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ВСТУП 

 

Застосування комп’ютерно-інтегрованої технології в сучасному 

виробництві потребує практичних навичок фахівців щодо створення 

оптимальних систем автоматичного керування. Отже, доцільно використання 

інтелектуальних технологій на основі нечіткої логіки, штучних нейронних 

мереж, експертних систем, генетичних алгоритмів та мультиагентних систем. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні відомості про 

основні поняття та ознайомлення з комп’ютерно-інтегрованими системами; 

вивчення характеристик і функцій програмних засобів щодо проектування та 

відлагодження програмного забезпечення інтелектуальних і адаптивних систем; 

вивчення математичних принципів проведення оптимізації структури й 

алгоритмів, розуміння раціональних способів використання інтелектуальних 

технологій під час розробки автоматичних систем керування. 

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у майбутніх 

фахівців сучасного рівня спеціальної підготовки наукового співробітника зі 

спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; 

вивчення характеристик і функцій програмних засобів щодо проектування і 

налагодження програмного забезпечення інтелектуальних і адаптивних систем. 

Знання та навички, одержані в цій дисципліні, у подальшому 

використовуються в усіх навчальних дисциплінах, які потребують візуалізації 

об’єктів та процесів, що розробляються, в курсі «Системи і технології 

підтримки прийняття рішень в АСУТП». 

Опанування навчальної дисципліни дозволить майбутнім фахівцям 

формулювати та витримувати вимоги до комплексу технічних засобів 

автоматизації; здійснювати проектування, розробку та експлуатацію 

вимірювальної техніки; визначати показники якості вимірювання. 
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У результаті вивчення начальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 сфери використання основних типів інтелектуальних та адаптивних 

систем;  

 особливості застосування та тренування нейронних мереж; 

 особливості застосування та первинного налагодження нечітких 

контролерів; 

 оптимізація роботи нечітких контролерів; 

 методи аналізу якості роботи керувальних 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 та розраховувати необхідні параметри апроксимації складних 

систем; 

 користуватися функціями для створення та тренування нейронних 

мереж; 

 користуватися функціями для створення та настроювання нечітких 

контролерів; 

 складати набори тестових даних для настроювання й оптимізації 

алгоритму керування; 

 користуватися функціями для створення і тренування гібридних мереж; 

 складати програми для пошуку оптимальних параметрів систем 

керування;  

 програмувати адаптивні й екстремальні системи. 
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1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі  звіт) має бути написаний 

студентом власноруч, розбірливим почерком, чисто й охайно, однаковим 

чорнилом (синім чи фіолетовим) чи пастою одного кольору на аркушах білого 

паперу форматом А4 (210×297 мм) чи комп’ютерним способом (за допомогою 

комп’ютерної техніки) шрифтом Tіmes New Roman, розміром 14 пунктів на 

одному боці аркуша. Рисунки та таблиці великого розміру допускається 

виконувати на аркушах А3 (297×420 мм). На одній сторінці допускається не 

більш ніж три виправлення, зроблені охайно та розбірливо (допускається 

застосування коректора). 

Звіт має включати титульну сторінку та звіти про виконання кожної 

лабораторної роботи. 

У кожній лабораторній роботі є порядок її виконання із завданнями, зміст 

звіту та контрольні питання, відповідь на які необхідно підготувати письмово. 

Зразок оформлення титульної сторінки звіту наведено в додатку А. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Дослідження функціонування мереж зустрічного 

розповсюдження Кохонена-Гросберга 

Мета: вивчення архітектури самоорганізованих нейронних шарів 

Кохонена та спеціальних функцій для їх створення, ініціалізації, зважування, 

накопичення, активації, настройки ваг і зміщень, адаптації та навчання; 

ознайомлення з демонстраційними прикладами та їх скриптами, а також 

придбання навичок побудови самоорганізованих шарів для дослідження 

топологічної структури даних, їх об’єднанням в кластери (групи) і розподілом 

по класах.  

Короткі теоретичні відомості 

Самовпорядковувальних шар Кохонена – це одношарова нейронна 

мережа з конкурувальною передавальною функцією compet, яка аналізує 

вихідні значення нейронів шару і видає як результат найбільше з цих значень 

(значення нейрона-переможця). 

Ініціалізація ваг входів проводиться за допомогою функції середніх 

значень: 

W = midpoint (S, PR), 

де S – число нейронів слою Кохонена; PR – матриця розміру R×2, що задає 

діапазон  jj
PP maxmin , , зміни R елементів вхідного вектора; W – матриця ваг 

розміру S×R для входів шара, стовпці якої мають значення 
 

2

maxmin
jj

PP 
.  

Ініціалізація ваг зміщень нейронів шару проводиться за допомогою 

функції рівних зсувів B = initcon(S,PR), яке кожному нейрону задає одне й те ж 

зміщення, що дорівнює exp(1)*S. Наприклад, для S = 5 зміщення дорівнює  

5*2,71828 = 1,359740*101. 
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Зважування входів шару Кохонена реалізується у вигляді від’ємного 

евклидова відстані між кожним рядком Wi матриці ваг W і кожним стовпцем Pj 

матриці входів P, яке обчислюється функцією negdist (W, P). Підсумовування 

зважених входів зі зміщеннями проводиться функцією netsum. 

Формування самоорганізованого шару Кохонена здійснюється функцією:  

net = newc (PR, S, KLr, clr), 

де KLr – параметр функції настройки ваг, значення за замовчуванням якого 

дорівнює 0,01; clr – параметр функції настройки зсувів, значення за 

замовчуванням якого дорівнює 0,001. 

Ця функція формує одношарову мережу з R нейронами і R входами. Ваги 

входів установлюються рівними половині діапазону відповідного вектора входу 

для всіх нейронів. Також для всіх нейронів установлюється одне і те ж 

зміщення, що дорівнює e*s. 

Виходи нейронів надходять на конкурурувальну передавальну функцію 

compet, яка визначає переможця. Номер активного нейрона-переможця I* 

визначає ту групу (кластер), до якої найбільш близький вхідний вектор. 

Для того, щоб сформована  мережа розв’язувала завдання кластеризації 

даних, необхідно попередньо налаштувати її ваги та зміщення за навчальною 

послідовністю векторів за допомогою функцій настройки learnk і learncon 

відповідно, використовуючи процедуру адаптації adapt або процедуру навчання 

train. 

Функція learnk розраховує прирощення ваг dW залежно від вектора входу 

P, виходу а, ваг w і параметра швидкості настройки lr відповідно до правила 

Кохонена: 

 












.0,0

;0,

j

j

a

awpIr
dw  

Отже, вектор ваги, найбільш близький до вектора входу, модифікується 

так, щоб відстань між ними стала ще менша. Результат такого навчання полягає 

в тому, що переміг нейрон, якщо ймовірно, виграє конкуренцію і в тому 
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випадку, коли буде наданий новий вхідний вектор, близький до попереднього, 

та його перемога менш імовірна, якщо буде вектор, який істотно відрізняється 

від попереднього. Коли на вхід мережі надходить все більша і більша кількість 

векторів, нейрон, який є найближчим, знову коригує свій ваговий вектор w. 

Якщо в шарі є достатня кількість нейронів, то кожна група близьких векторів 

виявиться пов’язаної з одним з нейронів шару. У цьому й полягає властивість 

самоорганізації шару Кохонена. 

Одне з обмежень будь-якого конкуруючого шару полягає в тому, що деякі 

нейрони виявляються незадіяними, або «мертвими». Це відбувається тому, що 

нейрони з початковими ваговими векторами, значно віддалені від векторів 

входу, ніколи не виграють конкуренції, незалежно від тривалості навчання. Для 

ліквідації нечутливості таких нейронів використовують позитивні зсуви, які 

додаються до негативних відстаням віддалених нейронів. Функція learncon 

виробляє таке коригування зсувів так. 

На початку процедури налаштування мережі всім нейронам присвоюється 

однаковий характер активності C0 = 1/S. У процесі настройки ця величина для 

активних нейронів збільшується, а для неактивних нейронів зменшується:  

ΔC = lr * (a – c). 

Збільшення зміщень для неактивних нейронів дозволяє розширити 

діапазон покриття вхідних значень, і неактивний нейрон починає формувати 

кластер, що покращує кластеризацію вхідних даних. 

Порядок виконання роботи 

1. Створити шар Кохонена для двох векторів входу, проаналізувати його 

структурну схему і параметри обчислювальної моделі, зробити навчання 

мережі та моделювання, виконавши команди: 

P = [.1 .8 .1 .9; .2 .9 .1 .8]; % – для навчання шару; 

net = newc([01;01],2); % – створення шару; 

gensim (net); % – структура шару; 

net = train(net,P); % – навчання шару; 

w = net.Iw{1,1}; % – вага після навчання; 
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b =net.b{1}; % – зміщення після навчання; 

plot(P(1,:),P(2,:),’+k’) 

title (′Вектори входу′),xlabel(′P(1,:)′), ylabel(′P(2,:)′) 

hold on 

plot (w, ′or′) 

P1= [0,2:0,1:0,7; 0,2:0.1:0,7]; 

y = sim(net,P1) 

yc = vec2ind(Y) 

2. Створити шар Кохонена, який для 48 випадкових векторів формує 8 

кластерів, виконавши команди: 

c = 8; % – кількість кластерів; 

n = 6; % – кількість векторів в классі; 

x = [–10 10; –5 5]; % – діапазон входів; 

[r,q] = size(x); % – r число рядків; q – число стовбців; 

minU = min(x′)′ % – мінімальні значення; 

maxU = max(x′)′ % – максимальні значення; 

v = rand(r,c)*((maxv – minU)*ones(1,c) + minU*ones(1,c)); 

t = c*n % – кількість точок; 

v = [v v v v v v]; % – 48 двоелементних векторів; 

v = v + randn(r,t)*d; % – координати точок; 

P = v; % – вектори з відхиленнями (нормальний закон); 

plot (P(1,:),P(2,:), ′+k′) 

title (‘Вектори входа’),xlabel(′P(1,:)′), ylabel(′P(2,:) ′) 

net =newc([-2 12; -1 6],8 0,1); 

wo = net.IW{1,1} % – вага після ініціалізації; 

bo = net.b{1} % – зміщення після ініціалізації; 

co = exp(1)/60 % – початкова активність; 

net.trainParam.epochs = 500; % – навчання; 

net = train(net, P) , a = sim(net, P), ac = vec2ind(a) 

net.IW{1} % – вага після навчання; 
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bn = net.b{1} % – смещения після навчання; 

cn = exp(1)/bn % – активність після навчання; 

net = newc([-2 12; -1 6], 8 0,1); 

co = exp(1). /net.b{1} % – початкова активність; 

net.adaptParam.passes = 500; 

[net, y,e] = adapt (net, mat2cell(p)) % – адаптація; 

a = sim(net, P) % – моделювання після 

ac = vec2ind(a) % адаптації. 

3. Побудувати графік прирощень вектора зсувів і проаналізувати приклад 

democ1. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Назва і мета роботи. 

3. Опис ходу виконання пунктів 1–3. 

4. Відповіді на контрольні питання. 

5. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Які класи задач доцільно вирішувати за допомогою мереж Кохонена? 

2. Як побудован алгоритм налаштування мереж цього типу? 

3. Які особливості функціонування нейронів мереж Кохонена? 

4. Які модифікації мереж Кохонена існують? 

5. Що обумовлює властивість самонавчання? 

6. Назвіть особливості роботи алгоритму К-середніх? 

7. Чим визначається кількість нейронів шару Кохонена? 

8. Чим визначається доцільність використання шару Гросберга? 

9. За якими алгоритмами функціонує шар Гросберга? 

Література: [2, 5, 9, 13]. 
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Лабораторна робота № 7 

Тема. Дослідження функціонування мереж Хопфілда–Хеммінга 

Мета роботи: вивчення архітектури рекурентних нейронних мереж 

Хопфілда та спеціальних функцій для їх створення, зважування входів, 

накопичення та активізації; ознайомлення з демонстраційними прикладами та 

їх скриптами, а також придбання навичок побудови таких мереж для 

розв’язування задач розпізнавання образів, поклик і створення асоціативної 

пам’яті. 

Короткі теоретичні відомості 

Мережа Хопфілда належить до класу рекурентних нейронних мереж. 

Вона має один нейронний шар з функціями зважування dotprod, накопичення 

netsum і лінійною обмеженою функцією активізації satlins. Шар охоплений 

динамічним зворотним зв’язком з вагами LW {1,1} і має зсув. 

Мережі Хопфілда володіють тим відмітною властивістю, що під час 

надходження на вхід деякого вектора ознак у вигляді початкових умов, вони за 

кінцеве число тактів часу приходять у стан стійкої рівноваги, залежний від 

вхідного вектора. 

Це дозволяє асоціювати вхідний вектор з деяким станом мережі, або 

об’єктом предметної галузі. Стани стійкої рівноваги називаються також 

аттракторами мережі. Окрім цільових аттракторів у мережі можуть мати місце 

паразитні, які не відповідають ніяким векторах входу. Під час створення мережі 

Хопфілда спеціальні алгоритми синтезу зводять до мінімуму кількість таких 

паразитних точок рівноваги і забезпечують максимальний розмір області 

тяжіння для точок рівноваги. 

Функція створення мережі Хопфілда має вигляд: 

net = newhop(T), 

де Т – масив розміру R×Q, об’єднуючий  Q цільових векторів зі значеннями  

+1 або –1 для елементів; R – кількість елементів вектора входу. 

Після того, як початкові умови задані у вигляді масиву T, що визначає 

ряд цільових вершин замкнутого гіперкуба, мережа для кожної вершини 
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генерує вихід, який за зворотним зв’язком подається на вхід. Цей процес під час 

створення мережі повторюється багато разів, поки її вихід установиться в стані 

рівноваги для кожної з цільових вершин. Під час подачі довільного вхідного 

вектора в мережу Хопфілда переходить у результаті рекурсивного процесу до 

однієї з точок рівноваги, найбільш близької до вхідного сигналу. 

Динамічна модель рекурентного шару однієї з модифікацій мережі 

Хопфілда описується так: 

 

Коли мережа Хопфілда спроектована, вона може бути перевірена за 

одним або більшою кількістю векторів входу. Досить імовірно, що вектори 

входу, близькі до цільових точок рівноваги, знайдуть свої цілі. Здатність мережі 

Хопфілда швидко обробляти набори векторів входу дозволяє перевірити 

мережу за відносно короткий час. Спочатку слід перевірити, що точки 

рівноваги цільових векторів дійсно належать вершині гіперкуба, а потім можна 

визначити області тяжіння цих точок і виявити паразитні точки рівноваги. 

Порядок виконання роботи 

1. Створити мережу Хопфілда з двома стійкими точками в тривимірному 

просторі, виконавши команди: 

T = [–1 –1 1 ; 1 –1 1] ′ ; % – цільові вершини; 

net = newhop(T); % – створення мережі; 

net, gensim(net) % – параметри і структура мережі; 

Ai = T; % – початкові умови для ліній затримки; 

Y = sim(net,2,[ ], Ai); % – мережа стійка; 

Ai = {[–0,9; –0,8; 0,7]}; 

Y = sim(net,{1 5},{}, Ai); % – мережа забезпечила перехід.  

% до стійкого стану 

% [–1 –1 1]′. 
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2. Створити мережу Хопфілда з чотирма стійкими точками у двомірному 

просторі, виконавши наступні команди: 

T = [1 –1; –1 1; 1 1; –1 –1] ′ 

plot(T(1, : ),T(2, : ), ′*r′) % – точки рівноваги; 

axis([–1.1 1.1 –1.1 1.1]); 

title(′Точки рівноваги проектованої мережі′); 

xlabel(′a(1)′), ylabel(′a(2)′) 

net = newhop(T); 

W = net.LW{1,1} 

b = net.b{1,1} 

Ai = T; 

Y = sim(net,4,[],Ai) 

plot(T(1, : ),T(2, : ), ′*r′), hold on 

axis([–1.1 1.1 –1.1 1.1]) 

xlabel(‘a(1)’), ylabel(′a(2)′) 

new =newhop(T); 

[Y,Pf,Af] = sim(net,4,[],T); 

for i = 1:25 

a = {rands(2,1)}; 

[Y,Pf,Af] = sim(net,{1,20},{},a); 

record = [cell2mat(a),cell2mat(Y)] 

start = cell2mat(a); 

plot(start(1,1), start(2,1),′kx′.record(1,:),record(2,:)) 

end. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Назва та мета роботи. 

3. Опис порядку виконання пунктів 1–2. 

4. Відповіді на контрольні питання. 

5. Висновки щодо роботи. 
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Контрольні питання 

1. Які класифікаційні ознаки мають мережі Хопфілда-Хеммінга? 

2. Які класи задач доцільно розв’язувати за допомогою мереж Хопфілда-

Хеммінга? 

3. Як побудован алгоритм налаштування мереж цього типу? 

4. Які особливості функціонування нейронів мереж Хопфілда? 

5. Які особливості функціонування нейронів мереж Хеммінга? 

6. Які модифікації мереж Хопфілда-Хеммінга існують? 

7. Як ініціалізуються коефіцієнти мережі на початковому етапі? 

8. Як визначити потрібну кількість нейронів мереж Хопфілда-Хеммінга? 

9. Як зворотній зв’язок усередині мережі підвищує ефективність мереж 

цього типу? 

10. Як обчислюється вихідний сигнал нейронних мереж цього типу? 

11. Які активаційні функції мають нейрони мереж цього типу? 

Література: [2–4, 6, 10–13]. 

 

Лабораторна робота № 8 

Тема. Дослідження радіальних базисних мереж різних модифікацій 

Мета роботи: вивчення архітектури радіальних базисних нейронних 

мереж загального вигляду та спеціальних функцій для їх створення й 

автоматичної настройки ваг і зміщень, ознайомлення з демонстраційними 

прикладами та їх скриптами; набуття навичок побудови таких мереж для 

класифікації векторів та апроксимації функцій. 

Короткі теоретичні відомоcті 

Радіальна, базисна мережа загального вигляду – це двошаровий нейронна 

мережа з R входами, кожна з яких може складатися з декількох елементів. 

Передавальною функцією нейронів вхідного шару є колоколообразна 

симетрична функція такого вигляду: 

. 
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Ця функція має максимум, що дорівнює 1 при n = 0, і плавно убиває у разі 

збільшення n, досягаючи значення 0,5 при n = ± 0,833. Передавальною 

функцією нейронів вихідного шару є лінійна функція perelin. 

Функція зважування для вхідного шару обчислює евклідову відстань між 

кожним рядком матриці ваг і кожним стовпцем матриці входів: 

. 

Потім ця величина множиться на зміщення нейрона і надходить на вхід 

передавальної функції:  

a{i} = radbas(net.prod(dist(net.IW{1, 1}, p).net.b{i})). 

Для нейронів вихідного шару функцією зважування є скалярний добуток 

dotprod, а функцією нагромадження – функція підсумовування зважених входів 

і зваженого зсуву netsum. 

Для того щоб зрозуміти поведінку радіальної базисної мережі загального 

вигляду, необхідно простежити проходження вектора входу p. 

Із завданням значень елементам вектора входу кожен нейрон вхідного 

шару видає значення відповідно до того, як близький вектор входу до вектора 

ваг кожного нейрона. Отже, нейрони з векторами ваг, що значно відрізняються 

від вектора входу p, матимуть виходи, близькі до 0, і їх вплив на виходи 

лінійних нейронів вихідного шару будеим. Навпаки, вхідний нейрон, ваги якого 

близькі до вектора p, видасть значення, близьке до одиниці. 

Для побудови радіальних базисних мереж загального вигляду й 

автоматичної настройки ваг і зміщень використовуються дві функції newrbe і 

newrb. Перша дозволяє побудувати радіальну базисну мережу з нульовою 

помилкою, друга дозволяє управляти кількістю нейронів вхідного шару.  

Ці функції мають такі параметри: 

net = newrbe(P, T, SPREAD), 

net = newrb(P, T, GOAL, SPREAD), де P – масив розміру R*Q вхідних 

векторів, причому R – число елементів вектора входу, а Q – число векторів у 

послідовності; T – масив розміру SxQ з Q векторів ланцюги і S класів; 
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SPREAD – параметр впливу, що визначає крутизну функції radbas, 

значення по умовчанню якого дорівнює одиниці; 

GOAL – середня квадратична помилка, у такому разі значення за 

замовчуванням дорівнює 0,0. 

Параметр SPREAD суттєво впливає на якість апроксимації функції: чим 

більше його значення, тим більш гладкою буде апроксимація. Занадто велике 

його значення призведе до того, що для отримання гладкої апроксимації 

швидко змінюють мале значення параметра SPREAD потребують більшої 

кількості нейронів для апроксимації гладкої функції. Зазвичай параметр впливу 

SPREAD вибирається більшим, ніж крок розбиття інтервалу завдання 

навчальної послідовності, але меншим за розмір самого інтервалу. 

Функція newrbe встановлює ваги першого шару рівним P ’, а зміщення – 

рівними 0,8326 / SPREAD, у результаті радіальна базисна функція перетинає 

значення 0,5 за значеннями евклідової відстані ± SPREAD. Ваги другого шару 

LW{2,1} і зміщення b{2} визначаються способом моделювання виходів 

першого шару A {1} та подальшого розв’язування системи лінійних рівнянь:  

[LW {2,1} b {2}] * [A {1} ; ones] = T. 

Функція newrb формує мережу таким чином. Спочатку перший шар не 

має нейронів. Мережа моделюється і визначається вектор входу з найбільшою 

похибкою, додається нейрон з функцією активації radbas і вагами, що 

дорівнюють вектору входу, потім обчислюються вагові коефіцієнти лінійного 

шару, щоб не перевищити середню допустиму квадратичну помилку. 

Порядок виконання роботи 

1. Створити радіальну базисну мережу з нульовою похибкою для 

послідовності P = 0:3 і T = [0,0 2,0 4,1 5,9], проаналізувати структурну схему 

збудованої та значення параметрів її обчислювальної моделі, виконуючи такі 

дії. 

1.1 Створити радіальну базисну мережу з нульовою похибкою: 

P = 0:3; 

T = [0,0 2,0 4,1 5,9]; 



 18 

net = newrbe(P, T). 

1.2 Проаналізувати параметри обчислювальної моделі мережі: 

gensim(net). 

1.3 Проаналізувати параметри обчислювальної моделі мережі: 

net 

net.layers{1}.size % – число нейронів у першому шарі; 

net.layers{2}.size % – число нейронів у другому шарі; 

net.layers{1}.initFcn 

net.layers{1}.netInputFcn 

net.layers{1}.transferFcn 

net.layers{2}.initFcn 

net.layers{2}. transferFcn 

net.layers{2}.netInputFcn 

net.inputWeights{1, 1}.initFcn 

net.inputWeights{1, 1}.weightFcn 

net.inputWeights{2, 1}.initFcn 

net.inputWeights{2, 1}.weightFcn 

net.inputWeights{1, 1}.learnFcn 

net.IW{1, 1}, net.b{1} 

net.LW{2, 1}, net.b{2} 

net.inputWeights{1, 1}, net.biases{1} 

net.inputWeights{2, 1}, net.biases{2} 

1.4 Виконати моделювання мережі та побудувати графіки: 

plot(P, T, ‘*r’, ′MarkerSize′, 2, ′LineWidth′, 2) 

hold on 

V=sim(net, P); 

plot(P, V, ′*b′, ′MarkerSize′, 9, ′LineWidth′, 2) 

P1=0,5:2,5; 

Y=sim(net, P1); 

plot(P1, Y, ′*k′, ′MarkerSize′, 10, ′LineWidth′, 2) 
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2. Створити радіальну базисну мережу для навчальної послідовності  

P = 0: 3 і T = [0,0 2,0 4,1 5,9], якщо середня квадратична помилка дорівнює 0,1, 

проаналізувати структурну схему побудованої мережі та значення параметрів її 

обчислювальної моделі, виконавши дії завдання та замінивши в командах 

функцію newrbe(P, T) на newrb(P, T, 0,1). 

3. Створити радіальну базисну мережу з нульовою помилкою для великої 

кількості значень входу і цілі, виконавши такі дії. 

3.1. Задати навчальну послідовність і побудувати для неї графік: 

P = –1:0,1:1; 

T = [–0,9602 –0,5770 –0,0729 0,3771 0,6405 0,6600 … 

0,4609 0,1336 –0,2013 –0,4344 –0,5000 –0,3930… 

–0,1647 0,988 0,3072 0,3960 0,3449 0,1816 

–0,0312 –0,2189 –0,3201]; 

plot(P, T, ′*r′, ′MarkerSize′, 4, ′LineWidth′, 2) 

hold on 

3.2 Створити мережу і визначити кількість нейронів у шарах: 

net = newrbe(P, T); 

net.layers{1}.size % – у першому шарі – 21 нейрон; 

net.layers{2}.size % – у другому шарі – 1 нейрон; 

gensim(net); 

3.3 Виконати моделювання мережі й побудувати графік: 

V = sim(net, P); 

plot(P, V, ′*b′, ′MarkerSize′, 5, ′LineWidth′, 2) 

P = [–0,75 –0,25 0,25 0,75] 

V = sim(net, P); 

hold on 

plot(P,V,′*b′,′MarkerSize′,10,′LineWidth′,2). 

4. Створити радіальну базисну мережу для великого числа значень входу і 

цілі за середньої квадратичної помилки 0,01, виконавши дії завдання 3 і 

замінивши функцію newrbe(P, T) на функцію newrb(P, T, 0,01).  
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5. Провести апроксимацію функції f(x) за допомогою радіальних 

базисних функцій (x) i φ у вигляді наступного розкладу в ряд: 

  i

n

i

ixf 
1

 , 

тут коефіцієнти розкладання по радіальних базисних функціях: 

p = –3:0, 1:3; 

a1 = radbas(P); 

a2 = padbas(P – 1.5); 

a3 = radbas(P + 2); 

a = a1 + a2 + 0,5*a3; 

plot(P, a1, p, a2, p, 0,5*a3, p, a). 

Як видно з графіка, розкладання по радіальних базисних функціях 

забезпечує необхідну гладкість. Розкладання зазначеного виду може бути 

реалізоване на двошаровій нейронній мережі, перший шар якої складається з 

радіальних базисних нейронів, а другий – з єдиного нейрона з лінійною 

характеристикою, на якому підсумовуються виходи нейронів першого шару. 

6. Дослідити гладкість апроксимації за наступних значень параметра 

SPREAD: 1, 0,01 та 12, використовуючи команди з четвертого завдання. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Назва і мета роботи. 

3. Опис ходу виконання пунктів 1–6. 

4. Відповіді на контрольні питання. 

5. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Які класифікаційні ознаки мають мережі з радіально-базісними 

елементами? 

2. Які класи задач доцільно розв’язувати за допомогою RBF-мереж? 

3. Як побудовано алгоритм налаштування мереж цього типу? 
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4. Які особливості функціонування нейронів RBF-мереж? 

5. Які модифікації RBF-мереж існують? 

6. Як ініціалізуються коефіцієнти мережі на початковому етапі? 

7. Як визначити потрібну кількість нейронів RBF-мереж? 

8. Як обчислюється вихідний сигнал нейронних мереж цього типу? 

9. Які активаційні функції мають нейроні мереж цього типу? 

Література: [2‒4, 6, 10‒13]. 

 

Лабораторна робота № 9 

Тема. Дослідження самоорганізованих шарів і карт Кохонена 

Мета роботи: вивчення архітектури самоорганізованих нейронних мереж 

у вигляді карт Кохонена та спеціальних функцій для створення карти та 

топології, зважування, накопичення, налаштування ваг (розміщення нейронів), 

адаптації та навчання; ознайомлення з демонстраційними прикладами і їх 

скриптами, а також придбання навичок побудови самоорганізованих карт для 

розв’язання завдань кластеризації вхідних векторів. 

Короткі теоретичні відомоcті 

Cамопідпорядкована карта Кохонена – це одношарова нейронна мережа 

без змішування з конкуруючою функцією compet, що має певну топологію 

розміщення нейронів у N – вимірному просторі. На відміну від шару Кохонена 

карта Кохонена після навчання підтримує таку топологічну властивість, коли 

близьким вхідним векторам відповідають близько розташовані активні 

нейрони. 

Первісна топологія розміщення нейронів у карті Кохонена формується 

під час створення карти за допомогою функції newsom, одним з параметрів 

якого є ім’я топологічної функції gridtop, nextop або randtop, що відповідає 

розміщенню нейронів у вузлах або прямокутної, або гексагональної сітки, або у 

вузлах сітки з випадковою топологією. 

Відстані між нейронами і векторами входів обчислюються за допомогою 

таких функцій: 
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dist – евклідова відстань d = sqrt ((posi – pj)^2); 

boxdist – максимальне координатне зміщення; 

d = max (abs (posi – pj)); 

mandist – відстань сумарного координатного зміщення 

d = sum (abs(posi – pj)); 

linkdist – відстань зв’язку. 

 

Формування самопідпорядкованої карти Кохонена здійснюється 

функцією: 

net = newsom (PR, [d1, d2, ...], tfcn, dfсn, olr, osteps, tlr, tnd)), 

де Pr – масив розміру R*2 мінімальних значень векторів входу; 

d1, d2 ... – число нейронів за i-ю розмірністю карти. За замовчуванням – 

двовимірна карта з числом нейронів 5×8; 

tfсn – функція топології карти, за замовчуванням nextop; 

dfcn – функція відстані, за замовчуванням linkdist; 

olr – параметр швидкості навчання на етапі розміщення, за 

замовчуванням 0,9; 

osteps – кількість циклів навчання на етапі підстроювання, за 

замовчуванням 1000; 

tlr – параметр швидкості на етапі підстроювання, за замовчуванням 0,02; 

tnd – розмір околиці на етапі підстроювання, за замовчуванням 1. 

Налаштування карти Кохонена проводиться по кожному вхідному 

вектору незалежно від того, чи застосовується метод адаптації або метод 

навчання. У будь-якому випадку функція learnsom виконує настройку карти 
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нейронів. 

Насамперед визначається нейрон-переможець і коригується його вектор 

ваг і вектори сусідніх нейронів згідно зі співвідношенням: 

dw = lr * A2 * (p ’– w), 

де lr – параметр швидкості навчання, що дорівнює olr для етапу впорядкування 

нейронів і tlr для етапу підстроювання; 

A2 – масив сусідства для нейронів, розташованих в околиці нейрона-

переможця i: 

 

Тут а (i,q) – елемент виходу нейронної мережі; D (i,j) – відстань між 

нейронами i і j; nd – розмір околиці нейрона-переможця. Отже, вага нейрона-

переможця змінюється пропорційно половинному параметру швидкості 

навчання, а ваги сусідніх нейронів – пропорційно половинному значенняю 

цього параметра.  

Весь процес навчання карти Кохонена ділиться на два етапи: 

 етап упорядкованості векторів вагових коефіцієнтів у просторі ознак; 

 етап підстроювання ваг нейронів відносно набору векторів входу. 

На етапі впорядкування використовується фіксована кількість кроків. 

Початковий розмір околиці призначається рівним максимальної відстані між 

нейронами для обраної топології і потім зменшується до величини, 

використовуваної на етапі, і обчислюється за такою формулою:  

nd = 1,00001 + (max(d) – 1) (1 – s/S), 

де max(d) – максимальна відстань між нейронами; s – номер поточного кроку, а 

S – кількість циклів на етапі упорядкування. 

Параметр швидкості навчання змінюється за правилом:  

lr = tlr + (olr – tlr)(1 – s/S). 

На етапі підстроювання, який триває протягом решти процедури 

навчання, розмір оточення залишається постійним і дорівнює  
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nd = tnd + 0,00001, а параметр швидкості навчання змінюється за правилом:  

lr = tlr*S/s. 

Параметр швидкості навчання продовжує зменшуватися, але дуже 

повільно. Мале значення околиці й повільне зменшення параметра швидкості 

навчання добре налаштовують мережу під час збереження розміщення, 

знайденого на попередньому етапі. Кількість кроків на етапі підстроювання має 

значно перевищувати кількість кроків на етапі розміщення. На цьому етапі 

відбувається тонка настройка ваг нейронів відносно набору векторів входів. 

Нейрони карти Кохонена будуть упорядковуватися так, щоб у разі 

рівномірної щільності векторів входу нейрони також були розподілені 

рівномірно. Якщо вектори входу розподілені нерівномірно, то і нейрони будуть 

мати тенденцію розподілятися відповідно до щільності розміщення векторів 

входу. 

Отже, під час навчання карти Кохонена розв’язується не тільки завдання 

кластеризації вхідних векторів, але й виконується часткова класифікація. 

Порядок виконання роботи 

1. Розрахувати положення нейронів на чотиривимірної сітці з 

прямокутною топологією розміру 5×4×3×2 і зробити спробу побудувати графік 

розташування нейронів, виконавши наступні команди: 

pos = gridtop(5, 4, 3, 2) % – масив координат вузлів розміру N×S,  

%, де N – кількість вимірювань, що дорівнює 4, 

% а  i – кількість вузлів сітки, 

% рівне добутку числа нейронів по 

% кожному виміру 5×4×3×2 = 120; 

plotsom(pos) % – висновок тільки трьох розмірностей. 

2. Розрахувати положення нейронів на двомірної сітці з прямокутною 

топологією розміру 3×2 і побудувати графік розташування нейронів, 

виконавши команди: 

рos = gridtop(2, 3) % 0 1 0 1 0 1 
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% 0 0 1 1 2 2 

plotsom(pos) % – плоский графік.  

3. Розрахувати положення нейронів на двомірної сітці з прямокутною 

топологією розміру 3×2 і побудувати графік розташування нейронів, 

виконавши команди: 

рos =gridtop(3,2) % 0 1 0 1 0 1 

% 0 0 1 1 2 2 

plotsom(pos) % – плоский графік. 

4. Розрахувати положення нейронів на тривимірній сітці з 

гексагональною топологією розміру 5×4×3 з 60 нейронами і побудувати графік 

їх розташування, виконавши команди: 

рos = Hextop(5,4,3) % – массив розміру 3*60; 

рlotsom(pos) % – побудова графіка. 

5. Сформувати гексагональную сітку розміром 2×3 і побудувати графік, 

виконавши команди: 

pos = hextop(2,3) % 0 1,0 0,5 1,5 0 1,0 

% 0 0 0,866 0,866 1,7321 1,7321 

plotsom(pos) 

6. Створити сітку розміром 2×3 з випадковим розташуванням вузлів і 

побудувати графік розташування нейронів, виконавши наступні дії: 

pos = randtop(2, 3) % 0,062 0,647 0,49 і т. д. 

% 0 0,122 0,904 і т. д. 

plotsom(pos) % – побудова графіка. 

7. Створити сітку розміру 5×4×3 з випадковим розташуванням вузлів і 

побудувати графік розташування нейронів, виконавши такі дії: 

pos = randtop(5,4,3) % – створення сітки; 

plotsom(pos) % – побудова графіка. 

8. Обчислити евклідову відстань між нейронами мережі з топологією, для 

якої задана матриця для 10 нейронів у тривимірному просторі, виконавши 

команди: 
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pos = rand(3, 10) % – випадкова матриця координат; 

d = dist(pos) % – евклідова відстань між нейронами. 

9. Обчислити відстань максимального зсуву координат нейронів, 

розміщених у тривимірному просторі, виконавши команди: 

pos = rand(3,10); % – випадкова матриця координат 

d = boxdist(pos) % – максимальний координатний зсув, 

% які для векторів х і – у обчислюються 

% так: d = max(abs(x – y)). 

10. Обчислити сумарні координатні зміщення для сітки з 10 нейронів у 

тривимірному просторі з випадковою матрицею координат, виконавши такі дії: 

pos = rand(3,10) % – випадкові координати для 10 нейронів; 

d = mandist(pos) % – сумарний координатний зсув; 

% які для векторів х і – у обчислюються 

% так: d = sum(abs(x – y)). 

11. Обчислити відстань зв’язки між нейронами, розподіленими 

випадковим чином в тривимірному просторі, виконавши наступні команди:  

pos = rand (3,10)% – масив випадкових координат для 10% нейронів. 

d = linkdist(pos) % – відстані зв’язки між нейронами,  

% визначається так: 

% – 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

% – 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

% – 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

% – 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 і т. д. 

12. Створити гексагональну карту Кохонена розміром 2×3, 

проаналізувати її структурну схему та параметри обчислювальної моделі, 

зробити навчання карти і її моделювання, а також побудувати необхідні 

графіки, виконавши команди: 

net = newsom([0 2; 0 1], [2 3]); % – два входи; 

net, net.layers{1} % – обчислювальна модель. 

P = [0.1 0.3 1.2 1.1 1.8 1.7 0.1 0.3 1.2 1.1 1.8 1.7; 
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0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2 1.8 1.8 1.9 1.9 1.7 1.8]; 

plotsom(net.IW{1,1}, net.layers{1}.distances) 

hold on 

plot(P(1,:),P(2,:),′*k′,′MarkerSize′,10) 

net.trainParam.epochs = 2000; 

net.trainParam.show = 100; 

net = train(net,P); 

plot(P(1,:),P(2,:),′*′,′MarkerSize′,10) 

hold on 

plotsom(net.IW{1,1}, net.layers{1}.distances) 

net.IW{1,1} 

a = sim(net,[1.5;1] % – a = (3,1) 1. 

13. Створити одновимірну карту Кохонена з 10 нейронів, навчити її на 

послідовності зі 100 двоелементних векторів одиничної довжини, розподілених 

рівномірно в межах від 0 до 90 º, побудувати графік розподілу векторів по 

кластерам і виконати моделювання мережі для одного вектора входу, 

виконавши команди: 

аngels = 0 : 0.5 + pi/99 : 0.5*pi; 

p = [sin(angels); cos(angels)]; 

plot(P(1, 1:10:end), P(2, 1:10:end), ′*8′) 

hold on 

net=newsom([0 1 ; 0 1], [10]); 

net.trainparam.epochs = 2000; 

net.trainparam.show = 100; 

[net, tr] = train(net,P); 

plotsom(net.iw{1, 1}, net.layers{1}.distances) 

figure(2) 

a = sim(net, P) % – моделювання на навчальній 

% множині и побудова 

% столбцової діаграми. 
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а = sim(net,[1;0]) % – віднесений до 10-го кластеру. 

14. Створити двомірну карту Кохонена розміром 5×6 з гексагональною 

топологією, навчити на послідовності з 1000 двоелементних випадкових 

векторів, елементи яких розподілені за рівномірному закону в інтервалі [–1; 1], і 

виконати моделювання, використовуючи команди: 

P = rands(2, 1000) 

plot(P(1,:), P(2,:), ′+′) 

net.trainparam.epochs = 1000; 

net.trainparam.show = 100; 

net = train(net,P); 

plotsom(net, /w{1,2}, net.layers{1}.distances) 

a = sim(net, P); bar(sum(a′)) % – столбцы; 

a = sim(net, [0,5; 0,3], holdon 

plot(0,5, 0,3, ′*k′). 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Назва та мета роботи. 

3. Опис порядку виконання пунктів 1–14. 

4. Відповіді на контрольні питання. 

5. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Що таке «кластер»? 

2. Які математичні методи виділення кластерів існують? 

3. За якими принципами функціонують карти самонавчання? 

4. Які класи задач доцільно розв’язувати за допомогою мереж Кохонена? 

5. Як побудовано алгоритм налаштування мереж цього типу? 

6. Які особливості функціонування нейронів мереж Кохонена? 

7. Які модифікації мереж Кохонена існують? 

8. Що обумовлює властивість самонавчання? 

9. Назвіть особливості роботи алгоритму К-середніх? 
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10. Чим визначається кількість нейронів шару Кохонена? 

11. Якими програмними функціями можна створити та налаштувати 

мережу цього типу? 

12. Якими програмними функціями можна обчислити вихідний сигнал 

мереж цього типу? 

Література: [2–4, 6, 10–13]. 

 

Лабораторна робота № 10 

Тема: Нечітка експертна система для ідентифікації динамічного 

об’єкта 

Мета: дослідження ефективності роботи експертної системи, створення 

бази правил для додатка ідентифікації та налаштування регулятора.  

Короткі теоретичні відомості 

Робота системи являє собою послідовність кроків, на кожному з яких з 

бази обирається деяке правило, що застосовується до поточного вмісту робочої 

множини. Цикл закінчується, коли виведено або спростовано цільове 

твердження. 

Ця експертна система працює на основі комбінованого алгоритму 

нечіткого логічного виводу (рис. 10.1). Процедура пошуку розв’язку розбита на 

цикли і в межах кожного діє свій набір експертних правил, що викликається із 

загальної бази знань за результатами роботи попереднього циклу. Робота 

програми в кожному циклі відповідає основним етапам нечіткого виводу: 

− фазифікація (введення нечіткості); 

− агрегування (застосовується min-кон’юнкція); 

− композиція (з використанням max-диз’юнкції); 

− дефазифікація (приведення до чіткості, використовується метод центра 

тяжіння).  

Правила визначені так (для даної системи), виходячи з виду перехідних 

характеристик та значень параметрів об’єктів: 

ЯКЩО   T big   І   E small   ТО   I small 
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ЯКЩО   Y small   І   X3 big   І   X4 small   І   X6 normal   ТО   T small, 

де T та E – постійна часу та коефіцієнт демпфування; Х1, X3, X4, X6  моменти 

часу.  

Як об’єкт дослідження прийнятий динамічний об’єкт другого порядку: 

1ST2ST

1
22 

, 

для якого також необхідно автоматично знаходити значення коефіцієнтів 

пропорційної та інтегральної складових регулятора. Зміна вигляду перехідного 

процесу проводиться завдяки зменшенню та збільшенню постійної часу Т та 

коефіцієнта демпфування ξ у різних комбінаціях. Параметри першого об’єкта 

вважаються початковими (Т = 0,2, ξ = 0,5), а змінені значення коефіцієнтів – 

параметри, відповідно, наступних об’єктів (табл. 10.1). 

Таблиця 10.1  Параметри об’єктів 

№ об’єкта керування Постійна часу, Т Коефіцієнт демпфування, ξ 

1 0,2 0,5 

2 0,1 0,5 

3 0,3 0,5 

4 0,2 0,4 

5 0,2 0,6 

6 0,1 0,4 

7 0,1 0,6 

8 0,3 0,4 

9 0,3 0,6 

 

На рис. 10.2 зображені перехідні процеси перелічених об’єктів, під час 

моделювання в пакеті Simulink MatLab 6.x., а також зображені терми, їх вигляд 

та розташування. 

Характеристика першого об’єкта, параметри якого вважаються вихідними 

проходить через терми, значення яких відповідає «normal» значенню, а 

наступні характеристики відповідних об’єктів, залежно від значень параметрів, 

проходять через терми зі значеннями «small», «normal», і «big». 

Моменти часу прийняті відповідно: Х1 – 0,1 с, Х3 – 0,5 с, Х4 – 0,75 с,  

Х6 – 1,25 с. 
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Ініціалізація змінних і об'єктів. Відкриття форм

Зчитування вхідних значень з форми “Імітаційне моделювання”. Фазифікація вхідних змінних 

Створення першої таблиці стека (Stack1). Заповнення даної таблиці логічного виводу

Створення нової таблиці стека Stack_n, n = n + 1

Умова 

(комбінація умов) призводить 

до спрацювання правила

Перевірка наявності 

поточної умови в таблиці 

“спрацьовані умови”

Заповнення наступної таблиці стека (Stack_n) Що 

відповідає правій частині правила (Условие_ТО) Бази знань

Усі записи проаналізовані

Вибір наступного записуПеренесення логічного твердження в наступну таблицю 

стека Stack_n, n = n + 1

Агрегування підумов у нечітких правилах добутків (min_кон'юнкція ) 

по всім записам у поточній таблиці

Композиція нечітких підмножин для кожної змінної виводу (max_диз'юнкція або 

сума)

Дві останні 

таблиці стека співпадають

 (Stack_n = Stack_n-1)

Дефазифікація усіх вихідних змінних (метод центру тяжіння)

Оновлення форми “імітаційне моделювання”. Виведення результатів - таблиця 

“результат” 

кінець

Початок

Визначення поточної умови із попередньої (заповненої) таблиці стека

так

ні

ні

так

ні

так

так

ні

 Введення вхідних умов (табл. “Умови_числ_знач”). Заповнення таблиці термів

 

Рисунок 10.1  Алгоритм логічного виводу 
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Рисунок 10.2  Перехідні процеси з заданими термами та моментами часу 

 

Перед системою поставлене завдання коригування коефіцієнтів 

настройок ПІ-регулятора, який початково налаштований на керування вихідним 

об’єктом за критерієм максимальної швидкодії у разі обмеження 

перерегулювання на рівні 40 %. Перехідний процес вважається закінченим, 

якщо вихідний сигнал не покидає проміжку ±5 % від установленого рівня.  

Під час запуску додатка відчиняється головна форма «Перегляд правил» 

(рис. 10.3), яка забезпечує перегляд правил не лише в числовому вигляді, як 

вони надані в базі даних, а й у лінгвістичному відображенні.  

 

 

 



 33 

Рисунок 10.3 – Головна форма 

 

Кнопки виклику допоміжних форм, розташованих знизу головної робочої 

форми, забезпечують відкриття обраної форми та можливість працювати з 

ними в процесі роботи додатка. 

Форма редагування дозволяє переглядати наявні умови та значення для 

створення нових умов, а також можливість їх редагування, знищення та 

створення нових.  

З натисканням кнопки «Відобразити форму термів» відчиняється форма, 

яка містить таблицю умов та таблицю термів, таблиця «Терми» заповнюється 

автоматично кодами умов, що використовуються під час створення нового 

правила з метою запобігання помилкового вводу. 

Кнопкою «Форма імітаційного моделювання» відкривається робоча форма, яка 

окрім таблиці вхідних даних містить також таблицю відображення отриманого 

результату (рис. 10.4), а також кнопку «ПУСК», обробник якої і виконує усі 

операції розрахунку, у тому числі й логічний вивід, тобто занесення отриманого 
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результату в таблицю «Результат», що відображена на формі.  

Порядок роботи з програмним забезпеченням. Під час запуску додатка 

відображається  головна форма (рис. 10.3). 

 

Рисунок 10.4 – Форма імітаційного моделювання 

 

За необхідності додати, відредагувати або знищити наявні правила, 

необхідно використовувати форму редагування. Після закінчення 

доопрацювання правил, відкривши форму термів, необхідно занести числові 

значення термів лінгвістичних змінних, користуючись для перегляду умов 

таблицею, що відображена на цій формі.  

Потім, відкривши форму імітаційного моделювання, задати вхідні умови 

(початкові параметри) до таблиці «Умови_Числові значення» і, натиснувши 

кнопку «ПУСК», отримати результат у вигляді таблиці, де розраховані  числові 

значення функцій приналежності й зазначена конкретна умова. 

У процесі знаходження правильного розв’язку додаток працює із 

запитами та допоміжними таблицями, таблицями стека, а результат роботи 

відображається в одній таблиці.  
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Порядок виконання роботи 

1. Як вхідні змінні визначені значення прийнятих моментів часу, а саме: 

Х1, Х3, Х4, Х6. Необхідно для об’єктів № 1, 7, 9 визначити вхідні змінні – 

відповідні точки, де характеристика об’єкта перетинається з конкретним 

значенням прийнятого моменту часу і отримане значення ставиться у 

відповідність з прийнятими значеннями термів. Визначені значення внести в 

таблицю.  

2. Для того, щоб ЕС могла приймати правильні розв’язки, у її базу правил 

необхідно внести інформацію про значення налаштувань регуляторів для 

переглянутих випадків (рис. 10.5). 

 

3. Запустивши систему, можливо використовувати отримані результати в 

оцінюванні коректності роботи системи, точності й адекватності результатів у 

додатках, ідентифікації розпізнавання ситуацій, побудувати математичну 

модель об’єктів з вихідними параметрами, підібраними параметрами та 

параметрами, отриманими програмно, та відобразити порівняльні 

 

Рисунок 10.5  Структурна схема об’єктів з регулятором 
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характеристики досліджуваних об’єктів. 

4. Визначені початкові умови занести до таблиці «Умови_Вхідні 

параметри» (форма «Імітаційне моделювання») для кожного з досліджуваних 

об’єктів та запустити на виконання. 

5. Промоделювати систему об’єктів з ПІ-регулятором з отриманими 

значеннями для всіх параметрів: змінна часу, коефіцієнт демпфування, 

пропорційна та інтегральна складові регулятора. 

6. Користуючись програмою Database Desktop, викликавши з головного 

меню C++Builder розділ Tools, переглянути на кожному етапі створення нової 

таблиці стека і прослідити проходження етапів логічного виводу: фазифікації, 

агрегування, композиції, дефазифікації. 

7. Провести порівняльну характеристику отриманих результатів. 

Зміст звіту 

1. Тема та мета лабораторної роботи. 

2. Навести математичну модель і перехідні характеристики 

досліджуваних об’єктів. 

3. Указати визначені вхідні змінні для досліджуваних об’єктів. 

4. Відобразити вікно програми з отриманими результатами. 

5. Показати порівняльні характеристики об’єктів з початковими 

параметрами та з новими отриманими змінними. 

6. Виконати перевірочне моделювання та кількісно оцінити результат 

роботи системи. 

7. Висновки з роботи. 

Контрольні питання 

1. Надати визначення експертної системи. 

2. Які сфери застосування подібних експертних систем?  

3. Пояснити принцип дії цієї експертної системи. 

4. Як працює алгоритм прямого логічного виводу? 

5. Які основні етапи нечіткого виводу можливо виділити для 

розглянутого прикладу? 

6. У чому відмінність відомого алгоритму прямого логічного виводу від 
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досліджуваного в цій роботі? 

7. На підгрунті чого формулюються правила під час налаштування 

системи? 

8. Які чинники впливають на кінцевий результат розрахунків? 

9. У якій формі відбувається завдання експертних правил у програмі? 

10. Як оцінювання адекватність результатів роботи системи? 

11. Зробити оцінку отриманого результату, як можливо покращити якість 

прийняття рішень у цій програмі? 

12. Сформулювати обмеження та переваги нечіткої експертної системи.   

Література: [10, с. 27–43, с. 47–57, с. 505–509, с. 514–519, с. 533–538;  

12, с. 278–294; 16, с. 104–112]. 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт складається з десяти робіт, які спрямовані на 

перевірку знань студентів з теорії та практики розв’язання прикладних задач. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для всіх 

студентів. За десять робіт студент може отримати 40 балів.  

За кожну лабораторну роботу виставляється: 

− 4 бали, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі запитання.  

У такому разі незначні неточності при відповіді на одне з контрольних питань; 

− 2 бали виставляється, якщо студент виконав лабораторну роботу, 

написав звіт, але не захистив його; 

− у решті випадків виставляється 0 балів. 

Розподіл за балами за видами занять наведено у таблиці. 

Комбіновані інтелектуальні системи Бали 

Лекції 10 

Лабораторні роботи (4 б.×10 л. р.) 40 

Поточні контрольні роботи (15 б.× 2 к. р.) 30 

Іспит 20 

Усього 100 
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Ум. друк. арк. ______. Наклад _______ прим. Зам. № __________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 




