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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 роботі є порядок виконання роботи із завданнями, зміст звіту та 

контрольні питання, відповідь на які необхідно підготувати письмово. Зразок 

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

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Первинні етапи розробки нечітких контролерів. Постанова 

задачі синтезу системи керування. Складання опису вхідних сигналів і 

керуючих впливів, аналіз об’єкта керування; проведення фаззіфікації 

змінних; формулювання експертних правил для систем регулювання 

Мета роботи: на практиці засвоїти роботу в середовищі редактора FIS. 

Навчитися впроваджувати в моделі Simulink нечіткі контролери та редагувати 

їх властивості.  

Короткі теоретичні відомоcті 

Одним з головних напрямів практичного використання систем нечіткого 

виводу є роз’язання задач керування різними об’єктами чи процесами. У цьому 

випадку побудова нечіткої моделі базується на формальному надані 

характеристик системи, що досліджується, в термінах лінгвістичних змінних. 

Оскільки окрім алгоритму керування основними поняттями систем керування є 

вхідні та вихідні змінні, то саме вони розглядаються як лінгвістичні змінні під 

час формування бази правил у системах нечіткого виводу. 

Мета керування – визначити значення керувальних змінних на підгрунті 

аналізу поточного стану об’єкта керування, реалізація яких дозволяє 

забезпечити бажану поведінку чи стан об’єкта керування.  

У цій лабораторній роботі розглядається задача керування змішувачем 

води під чакс прийняття душу (рис. 1.1).  

У разі прийняття душу на вхід змішувача подається холодна та гаряча 

вода по відповідним магістральним трубам. Найбільш комфортні умови для 

душу створюються за наявності на виході змішувача теплої води постійної 

температури. Оскільки під час прийняття душу можуть спостерігатися 

нерівномірні витрати води, температура на виході змішувача буде змінюватися, 

призводячи до необхідності ручної зміни подачі холодної або гарячої води.  
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Необхідно зробити регулювання температури води автоматичним, 

забезпечуючи постійну температуру на виході змішувача. 

Можна сформулювати декілька евристичних правил, які будуть 

примінятися у випадку регулювання температури води на виході змішувача: 

− якщо вода гаряча, то необхідно повернути вентиль крана гарячої води 

на великий кут вправо; 

− якщо вода не дуже гаряча, то необхідно повернути вентиль крана 

гарячої води на невеликий кут вправо; 

− якщо вода тепла, то залишити вентиль крана гарячої води без змін; 

− якщо вода прохолодна, то необхідно повернути вентиль крана гарячої 

води на невеликий кут вліво; 

− якщо вода холодна, то необхідно повернути вентиль крана гарячої води 

на великий кут вліво. 

 

Рисунок 1.1 – Ілюстрація моделі нечіткого керування 

змішувачем води під час прийняття душу 
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Для формування бази правил систем нечіткого виводу необхідно 

визначити вхідні та вихідні лінгвістичні змінні. Для цьої задачі як вхідну 

лінгвістичну змінну слід використовувати температуру води на виході 

змішувача, а як вихідну – кут повороту вентиля крану гарячої води. 

Як терм-множину першої лінгвістичної змінної можна використовувати 

множину Т1 = {«гаряча», «не дуже гаряча», «тепла», «прохолодна», «холодна»} 

з функціями приналежності, наведеними на рис. 1.2. 

Як терм-множину другої лінгвістичної змінної можна використовувати 

множину Т2 = {«великий кут вправо», «невеликий кут вправо», «нуль», 

«невеликий кут вліво», «великий кут вліво»} з кусочно-лінійними функціями 

приналежності, зображеними на рис. 1.3. 

 

 

Рисунок 1.2 – Графіки функцій приналежності для термів вхідної 

лінгвістичної змінної 
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На рис. 1.4 наведено математичну модель роботи нечіткої системи 

керування. 

  

Рисунок 1.3 – Графіки функцій приналежності для термів вихідної 

 лінгвістичної змінної 
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Рисунок 1.4 – Математична модель роботи нечіткої системи 
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Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом зі створення та редагування 

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 необхідно сформулювати 

правила нечітких продукцій.  

5. Створити в редакторі Simulink модель роботи нечіткої системи 

керування. Подивитися спосіб включення нечіткого контролера, його вхідні та 

вихідні сигнали. 

6. Запустити FIS-редактор інструментарію нечіткої логіки з панелі 

запуску командного вікна системи MatLab. У редакторі відкрити свою  

FIS-структуру з диска та зберегти її під тим же ім’ям у робочому просторі. 

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

допомогою пунктів меню View V iew_rules (перегляд усіх правил) і  

View  View_surface (перегляд поверхні відгуку) оцінити зміни настроювань 

регулятора для різних ситуацій. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Назва та мета роботи. 

3. Опис ходу виконання пунктів 1–7. Привести схему включення нечітких 

контролерів. Показати перелік правил і поверхню відгуків створеного 

контролера. Показати перехідні процеси адаптивної нечіткої системи. Показати 

графік зміни показників якості. 

4. Відповіді на контрольні питання. 

5. Висновки щодо роботи. 
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Контрольні питання 

1. Які основні етапи нечіткого виводу? 

2. Як досягається плавна або стрибкоподібна зміна виходу нечіткого 

контролера під час плавної зміні вхідного сигналу? 

3. Що таке агрегування умов? 

4. Що таке активізація виводів? 

5. Що таке акумуляція висновків? 

6. Як проводиться деффазіфікація в розглянутому прикладі? 

7. Як метод деффазіфікації впливає на якість роботи контролера? 

8. Як змінити керувальний вплив? 

9. Яким ще способом можна включити нечіткий контролер для керування 

цим об’єктом? 

10.  Як можна підвищити точність і швидкість роботи нечіткої системи 

керування? 

Література: [1, 3, 4, 6, 10–13]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Аналітичне проектування нечітких регуляторів із заданими 

характеристиками. Доповнення нечітких блоків динамічними моделями. 

Оптимізація нечітких контролерів. Використання таблиць фаззі-пошуку 

Мета: дослідження можливості підвищення якості керування нечітких 

систем завдяки доповненню їхніми динамічними блоками й оптимізації 

структури.  

Короткі теоретичні відомості 

У процесі навчання за початковими даними фаззі-правилам підлягають 

розв’язанню такі задачі: 

 накопичення даних і вибір відповідних комплектів даних; 

 визначення числа необхідних лінгвістичних величин; 

 побудова функції приналежності; 
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 формування виходів, що випливають із правил; 

 установлення правил, що спираються на дані входу і виходу; 

 адаптивне поліпшення бази правил. 

Розглянемо одну з можливих процедур роз’язання зазначеної задачі. Для 

кращої наочності для системи приймемо обмеження: на вхід контролера 

подається три змінні – відносної неузгодженості L, похідна відносної 

неузгодженісті dL, інтеграл відносної неузгодженості S, а на виході контролера 

одна змінна – збільшення керувального впливу out1. Виконано моделювання на 

ЕОМ ПІД – фаззі-контролера з об’єктом керування, що має ланку затримання й 

аперіодичну 1-го порядку. Спочатку контролер настроюється  експертом не 

оптимально.  

Розподіл може бути застосовано також і для складних систем на базі 

автоматичного групового аналізу. У такому разі дані групуються так, щоб 

аналогічні комплекти даних поєднувалися в окремі класи, а різні належали б до 

різних класів. Кількість класів вибирається довільно. Отримані класи можуть 

характеризуватися середнім значенням величин і межами класів. 

За результатами визначення ФП автоматично визначається база правил.  

Рисунок 2.1 – Вигляд моделі для дослідження якості роботи  

нечіткого контролера 
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Безпосередньо з підмножин фаззі виходять відповідні умови правил. 

Вихідний результат одержують із середніх величин керувального впливу, що 

належать до відповідних класів.  

 

Рисунок 2.2 – Вигляд моделі для настроювання нечіткого контролера: 

А – Блок PID у моделі; Б – Блок PID_Logic у  моделі; В – Блок Account of 

relative distance у моделі 

 

Виклик графічного середовища виконується з панелі запуску в розділі 

Fuzzy Logic Toolbox. Основи роботи із графічним редактором описані в [1], [7]. 

Таблиця 2.1 – Блок Step  та його параметри 

 

 

 

 

Блок  

 

Параметр 
Step Step1 Step2 Step3 

Step time 0,15 0,3 0,15 0,3 

Initial value 0 0 0 0 

Final value 1 2 2 3 

Sample time 0 0 0 0 
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Таблиця 2.2 – Блок Delay та його параметри 

Блок 

 

Параметр 

Delay2 Delay1 Delay4 

Time delay 0,01 0,01 0,01 

Initial output 0,01 0 0,01 

Initial buffer size 1024 1024 1024 

Pade order 0 0 0 

 

Таблиця 2.3 – Блок Relay та його параметри 

Блок 

    

Параметр             
Relay 

Switch on point 0.5 

Switch off point –0.5 

Output when on 1 

Output when off 0 

Sample time –1 

 

Таблиця 2.4 – Блок Saturation та його параметри 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 

Параметр 
Saturation 

Upper limit 15 

Lower limit –15 

Sample time –1 
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 Таблиця 2.5 – Лінгвістична змінна dL 

 

 Таблиця 2.6 – Лінгвістична змінна Оut1 

 

Таблиця 2.7 – Лінгвістична змінна L 

Перелік термів Діапазон 
Кількість 

термів 

Ім’я 

змінної 

Small (малий) 23.15  60.2  118 

7 dL 

Negbig (великий 

негативний) 
–417  –276  –95.37 

Negsmall (малий 

негативний) 
–155  –73.2  –23.15 

Zero (нулевий) –32.4  –2.78  32.41 

Zerop (нулевий) –0,5  3  30,56 

Zeron (нулевий) –34,26  –8  0 

Big (великий) 62,04  234  309 

Перелік термів Діапазон 
Кількість 

термів 

Ім’я 

змінної  

Small (малий) 0,00794   0,123   0,2579 

7 Out1 

Bigneg (великий 

від’ємний) 
–1,1   –0,933  –0,3452 

Zero (нулевий) –0,05159   0   0,107 

Midneg (середній  

від’ємний) 
–0.734  –0.4722  –0,0357 

Huge (високий) 1,139   1,944   2,294 

Big (великий) 0,5355 1,015   1,42 

Mid (середній) 0,139   0,393   0,75 

Перелік термів Діапазон 
Кількість 

термів 

Ім’я 

змінної 

Small (малий) 0,387     0,5093  0,689 

6 L 

Mid (середній) 0,5728   0,768    0,874 

Tiny (дуже малий) 0,07804 0,276    0,459 

Zero (нулевий) –0,00355 0,03307 0,102 

zero2 (нулевий) 0,0463  0,07277  0,1148 

Big (великий) 0,7235  1,01  1,05 
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       Таблиця 2.8 – Лінгвістична змінна S 

 

Рисунок 2.4 – Терми вхідної лінгвістичної змінної L 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Терми вхідної лінгвістичної змінної dL 

 

 

 

 

 

Перелік термів Діапазон 
Кількість 

термів 

Ім’я 

змінної 

Small (малий) 0,003  0,00504  0,007976 

5 S 

Mid (середній) 0,00411  0,00901 0,01194 

Huge (високий) 0,01115  0,0187   0,0278 

Zero (нулевий) –0,00073  0,000118 0,00369 

Big (великий) 0,01123    0,01236   0,01406 
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Рисунок 2.6 – Терми вхідної лінгвістичної змінної S 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Терми вихідної лінгвістичної змінної out1 

 

Експертні правила 

1. (L==big)     & (dL==zero)           & (S==zero)  => (out1 =huge) (1) 

2. (L==big)     & (dL==zero)           & (S==small) => (out1 =mid) (1) 

3. (L==big)     & (dL==negsmall)   & (S==mid)  => (out1 =bigneg) (1) 

4. (L==small)  & (dL==negbig)      & (S==mid)  => (out1 =huge) (1) 

5. (L==tiny)    & (dL==negbig)      & (S==mid)  => (out1 =big) (1) 

6. (L==zem)    & (dL==negsmall)  & (S==big)   => (out1 =small) (1) 

7. (L==zero)    & (dL==negbig)     & (S==big)   => (out1 =zero) (1) 

8. (L==zero)    & (S==huge)                                 => (out1 =big) (1) 

9. (L==zero)    & (dL==zero)         & (S==big)   => (out1 =big) (1) 

10. (L==zero)  & (dL==zero)        & (S==huge) => (out1 =big) (1) 

11. (L==zero)  & (dL==zeron)      & (S==huge) => (out1 =huge) (1) 

12. (L==tiny)   & (dL==negsmall) & (S= =big)  => (out1 =big) (1) 

13. (L==zero2) & (dL==zerop)      & (S==big)  => (out1 =huge)(1) 

14. (L==zero2) & (dL==zerop)      & (S==big)  => (out1 =big)(1) 
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Рисунок 2.8 – Формування таблиці фаззі-пошуку, установлення правил, 

що спираються на дані входу і виходу: 

1 – бажаний перехідний процес;  

2 – перехідний процес початкової системи;  

3 – відносна неузгодженість L;  

4 – похідна відносної неузгодженості dL;  

5 – інтеграл відносної неузгодженості S; out-вихід керувального 

впливу;  

y – проходження процесу для встановлення результату;  

t – час, за який  процес досягає бажаного результату;  

xn – номер класу 
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Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом за створення й редагування 

властивостей нечітких контролерів. 

2. Відкрити в редакторі Simulink файл моделі Lab2_1.  

3. Запустити FIS-редактор інструментарію нечіткої логіки з панелі 

запуску командного вікна системи MatLab. У редакторі відкрити FIS-структуру 

з ім’ям L1. 

4. Сформувати терми входів і виходів згідно з таблицями, які приведені 

вище. 

5. Зберегти з ім’ям L1 в робочому просторі. 

6. Виконати моделювання, проаналізувати перехідний процес для  

ПІД-регулятора зі змінними настроюваннями й адаптивним нечітким  

ПІД-регулятором. Оцінити роботу системи за критерієм максимальної точності. 

7. Виконати оптимізацію контролера методом таблиць Fuzzy-пошуку. 

8. На таблиці Fuzzy-пошуку показати бажаний перехідний процес.   

9. За таблицею найти нові положення всіх термінів.  

10. Провести перевірочний цикл моделювання.  

11. У відсотковому відношенні розрахувати різні значення показників 

якості для ПІД-регулятора і нечіткої системи.  

12. Зробити висновки за отриманими результатами.  

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Назва та мета роботи. 

3. Опис порядку виконання пунктів 1–12. Показати перелік правил і 

поверхню відгуків створеного контролера. Показати перехідні процеси двох 

адаптивних нечітких систем. Показати графік зміни показників якості двох 

адаптивних нечітких систем. Привести таблицю фаззи-пошуку. 

4. Відповіді на контрольні питання. 

5. Висновки щодо роботи. 
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Контрольні питання 

1. У чому перевага отриманих адаптивних регуляторів порівняно з 

класичними? 

2. На підставі чого контролер адаптується до поточної ситуації? 

3. Укажіть переваги, що досягають методом таблиць Fuzzy-пошуку. 

4. Завдяки чому досягається толерантність роботи нечіткого контролера 

за різними задаючими сигналами? 

5. Як впливає вид критерію якості на процес настроювання нечіткого? 

контролера? 

6. Як визначається кількість термів лінгвістичних змінних? 

7. Як можна визначити кількість правил апроксимувального нечіткого 

контролера на базі експериментальних даних? 

Література: [1, 5, 6, 9, 12, 13]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Реалізація методу розпізнавання за скалярним добутком 

векторів за допомогою матричного класифікатора. Побудова 

найпростіших персептронних мереж 

Мета: вивчити алгоритм і програмну реалізацію нейронної мережі типу 

«багатошаровий персептрон», засвоїти, як реалізовані обчислювальні та 

керувальні процедури.  

Короткі теоретичні відомості 

У лабораторній роботі пропонується для вивчення програмна реалізація 

нейронної мережі, що містить шар рецепторів, схований шар і вихідний шар. 

Кількість нейронів у рецепторному і схованому шарах можна регулювати від 

одного до сорока. У вихідному шарі мається один нейрон.  

Програма призначена для вивчення прогнозувальних здібностей мережі 

на періодичних і неперіодичних послідовностях. 
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Навчальні й екзаменаційні послідовності знаходяться в текстових файлах. 

Для генерації послідовностей додається окрема програма.  

Зміна кількості нейронів і назв файлів навчальних вибірок здійснюється 

безпосередньо у вихідному тексті програми. 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити вихідний текст програми і зрозуміти призначення і принцип 

роботи всіх процедур. 

2. Використовуючи наданий текст програми як прототип, скласти власну 

програму, що реалізує одношаровий або двошаровий персептрон на будь-якій  

мові програмування.  

3. Увести позначення масивів і змінних, необхідних для програмної 

реалізації  персептрону. Зробити пояснення щодо призначення змінних. 

4. Зробити словесний опис алгоритму з використанням уведених змінних. 

5. Створити текстовий файл із набором прикладів для навчання 

персептрону. 

У зазначений файл помістити вхідні дані у вигляді набору векторів і 

шаблони виходів. Нижче надана таблиця даних для навчання. Передбачається, 

що в персептроні 7 входів і 7 виходів. Кожен стовпчик є вектором вхідних 

даних. Шаблоном для виходів є наступний стовпчик. Отже, маємо 7 прикладів 

для навчання. 

Таблиця 3.1 – Дані для навчання нейронної мережі 

№ 

п / п 

Вектор 

1 

Вектор 

2 

Вектор 

3 

Вектор 

4 

Вектор 

5 

Вектор 

6 

Вектор 

7 

Вектор 

входу 

1 0,2416 0,3620 0,3873 0,4246 0,397 0,4187 0,4370 0,5911 

2 0,3428 0,3324 0,3892 0,2952 0,3616 0,5408 0,6356 0,6552 

3 0,3461 0,4121 0,4278 0,4561 0,4844 0,5826 0,5434 0,6204 

4 0,2307 0,2986 0,3451 0,4102 0,4739 0,5203 0,4901 0,5198 

5 0,0428 0,2228 0,3731 0,4377 0,5177 0,4065 0,4762 0,5500 

6 0,0400 0,052 0,0970 0,099 0,135 0,192 0,218 0,3780 

7 0,1287 0,1532 0,1764 0,2312 0,2531 0,3614 0,4132 0,4703 
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6. Задокументувати текст програми та надати складену програму на 

перевірку викладачу.  

7. Здійснити налагодження програми і добитися мінімальної загальної 

помилки під час навчання на заданих прикладах.  

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Назва і мета роботи. 

3. Опис ходу виконання пунктів 1–7. Короткий опис алгоритму навчання 

мережі, текст програми, що розроблена самостійно, опис структури та роботи 

розробленої програми. 

4. Відповіді на контрольні питання. 

5. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. У чому є основний принцип розділення образів за допомогою векторів? 

2. Яку структуру має штучний нейрон? 

3. Які існують типові топології штучних нейронних мереж? 

4. Назвіть класифікаційні ознаки штучних нейронних мереж? 

5. Відповідно до якого методу оптимізації функціонує алгоритм? 

6. Перелічіть переваги і недоліки методу backpropagation. 

7. Чим відрізняється навчання з учителем від навчання без учителя? 

8. Якими чинниками обумовлена якість процесу розпізнавання образів за 

методом скалярного добутку векторів? 

9. У чому складається суть методу навчання за правилом Відроу-Хоффа? 

Література: [3, 5, 9, 10]. 
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Лабораторна робота № 4 

Тема. Створення гібридної мережі як адаптивної системи логічного 

виводу для апроксимації експериментальних даних. Приклад роз’язання 

задачі нейро-нечіткого виводу 

Мета: засвоїти практично роботу в середовищі графічного редактора 

адаптивних нейронних систем. Дослідити можливість використання гібридної 

мережі в завданнях керування.  

Короткі теоретичні відомості 

Гібридна нейронна мережа – це нейронна мережа із чіткими сигналами, 

вагами й активізаційною функцією, але з об’єднанням сигналів і ваг мережі з 

використанням Т-норми, Т-конорми або деяких інших безперервних операцій. 

Входи, виходи й ваги гібридної нейронної мережі – речовинні числа, що 

належать відрізку [0, 1]. 

Прикладом подібної мережі може бути система, що має таку базу знань: 

1П : якщо 1x  є 1L  і 2x  є 2L  і 3x  є 3L  , тоді z є H  ,  

2П : якщо 1x , є 1H , і 2x  є 2H   і 3x  є 3L , тоді z  є M ,  

3П : якщо 1x , є 1H , і 2x  є 2H   і  3x їсть 3H  , тоді z   є S , 

де 1x , 2x , 3x  – вхідні змінні, z  – вихід системи, 1L , 2L , 3L , 1H , 2H , 3H  , H , M , S  –  

деякі нечіткі безлічі з функціями приналежності сигмоїдного типу: 
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Для визначення вихідної змінної використовується такий алгоритм 

виводу: 

1) підраховуються значення істинності передумов для кожного правила: 

)()()( 3322111 aLaLaL  , 
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)()()( 3322112 aLaHaH  , 

)()()( 3322113 aHaHaH  , 

де в цьому випадку ,,,
321

aaa  – поточні значення входів системи; 

2) для кожного правила визначаються приватні виходи: 
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3) перебуває загальний вихід системи:  
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Викладений процес ілюструється рис. 4.1, де осі абсцис трьох лівих 

графіків відповідають змінної 
1

x , трьох наступних – змінної 
2

x , далі – 
3

x , а 

трьох правих – змінної виводу z. 

 

Рисунок 4.1 – Ілюстрація алгоритму виводу 
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Гібридна нейронна мережа, що відбиває наведений механізм виводу, 

зображена на рис. 4.2. Помітимо, що мережі з подібною архітектурою в 

англомовній літературі одержали назву ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference 

System, тобто адаптивна нечітка нейронна система виводу). 

Ця мережа може бути описана так: 

Шар 1 (Layer 1). Виходи вузлів цього шару являють собою значення 

функцій приналежності при конкретних (заданих) значеннях входів. 

Шар 2 (Layer 2). Виходами нейронів цього шару є ступені істинності 

передумов кожного правила бази знань системи, що обчислюють по формулах 

)()()(
3322111

aLaLaL  , 

)()()(
3322112

aLaHaH  , 

)()()(
3322113

aHaHaH  . 

Усі нейрони цього шару позначені буквою Т, що означає, що вони 

можуть реалізовувати довільну Т-норму для моделювання операції «И». 

Шар 3 (Layer 3). Нейрони цього шару (позначені буквою N) обчислюють 

величини: 

,
321

1
1







  

321

2
2







 , 

321

3
3







 . 

Шар 4 (Layer 4). Нейрони цього шару виконують операції:  

)( 1
1

111 aHz   , 

)( 2
1

222 aMz   , 

)( 3
1

333 aSz   . 

Шар 5 (Layer 5). Єдиний нейрон цього шару обчислює вихід мережі: 

3322110 zzzz   . 
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Рисунок 4.2 – Структура гібридної нейронної мережі (архітектура ANFIS) 

 

Коректування параметрів системи тут виробляється або відповідно до 

найпоширенішого для нейронних мереж алгоритму зворотного поширення 

помилки (back propagation), або комбінованим методом, спеціально 

розробленим для гібридних мереж. 

Виклик графічного редактора гібридних мереж здійснюється командою 

anfisedit у командному рядку. Визляд вікна показаний нижче. Допускається 

завантаження вже створеного нечіткого контролера Сугено з FIS-редактора в 

редактор гібридних мереж. 

Порядок виконання роботи 

1. У командному рядку головного вікна системи MatLab викликати 

графічний редактор адаптивних нейронних систем, набравши команду anfisedit. 

2. У редакторі М-файлів створити таблицю функції y=x
3
 і зберегти файл 

під ім’ям function.dat. 
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Рисунок 4.3 – Файл навчальних даних 

 

3. Завантажити з файлу function.dat тренувальні дані по натисканню 

кнопки Load Data, які будуть відображені на графіку. 

 

Рисунок 4.4 – Графічний інтерфейс редактори ANFIS після завантаження 

файлу function.dat з навчальними даними 

 

4. У графічному редакторі задати параметри нової гібридної системи:  

Кількість входів: 1 
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Кількість виходів: 1 

Кількість вхідних функцій членів: 3 

Кількість пар тренувальних даних: 9 

Метод оптимізації: hybrid 

Припустима помилка: 0 

Кількість циклів навчання (епох): 10 

Виконати тренування мережі нажавши клавішу  Train Now. 

5. Проаналізувати результати синтезованої апроксимувальні системи, 

перевірити її екстраполювальні властивості у вікні перегляду правил для 

вхідних аргументів: –0,08; 0,08; –1,2; 1,2;  –2,5;  2,5. 

6. Відкрити в редакторі Simulink динамічну модель об’єкта керування у 

файлі Nastroyka.mdl, що містить у ланці Look-Up Table емпіричну залежність 

коефіцієнта пропорційної ланки регулятора у вигляді табличної функції часу. 

Виконати моделювання й записати в робочу область тренувальні дані у вигляді 

таблиці, куди заносять поточну неузгодженість (у відносних величинах) і 

похідну неузгодженость, а також нормалізований вихід елемента Look-Up 

Table. Метою нормалізації є приведення діапазону зміни сигналу [–0,1; 4] до 

діапазону [0; 1]. Час моделювання 0,7 с. 

7. Завантажити в редактор адаптивних нейронних систем тренувальні дані 

з робочої сфери й автоматично створити нечіткий контролер Сугено, що має  

4 терма на кожну вхідну змінну й 16 правил. 

8. Виконати навчання нейронної мережі для одержання нечіткого 

регулятора апроксимування з параметрами: метод оптимізації – hybrid, 

припустима помилка 0,05, кількість циклів навчання (епох) – 40. 

Зрівняти вихідне й оптимізоване розташування функцій приналежності. 

9. Відкрити файл моделі kontroller.mdl і забезпечити можливість 

порівняльного дослідження роботи адаптивного регулятора з табличною 

функцією зміни коефіцієнта регулятора, регулятора з нечітким контролером 

Мамдані (лабораторна робота № 1) і настроєного регулятора Сугено. Кожний з 

регуляторів має керувати своїм екземпляром об’єкта. Вихід нечіткого 
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контролера Сугено привести до вихідного діапазону [–0.1; 4]. 

10. Проаналізувати вид перехідних процесів і показників якості керування 

для кожної системи керування. 

11. Виконати синтез нечіткого контролера Сугено для індивідуально 

заданого об’єкта керування й критерію якості, самостійно встановивши вид 

функцій приналежності й експертних правил. Після ручного настроювання 

виконати оптимізацію за методом адаптивних мереж, зрівняти отримані 

результати й характеристики вихідного й оптимізованого контролерів.  

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Назва та мета роботи. 

3. Опис порядку виконання пунктів 1–11. Вид математичної моделі в 

редакторі Simulink. Графічне відображення тренувальних даних. Графіки 

перехідних процесів і значення показників якості. Структура адаптивної 

мережі. Порівняльний вид функцій приналежності. 

4. Відповіді на контрольні питання. 

5. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. У чому перевага нечітких нейронних мереж над нечіткими 

контролерами й нейронними мережами в чистому вигляді? 

2. Який виглял має гібридна мережа? 

3. Як здійснюється робота гібридної мережі? 

4. Навіщо потрібно нормалізувати вхід і вихід мережі? 

5. Виходячи із чого вибирається кількість термів лінгвістичних змінних? 

6. Який зв’язок між структурою нечіткого контролера Сугено й 

гібридною мережею? 

7. Які функції виконує кожний шар гібридної мережі?  

8. Як найбільш ефективно формувати навчальні та контрольні набори 

даних? 

Література: [2, 5, 8–10, 13]. 
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Лабораторна робота № 5 

Тема. Дослідження процесу налаштування дискретного регулятора за 

алгоритмом тренування нейронної мережі 

Мета: опрацювати набір функцій пакета Neural Network Toolbox, а також 

у середовищі графічного редактора нейронних систем. Досліджувати 

можливість використання нейронних мереж для поліпшення якості керування.  

Короткі теоретичні відомості 

Можливість використання нейронних мереж для поліпшення якості 

керування в системах з ООС треба з деяких класів завдань, таких як 

апроксимація/ідентифікація й пророкування/прогноз. 

Апроксимація функцій. Припустимо, що є навчальна вибірка (( 1x  , 
1y ), 

( 2x  , 2y  ) ..., ( Nx  , Ny )) (пари даних «вхід-вихід»), що генерується невідомою 

функцією F(x), перекрученої шумом. Завданням апроксимації є знаходження 

оцінювання невідомої функції F(x). Апроксимація функцій необхідна під час  

розв’язання численних інженерних і наукових завдань моделювання. 

Пророкування/прогноз. Нехай задані n дискретних відгуків  { y ( 1t ),  

y ( 2t  ), ..., y ( kt )} у послідовні моменти часу 1t , 2t , ..., kt  . Завданням є 

пророкування значення y ( 1kt ) у деякий майбутній момент часу 1kt . 

Пророкування/прогноз мають значний вплив на прийняття рішень у бізнесі, 

науці й техніці. Пророкування цін на фондовій біржі й прогноз погоди є 

типовими додатками техніки пророкування/прогнозу.  

На рис. 5.1 надана система, у якій імітується затримка сигналу зворотного 

зв’язку на 0,1 с. Це призводить до зменшення стійкості системи й зниження 

точності керування. Потрібно створити нейронну мережу, що відтворює 

поводження об’єкта й компенсує затримку в одержанні сигналу ОС, як це 

показано на рис. 5.2. 
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Створення й тренування нейронних мереж можлива за допомогою 

графічного інтерфейсу, викликного з панелі запуску Neural Network Toolbox 

 

Рисунок 5.1 – Вигляд моделі для отримання тренувальних даних 
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(рис. 5.3) або функціям, викликваними з командного рядка або скрипт-файлом. 

Приклад створення рекурентної НС, завантаження тренувальних даних, 

тренування й тестування мережі у вигляді скрипт-файла:  clc. 

Створення й тренування нейронних мереж можлива за допомогою 

графічного інтерфейсу, викликуваного з панелі запуску Neural Network Toolbox 

(рис. 5.3), або функціями, викликваними з командного рядка, або  

скрипт-файлом. 

 

Рисунок 5.2 – Вигляд моделі для дослідження доцільності використання 

нейронної мережі 
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Приклад створення рекурентної НС, завантаження тренувальних даних, 

тренування й тестування мережі у вигляді скрипт-файла: 

clc; 

P1=u(30:1000,1:12); 

P2=u(1001:2000,1:12); 

P3=u(2001:3000,1:12); 

P4=u(3001:4000,1:12); 

P5=u(4001:6000,1:12); 

Pseq=P1’; 

T1=u1(30:1000); 

T2=u1(1001:2000); 

T3=u1(2001:3000); 

T4=u1(3001:4000); 

T5=u1(4001:6000); 

Tseq=T1’; 

net=newelm([0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1],[100 

1],{‘tansig’,’logsig’},’traingdx’); 

 %net=newff([0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1],[12 50 30 

1],{‘tansig’,’tansig’,’logsig’,’logsig’},’traingdx’); 

net.trainParam.epoch=100; 

net.trainParam.goal=0.0001; 

net.performFcn=‘mse’; 

[net,tr] = train(net,Pseq,Tseq); 

Pseq=P2’; 

Tseq=T2’; 

[net,tr] = train(net,Pseq,Tseq); 

Pseq=P3’; 

Tseq=T3’; 

[net,tr] = train(net,Pseq,Tseq); 

Pseq=P5’; 
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Tseq=T5’; 

[net,tr] = train(net,Pseq,Tseq); 

Y = sim(net,Pseq); 

plot(1:2000,Y,1:2000,Tseq) 

end 

Приклад створення мережі зворотного поширення: 

net=newff([0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1],[12 50 30 

1],{‘tansig’,’tansig’,’logsig’,’logsig’},’traingdx’); 

 

 

Рисунок 5.3 – Вікна створення й редагування НС 

 

Функції створення мережі мають наступні аргументи: 

net = newelm(PR,[S1 S2...SNl ],{TFI TF2...TFNl},BTF.BLF,PF) – функція 

створення мережі Елмана. 

net = newcf(PR,[S1 S2...SNl],{TF1 TF2...TFNl},BTF,BLF,PF) – функція 

створення різновиду багатошарової HС зі зворотним поширенням помилки – 

так званої каскадної НС. Така мережа містить Nl схованих шарів, використає 

вхідні функції типу dotprod і netsum, ініціалізація мережі здійснюється 
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функцією initnw. Аргументи функції: 

− PR – R   2 – матриця мінімальних і максимальних значень R вхідних 

елементів; 

− Si – розмір i-го схованого шару, для Nl шарів; 

− TFi – функція активації нейронів i-го шарування, за замовчуванням 

’tansig’; 

− BTF – функція навчання мережі, за замовчуванням ‘traingd’; 

− BLF – функція настроювання ваг і зсувів, за замовчуванням ‘learngdm’; 

− PF v функція помилки, за замовчуванням ‘mse’. 

Порядок виконання роботи 

1. Установити поточний робочий каталог і відкрити файл моделі 

Lab4_training.mdl. 

2. Виконати моделювання роботи системи протягом 20 с. модельного 

часу з метою акумуляції тренувальних даних у глобальних змінних u і u1. 

3. Скласти й запустити скрипт-файл для створення й тренування НС 

мережі Елмана на всьому обсязі отриманих даних із графічним порівняльним 

контролем роботи об’єкта й НС. Задати ім’я мережі net. 

4. Функцією gensim(net,-1) відкрити в Simulink блок створеної НС і 

впровадити його в модель, що містить регулятор і об’єкт керування. 

5. Виконати моделювання роботи систем з інтелектуальним регулятором і 

звичайним ПІД-контролером. Настроювання ПІД-контролера: коефіцієнт 

пропорційної ланки = 2, інтегральної = 1, що диференціює = 0,08, обмеження на 

вихід [–35; 35]. 

6. Одержати порівняльні графіки перехідних процесів, керувальних 

сигналів і виходу НС у системі з інтелектуальним регулятором і звичайним 

ПІД-контролером. 

7. Проаналізувати роботу системи й можливість поліпшити якість 

керування  

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Назва та мета роботи. 

3. Опис ходу виконання пунктів 1–7. Узагальнена схема рекурентної 
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мережі Елмана. Текст керувального скрипт-файла. Діагностичний текст у 

командному вікні системи MatLab під час виконання керувального скрипт-

файла створення й тренування мережі. Порівняльні графіки перехідної 

характеристики об’єкта керування НС. Вигляд математичної моделі в редакторі 

Simulink для дослідження впливу нейронної мережі на підвищення якості 

керування. Порівняльні графіки перехідних процесів, керувальних сигналів і 

виходу НС у системі з інтелектуальним регулятором і звичайним  

ПІД-контролером. 

4. Відповіді на контрольні питання. 

5. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. У чому відмінність рекурентних нейронних мереж від мереж 

зворотного поширення? 

2. Що таке «перетренування» мережі, у якому випадку спостерігається це 

явище? 

3. Як досягається властивість узагальнювати інформацію в нейронних 

мережах? 

4. Які типи завдань вирішуються із застосуванням нейронних мереж, який 

вид НС краще для кожного типу? 

5. Для чого використовуються «вхідні затримки» у функціях роботи із НС 

у середовищі MatLab? 

6. Як впливають тимчасові затримки сигналів на якість керування в 

замкнутих системах з ООС? 

7. Якою функцією можна створити НС Елмана? Описати аргументи 

функції. 

8. Як задається вид функцій активації нейронів і алгоритм навчання в 

мережах зворотного поширення? 

9. Як упровадити синтезовану НС у Simulink модель? 

10. Надати оцінку якості пророкування вихідного сигналу об’єкта 

керування нейронною мережею. 

11. Навіщо уведені сигнали ПІД-регулятора як вхідні аргументи НС? 
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12. Як можна підвищити якість керування в системі із затримкою в лінії 

ООС? 

13. Як використається інформація про пророкування вихідного сигналу 

об’єкта керування для підвищення якості керування й компенсації затримок у 

лінії ООС? 

14. Для чого виробляється попередня обробка та нормалізація вхідних 

даних для навчання мережі? 

15. Що перешкоджає подальшому підвищенню якості керування в 

розглянутому прикладі? 

Література: [2, 10–13]. 

 

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 цьому допускаються незначні неточності під час 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. б.) 40 

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

Іспит 20 

Усього 100 
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