі. Однак найбільш 

важлива перевага нейронних мереж полягає у здатності «вивчати» нові 

характеристики і параметри образів та ідентифікувати елементи, які не схожі на 

ті, що спостерігались раніше. 

Нейронна мережа може бути навчена розпізнавати відомі класи образів з 

високим ступенем точності.  

Це являє собою дуже цінну здатність, оскільки деякі класи мають низку 

постійних ознак, за якими можна точно визначити приналежність до цього 

класу, мережа також має здатність використовувати ці знання для ідентифікації 

класів, які неточно відповідають характеристикам попередніх образів. 

Терміни «нехарактерний», «невідомий», «не відповідає» слід розглядати як 

щось, чого не було в попередньому досвіді. Іншими словами, система, яка 

розробляється, має накопичувати певні знання щодо поведінки тих чи інших 

процесів і сигналізувати про відхилення в разі їх появи. 

Залежно від розв’язуваної задачі й точності одержуваних результатів, у 

задачах подібного типу використовують нейронні мережі того чи іншого виду. 

Отже, необхідно вибрати тип використовуваної нейронної мережі або 

комплексу нейронних мереж. Виділяють основні типи нейронних мереж: 

1. Мережі з учителем.  

Іншими словами, мережу налаштовують так, щоб із даних на входах 

отримувати на виході очікувані значення. З огляду математики, виконують 

апроксимацію стохастичної функції декількох змінних методои перетворення 
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множини вхідних змінних x RN до безлічі вихідних змінних y RM. Можуть 

застосовуватись для прогнозування та діагностики несправностей. 

2. Радіальні нейронні мережі. 

Належать до категорії мереж учнів з учителем. Відрізняються деякими 

специфічними властивостями, що забезпечують більш просте відображення 

характеристик модельованого процесу. 

3. Рекурентні мережі як асоціативні запам’ятовувальні пристрої. 

Мережі зі зворотним зв’язком між різними шарами нейронів. Їх спільна 

риса полягає у передачі сигналів із вихідного або прихованого шару до 

вхідного. Головний принцип роботи полягає у запам’ятовуванні вхідних 

(навчальних) вибірок так, щоб з поданням нової вибірки система змогла 

зґенерувати відповідь – яка із запам’ятованих раніше вибірок є найбільш 

близькою до образу, що знову надійшов. Галузь застосування – розпізнавання 

завчених образів. 

4. Рекурентні мережі на базі персептрона. 

Являють собою розвиток односпрямованих мереж персептронного типу 

завдяки додаванню до них відповідних зворотних зв’язків. Використовуються 

для моделювання динамічних процесів, обробки та розпізнавання сигналів. 

5. Мережі із самоорганізацією на засаді конкуренції. 

У навчанні використовується метод навчання без учителя, тобто результат 

навчання залежить тільки від структури вхідних даних. Нейронні мережі цього 

типу часто застосовують для розв’язання найрізноманітніших завдань, від 

відновлення пропусків у даних, до аналізу даних і пошуку закономірностей, 

наприклад, у фінансових завданнях. Зокрема можуть використовуватися для 

прогнозування. 

6. Мережі із самоорганізацією кореляційного типу. 

У процесі навчання використовують інформацію щодо залежностей між 

сигналами і виявляють значущі кореляційні, із налаштуванням під них методом 

адаптації значень синаптичних ваг. Застосовують для сепарації сигналів, 

аналізу головних компонентів PCA (Principal Component Analysis), аналізу 
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незалежних компонентів ICA (Independent Component Analysis), згладжування та 

ін. 

7. Нечіткі нейронні мережі. 

Характерною особливістю цих мереж є можливість використання нечітких 

правил виведення для розрахунку вихідного сигналу. Порівняно з 

традиційними рішеннями, нечіткі нейронні мережі демонструють якості, 

пов’язані з їх здатністю апроксимації порогових функцій. 

Після аналізу різновидів нейронних мереж, їх переваг та недоліків можна 

зробити висновок, що для реалізації поставленої мети можна обрати нейронну 

мережу прямого поширення. Нейронні мережі прямого поширення 

передбачають поширення сигналу тільки в одному напрямку від входу до 

виходу. 

В архітектурі нейронних мереж прямого поширення відсутні петлі, тобто 

вихідні значення будь-якого шару не впливають на цей шар. Такі мережі 

застосовують для асоціації з певним правилом вхідних і вихідних параметрів і 

тому часто використовують для розпізнавання образів і задач класифікації. 

Мережі прямого поширення підходять для моделювання співвідношення 

між набором вхідних параметрів і одним або більше вихідних параметрів. На 

практиці для подібних завдань найчастіше використовують багатошарові 

мережі прямого поширення (багатошаровий персептрон). Під час порівняння 

ефективності використання багатошарового персептрона і мереж радіально-

базисних функцій для задач класифікації можна сказати, що з великою 

кількістю вхідних даних найбільш ефективним є використання багатошарового 

персептрона. З малою – мережі радіально-базисних функцій. 

Перевагами мереж без зворотних зв’язків є простота їх реалізації та 

гарантоване отримання відповіді після проходження даних шарами. Недоліком 

цього виду мереж уважають мінімізацію розмірів мережі – нейрони 

багаторазово беруть участь в обробці даних. Менший обсяг мережі полегшує 

процес навчання. 
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Порядок виконання роботи 

Для розпізнавання букв латинського алфавіту використовуємо мережу 

прямого поширення зі 100 нейронами у першому шарі та 26 нейронами у 

другому шарі. 

1. Створити навчальну та цільову послідовності. 

Кожна літера на зображенні може бути подана як матриця з певними 

значеннями елементів, які чітко можуть визначити букву. Тобто подання 

символу латинського алфавіту зручно формалізувати матрицею з n рядків і m 

стовпців. Кожен елемент такої матриці може приймати значення в діапазоні  

[0, 1]. Так, символ A в такому формалізованому вигляді буде виглядати так 

(рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Символ A у формалізованому вигляді (ліворуч – без спотворень, 

праворуч – із спотвореннями) 

Створити навчальну послідовність можна двома способами. Необхідно або 

вручну набрати масив 35×26, кожен стовпець якого буде являти собою чергову 

букву латинського алфавіту, або скористатись убудованою функцією prprob (): 

alphabet=prprob(). 

Сценарій prprob визначає матрицю X із 26 стовпцями, по одному на кожну 

літеру алфавіту. Кожен стовпець має 35 значень, які можуть бути або 1, або 0. 

Кожен з 35 стовпців визначає літеру 5×7 точок. 

Кожен вектор у масиві алфавіт являє собою розгорнуте зображення літери. 

Для більш наочного зображення використовують функцію plotchar (): 

plotchar (alphabet (:, 15)). 
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Результати роботи функції наведено на рис. 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Результат роботи функції plotchar () для перегляду елементів 

масиву літер 

Тепер є матриця alphabet, яка містить у собі набір ознак латинського 

алфавіту і буде використовуватись як вхідні дані під час створення нейронної 

мережі. З метою реалізації завдання створюють матрицю розмірністю 26×26. 

Для цього потрібно ввести наступний код, а також оголосити змінні, що містять 

у собі кількість рядків і стовпців: 

P = alphabet(); 

T = eye (26); 

[R, Q] = size (P); 

[S2, Q] = size (T). 

Для навчання мережі також необхідно створити масив із шумом. Ці дані 

створюють за допомогою введення команд: 

P1 = P; 

T1 = T; 

for i = 1: 100 

P1 = [P1, P + rand (R, Q) * 0.1, P + rand (R, Q) * 0.2]; 

T1 = [T1, T, T]; 

end 



30 

Для симуляції мережі необхідно створити змінну, що містить у собі набір 

ознак однієї літери, наприклад, літери L. 

Необхідно ввести відповідну команду, а також вивести на екран 

одержаний зашумленний образ (рис. 3.3): 

noisy12 = P(:,12) + randn(35,1)*0.2; 

plotchar(noisy12) 

 

Рисунок 3.3 – Образ літери, спотвореної шумом 

2. Створити нейронну мережу. 

За допомогою команди nntool, введеної у робочій області, викликати 

інструмент NNtool, де за допомогою графічного інтерфейсу необхідно створити 

нейронну мережу. 

Вікно менеджера даних нейронної мережі наведено на рис 3.4. 

За допомогою кнопки Import додати необхідні змінні (рис. 3.5). 
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Рисунок 3.4 – Вікно менеджера даних нейронної мережі 

 

Рисунок 3.5 – Вікно імпорту даних 

Змінні P, P1 та noisy12 необхідно додати як input data, а змінні T, T1 – як 

Target data. 

Вигляд вікна менеджера даних після імпорту всіх змінних наведений на 

рис. 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Вікно менеджера даних нейронної мережі після імпорту даних 

Після натиснення кнопки New з’явиться вікно створення нейронної 

мережі. У вікні параметрів нейронної мережі ввести параметри, які показано на 

рис. 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Вікно введення параметрів нейронної мережі 

Для тренувань використати функцію traingdx – функція тренування 

мережі, яка модифікує значення ваг і зміщень за методом градієнтного спуску з 

урахуванням моментів із застосуванням адаптивного навчання. 
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Як навчальну можна використати будь-яку функцію на базі алгоритму 

зворотного поширення, наприклад TRAINLM, TRAINBFG, TRAINRP, TRAINGD 

тощо. Як алгоритм налаштування ваг та зміщень (алгоритм навчання) 

використати функцію Learngdm. 

Як функції оцінювання функціонування мережі можуть бути використані 

будь-які функції, які можна диференціювати, наприклад MSE або MSEREG. 

Після обрання необхідних параметрів створити нейронну мережу за 

допомогою натиснення кнопки Create. 

Після цього мережа з’явиться у вікні менеджера даних нейронної мережі у 

розділі networks (рис. 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Вікно менеджера даних нейронної мережі після створення 

нейронної мережі 

3. Виконати навчання нейронної мережі. 

Двічі натиснувши на створену нейронну мережу, можна її відкрити. 

З’явиться вікно (рис. 3.9), у якому можна подивитись структуру створеної 

мережі, навчити її, провести симуляцію, змінити ваги вхідних даних. 

Спочатку необхідно провести тренування мережі на ідеальних даних. Тому 

на вкладці Train, де буде проводитись навчання нейронної мережі, необхідно 

вказати відповідні параметри (рис. 3.10). 
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Рисунок 3.9 – Структура нейронної мережі 

 

Рисунок 3.10 – Вікно налаштування даних 

На вкладці Train Parameters необхідно вказати кількість епох навчання, 

максимальну похибку тощо (рис. 3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Параметри навчання нейронної мережі 
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Після встановлення всіх параметрів необхідно запустити навчання за 

допомогою натиснення кнопки Train Network.  

У відповідному вікні можна спостерігати за процесом навчання нейронної 

мережі (рис. 3.12). 

 

Рисунок 3.12 – Процес навчання нейронної мережі 

Натисканням кнопки Performance переглянути процес навчання за 

допомогою графіків (рис. 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Графік навчання нейронної мережі 
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Тепер необхідно провести навчання на даних із шумом. Для цього 

потрібно змінити параметри на вкладці train (рис. 3.14). 

 

Рисунок 3.14 – Параметри навчання на даних із шумом 

Графічне зображення процесу навчання наведено на рис. 3.15. 

 

Рисунок 3.15 – Графік навчання нейронної мережі на даних із шумом 

Для більшої точності процес навчання з ідеальними та зашумленими 

даними необхідно виконати декілька разів. 

У результаті виконано навчання нейронної мережі. Для перевірки її роботи 

створити змінну noisy12, яка містить у собі символ L із шумом, і завантажити 

до менеджера даних мережі як вхідні дані. 
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4. Перевірити якість навчання нейронної мережі. 

Для перевірки правильності функціонування створеної нейронної мережі 

необхідно перейти на вкладку Simulate у вікні створеної мережі (рис. 3.16).  

 

Рисунок 3.16 – Вкладка Simulate створеної нейронної мережі 

Як вхідний параметр потрібно вказати змінну noisy12, а як вихідний 

параметр – створену змінну Ans (рис. 3.17). 

 

Рисунок 3.17 – Вкладка Simulate з обраними параметрами 

Для початку симуляції необхідно натиснути кнопку Simulate Network.  

У результаті симуляції роботи мережі у вікні менеджера даних нейронної 

мережі з’явиться змінна Ans (рис. 3.18). 

Після симуляції роботи нейронної мережі необхідно експортувати мережу 

та змінну Ans до робочої області. Для цього необхідно натиснути кнопку 

Export, обрати потрібні змінні, після чого ще раз натиснути кнопку Export  

(рис. 3.19). 
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Рисунок 3.18 – Вікно менеджера даних нейронної мережі після проведення 

симуляції 

 

Рисунок 3.19 – Експорт змінних до робочої області 

Після експорту у вікні команд Matlab необхідно ввести такий фрагмент 

коду: 

Ans = compet(Ans); 

answer = find(compet(Ans) == 1); 

plotchar(P(:,answer)). 

У результаті його роботи з’явиться вікно, у якому відобразиться 

розпізнаний символ (рис. 3.20).  
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Рисунок 3.20 – Розпізнаний символ L 

У вікні команд з’явиться рядок answer = 12, який означає, що символ, 

який надійшов на вхід, – це символ під номером 12 у алфавіті.  

Зміст звіту 

1. Назва, тема і мета лабораторної роботи. 

2. Навести процес створення навчальної та цільової послідовностей. 

3. Надати послідовність створення нейронної мережі. 

4. Навести етапи процесу навчання нейронної мережі. 

5. Навести послідовність перевірки якості навчання нейронної мережі. 

6. Висновки до роботи. 

Контрольні питання 

1. Якими перевагами володіють нейронні мережі під час розв’язання задачі 

розпізнавання символів? 

2. Надати характеристику основним типам нейронних мереж. 

3. Розкрити етапи створення навчальної та цільової послідовностей. 

4. За якою послідовністю відбувається створення нейронної мережі? 

5. Як відбувається і в чому полягає процес навчання нейронної мережі? 

6. Як реалізувати перевірку якості навчання нейронної мережі? 

Література: [1, с. 239–275; 6, с. 90–120; 8, с. 150–175; 9, с. 140–170]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Під час захисту лабораторної роботи враховується якість оформлення 

(наявність теми, мети, висновків, рисунків, пояснень тощо), своєчасність здачі 

та володіння матеріалом. 

Для студентів денної та заочної форм навчання відповідно до навчального 

плану передбачене виконання лабораторних робіт. Їх знання оцінюються згідно 

з таблицею: 

Виконання 

лабораторної роботи 

Якість оформлення 

лабораторної роботи 

Якість 

захисту 

Кількість 

балів 

1,0 1,0 3,0 5,0 
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