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Streszczenie: W niniejszej pracy zostaną przedstawione 
dynamiczne sztuczne sieci neuronowe oraz możliwości ich 
wykorzystania w zagadnieniach identyfikacji obiektów dyna
micznych. W prac;, zostanie opisana struktura ciągłej rekuren
cyjnej sieci neuronowej oraz algorytm uczenia tej sieci oparty 
na wariacyjnej zasadzie maksimum Pontryagina. Ponadto 
zostanie przedstawione porównanie tej sieci z wielowarstwo
wą siecią jednokierunkową ze sprzężeniem zwrotnym oraz 
siecią Elmana. Porównanie to zostanie wykonane na przykła
dzie identyfikacji nieliniowych obiektów dynamicznych. 

Słowa kluczowe: Dynamiczne sztuczne sieci neuronowe, 
identyfikacja obiektów dynamicznych, systemy nieliniowe. 

1. WPROWADZENIE 

Sztuczne sieci neuronowe stanowią efektywne narzę
dzie, przy pomocy którego rozwiązywany jest cały 
szereg zagadnień związanych z aproksymacją i interpo
lacją, rozpoznawaniem i klasyfikacją wzorców, kom
presją, predykcją, asocjacją oraz identyfikacją i stero
waniem [9]. 

W zagadnieniach identyfikacji i sterowania procesami 
dynamicznymi sieć neuronowa stanowi model nielinio
wy procesu, pozwalający na wypracowanie odpowied
niego sygnału sterującego oraz pełni funkcję układu 

śledzącego i nadążnego, adaptując się do zmiennych 
warunków środowiskowych. Ważną rolę, zwłaszcza w 
sterowaniu robotów, odgrywa funkcja klasyfikatora 
wykorzystywana w podejmowaniu decyzji, co do dal
szego przebiegu procesu [9]. 

Możliwości szerokiego zastosowania sieci neuronowych 
w automatyce określają przede wszystkim ich własno
ści. Do grupy ważnych zalet sieci neuronowych z punk
tu widzenia zastosowań w automatyce zalicza się [6]: 

możliwość aproksymacji dowolnych odwzorowań 
nieliniowych, 
równoległe przetwarzanie informacji, 
możliwość uczenia się i adaptacji, 
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przetwarzanie sygnałów z wielu wejść i generowa
nie wielu wyjść. 

W zagadnieniach modelowania i identyfikacji obiektów 
atrakcyjność stosowania sieci neuronowych wynika 
przede wszystkim z ich zdolności do aproksymacji 
dowolnych nieliniowości. 

Ponieważ w układach sterowania procesy mają charak
ter dynamiczny, zastosowanie sieci neuronowych 
w tego typu układach wymaga uwzględnienia dynamiki 
rozpatrywanych obiektów lub procesów. Opracowano 
wiele typów sieci neuronowych o właściwościach dy
namicznych, które charakteryzują się dobrą efektywno
ścią przy identyfikacji procesów. 

Jednym z rodzajów sieci neuronowych wykorzystywa
nych w układach sterowania są sieci wielowarstwowe 
jednokierunkowe z liniami opóźniającymi. W tym przy
padku jest to typowa sieć statyczna, w której dynamikę 
obiektu uwzględnia się poprzez wprowadzenie informa
cji o sygnałach wejściowych i wyjściowych z prze
szłych chwil czasu. 

Znacznie lepsze własności, z punktu widzenia zastoso
wań w teorii sterowania, posiadają rekurencyjne sieci 
neuronowe [12]. Wprowadzając sprzężenia zwrotne do 
struktury sieci możliwe jest gromadzenie informacji 
i późniejsze jej wykorzystanie. Najbardziej ogólna ar
chitektura sieci rekurencyjnych została zaproponowana 
przez Williamsa i Zipsera [13), gdzie dopuszcza się 

połączenia dowolnych neuronów. Mniej ogólny charak
ter posiadają sieci rekurencyjne typu Elmana [9]. Sieć ta 
charakteryzuje się częściową rekurencją w postaci 
sprzężenia zwrotnego między warstwą ukrytą a warstwą 
wejściową, realizowaną za pośrednictwem jednostko
wych opóźnień [9] . Kolejnym typem sieci rekurencyjnej 
jest sieć zaproponowana przez Parlosa [10). Jest ona 
modyfikacją wielowarstwowej sieci jednokierunkowej 
polegającą na dodaniu tzw. połączeń skośnych pomię-



dzy neuronami w danej warstwie ukrytej oraz sprzężeń 
zwrotnych obejmujących pojedyncze neurony. 

Powyżej opisane rodzaje sieci należą do sieci globalnie 
rekurencyjnych, w których sprzężenia zwrotne występu
ją pomiędzy neuronami różnych warstw lub pomiędzy 
neuronami tej samej warstwy. Wyróżnia się również 

sieci lokalnie rekurencyjne, gdzie sprzężenia zwrotne 
znajdują się wewnątrz pojedynczych modeli neuronów, 
a cała sieć neuronowa jest strukturą wielowarstwową, 
jednokierunkową [7]. Dynamiczne modele neuronów 
można otrzymać poprzez wprowadzenie odpowiednich 
wewnętrznych sprzężeń zwrotnych, modyfikując kla
syczną strukturę modelu neuronu McCullocha-Pittsa. 
Do klasy sieci lokalnie rekurencyjnych, globalnie jed
nokierunkowych należą [7]: model ze sprzężeniem 

aktywacyjnym, model ze sprzężeniem w synapsie, mo
del ze sprzężeniem wyjściowym, neuron z pamięcią 
[ 11]. 

W niniejszej pracy zostanie przedstawiona ciągła reku
rencyjna sieć neuronowa i jej zastosowania w wybra-
nych obszarach automatyki. Sieć tego rodzaju została 
po raz pierwszy zaproponowana oraz teoretycznie prze
analizowana w pracach [3,8]. Sieć ta posiada kilka zna
czących zalet, do których można zaliczyć m. in. znaczną 
redukcję struktury sieci. 

Pozostała część pracy została zorganizowana w następu
jący sposób. W części drugiej zostanie przedstawiona 
struktura ciągłych rekurencyjnych sieci neuronowych. 
Część trzecia opisuje algorytm uczenia sieci oparty na 
wariacyjnej zasadzie maksimum ~ontryagina. W części 
czwartej zostaną zaprezentowane wyniki symulacji 
komputerowych dotyczące identyfikacji nieliniowego 
obiektu dynamicznego. W części tej zostanie również 
przedstawione porównanie ciągłej rekurencyjnej sieci z 
wielowarstwową .siecią jednokierunkową ze sprzęże

niem zwrotnym oraz rekurencyjnej sieci Elmana. 

2. OPIS CIĄGŁYCH REKURENCYJNYCH 
SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH 

Rozważmy sztuczną dynamiczną sieć neuronową, której 
stan jest określony zgodnie z następującymi równaniami 
różniczkowo- algebraicznymi: 

x = f (x, w,u), y = g(x) (1) 

gdzie x = (xp••·• x" )T E 9\ "jest wektorem stanu 

sieci; n oznacza liczbę neuronów; 

w= (w(i-lJn+j: 1 ~ i, j ~ n) E 9\"2 określa wektor wag 

( wU-IJn+ j reprezentuje połączenie wagowe pomiędzy 

neuronem i a neuronem j), a u= u(t) = (ui, ···,un)T sta

nowi wejście do sieci. Odwzorowanie J = (f,, ... , t,,l 
jest określone przez: 

/;(X, w,u) =-x; + h(f, w(H)n+jxj) +U;; i= 1: n (2) 
j=l 
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ze ściśle rosnącą i różniczkowalną funkcją aktywacji h. 

x(O) = x0 = (x1,0 , ••• ,xn,of oznacza stan początkowy 

sieci. Wyjście sieci jest oznaczone przez różniczkowane 
odwzorowanie g: 9\" • 9\k ,n 2'.'. k. Przyjmuje ono 

zazwyczaj następującą formę: 

g(x)=(x1, •• • , xkl (3) 

gdzie 1, ... , k oznacza neurony wyjściowe sieci . 

Naturalnym wymaganiem podczas uczenia wielu pro
blemów jest to, że stan początkowy sieci powinien być 
taki sam dla wszystkich wyjściowych trajektorii . Przy
jęcie niewłaściwego stanu początkowego może znacznie 
spowolnić współczynnik zbieżności procesu uczenia lub 
nawet doprowadzić do trudności w jego zbieżności. W 
pracy [4] dokładnie opisano proces uczenia z niezna
nym stanem początkowym. W celu wyeliminowania tej 
wady, stan początkowy sieci nie jest od razu określony, 
lecz zostaje on osiągnięty podczas fazy treningu sieci. 
Stąd, zadaniem uczenia złożonych trajektorii jest teraz 
takie modyfikowanie wektora wag w i stanu początko-

wego Xo, żeby wyjściowe trajektorie yc (t) odpowiada

jące zewnętrznym wejściom uc (t) = (u~ (t), ... ,u: (t)l 

śledziły przypisane im różniczkowalne pożądane trajek
torie celu re (t) E 9\k dla wszystkich c = l, ... ,C. C 2:'. l 
oznacza daną liczbę par uczących. Przyjmijmy, iż funk
cja błędu posiada następującą formę: 

E( I C I C) X0 ,X , ... ,X , W,U , ... ,U 

1 c 2 1 c 2 =-IIIYc -rcll =-Illg(xc)-rcll (4) 
2 c=l 2 c=l 

która odzwierciedla czasowe zachowanie sieci 1 Jest 
formą najczęściej spotykaną w literaturze. Możliwe są 
również bardziej ogólne funkcje kosztu, opisane w pra
cy [3] . Bardziej formalnie proces uczenia może być 
wyrażony następująco: 

minimalizujemy 

J(w,x0 ) = f Edt (5) 

w odniesieniu do następujących ograniczeń 

(6) 

oraz 

(7) 

dla wszystkich c = l, .. . ,C. 

W celu pełnego opisu równania różniczkowego (1), 
współrzędne stanu początkowego x0 powinny być wy
znaczone podczas procesu uczenia sieci. Poniżej zapre
zentowano podejście oparte na wariacyjnej zasadzie 
maksimum Pontryagina, która umożliwia rozwiązanie 
wcześniej opisanego problemu optymalizacji. 



3. PROCEDURA UCZENIA 

Zastosowanie wariacyjnej zasady maksimum Pontry
agina do problemu określonego przez zależności (1), 

(5)-(7) wymaga wiedzy o początkowych wagach w[O ! i 

wektorze początkowym x0. Początkowa trajektoria 
x[OJ = (xi01 , .. . , Xc~J) T jest rezultatem rozwiązania rów-

nania różniczkowego ( 6) dla u c , c = 1, ... , C , w odnie

sieniu do wr01. Ponadto, wartości wr01 i XroJ nie minimali
zują funkcjonału (5) [2,3] . Użycie tego (nieklasycznego) 
sformułowania wymaga wyznaczenia przyrostu funk
cjonału (5) . Dlatego zakłada się, że wektor wag wroi i 
początkowy stan xroi są zaburzane przez małe wariacje 

&,E 9tn' i &o= (&1,o•···,&n,0)7, gdzie 11~1- ~ p i 

ł1&0 L ~ Ę ( ll·L oznacza normę maksimum). Przy tym, 

stałe p i c; są danymi małymi liczbami zapewniający

mi poprawność prezentowanej metody. 

Niech Jw, fx i Ex będą określone następującymi równa
niami: 

df 
fw(c,t) = (aw) x=xco> 

w=w(O) 
Xe (0)=x0 

df 
fx(C,t) = (a) x=x(O) 

w=w(O) 
Xe (0)=x0 

dE 
Ex ( C' t) = ( dx ) x=x[o> 

w=w(O) 
Xe (0)=x0 

Wartość funkcjonału (5) dla zaburzonych wag 
wroi + &, i stanu początkowego Xroi + &0 może być 

wówczas wyrażona w formie: 

gdzie 

& ( w[OJ, Xo, &,, +&o) 

C ~ 
= L( f ((fw(c,t))7 · 'ł'c ,&,)dt+('ł'c (0),&0)) 

c=I 

jest pochodną Frechet'a funkcjonału J ( (·,-) oznacza 

iloczyn skalarny wektorów). 'ł' c oznacza odwzorowa
nie sprzężone, które zostaje określone przez rozwiąza
nie problemu Cauchy'ego: 

Dla odpowiednio dobranych wariacji ów i &0 , po

chodna Frechet'a funkcjonału (5) przybliża przyrosty 
tego funkcjonału z żądaną dokładnością. Wariacyjna 
zasada maksimum Pontryagina przybiera więc następu
jącą postać: 
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J ( w[O] + ()w.' Xo + ÓX~) 

= J(wr01,x0 ) + min {8J(wr0l'x0 ,ów,&0 )} 
(b'.v,&o) 

z uwzględnieniem następujących ograniczeń: 

11~·t ~p. ll&~t ~t. 
Xe (O) = x 0 + & ~, C = 1, ... , C . 

(11) 

(12) 

Tak więc, zlinearyzowany problem optymalnego stero
wania (11) i (12) może być rozwiązany analitycznie w 

odniesieniu do wariacji ów• i &~. 

W przypadku, gdy wszystkie współrzędne x0 zostaną 

poddane procesowi uczenia, zgodnie z (11) i (12), wów
czas nowy początkowy stan sieci x1 jest równy 

X1 = Xo +ax~ 
C 

gdzie &~ =-i;· sgn(L q, c (O))• 
c=I 

(13) 

Proces minimalizacji (11) i (12) jest później powtarzany 

dla zmienionych wag wr11 = wroi + ~• i stanu począt-

kowego x1 = x0 + óx* . Wyżej opisana ciągła dynamicz

na sieć neuronowa wraz z przedstawionym algorytmem 
jej uczenia, zostanie w kolejnej części pracy zastosowa
na do rozwiązania problemu identyfikacji nieznanego 
nieliniowego obiektu dynamicznego. 

4. IDENTYFIKACJA NIELINIOWEGO OBIEK
TU DYNAMICZNEGO 

Podczas procesu identyfikacji zadaniem sieci neurono
wej jest aproksymacja nieliniowej funkcji opisującej 

badany obiekt. Celem jest takie dopasowanie parame
trów sieci, aby w możliwie najlepszy sposób odwzoro
wywała ona zachowanie się identyfikowanego obiektu. 

Porównanie własności identyfikacji ciągłej rekurencyj
nej sieci z siecią jednokierunkową ze sprzężeniem 

zwrotnym oraz z siecią złożoną z neuronów dynamicz
nych (neuronów z pamięcią) zostało dokonane na przy
kładzie identyfikacji obiektu dynamicznego opisanego 
nieliniowymi równaniami różnicowymi postaci [ 11]: 

y1(k+l)=0.5[ Yi(:) +u1(k)] 
. 1 + Y2 (k) 

(14a) 

Y (k+l)=0.5[Yi(k)Yi(k) +u (k)] 
i 1+ Yi(k) i 

(14b) 

Dla powyższego obiektu typu MIMO (ang. Multiple
Input Multiple-Output) przyjęto równoległy model 
identyfikacji. W procesie uczenia sieci jako wejściowy 
zbiór uczący, przyjęto losowy sygnał o rozkładzie rów
nomiernym w przedziale [ -1 ; 1]. Proces uczenia prze
prowadzono dla 10 OOO prezentacji wzorców uczących . 



W celu porównania wyników z sieciami rozważanymi 
w [11 ,1] strukturę sieci jednokierunkowej ze sprzęże
niem zwrotnym RMLP (ang. Recurrent MultiLayer 
Perceptron) oraz sieci rekurencyjnej Elmana ustalono 
według następujących założeń: 2 neurony w warstwie 
wejściowej, 6 neuronów w warstwie ukrytej, 2 neurony 
w warstwie wyjściowej. Do tak skonstruowanej wielo
warstwowej sieci neuronowej, zastosowano zmodyfi
kowany algorytm największego spadku z krokiem adap
tacyjnym oraz momentum. Natomiast ciągła rekuren
cyjna sieć neuronowa posiadała tylko 2 neurony o peł
nej liczbie połączeń. Każdy neuron spełniał jednocze
śnie funkcję wejścia i wyjścia identyfikowanego sygna
łu obiektu. 

Po zakończeniu procesu uczenia, kiedy końcowe para
metry sieci zostały zapamiętane, przetestowano sieci 
sygnałem testującym postaci: 

u(k)=sin(21lk/250), k < 250 
u(k)= I.O, 250 $ k < 500 
u(k)= -I.O, 500 $ k < 750 

u(k)=0.3sin( 1lk/25)+0.J sin( 1lk/32) 
+0.6sin( 1lk/10), 750 $ k < 1000 (15) 

Wyniki testowania sieci zostały przedstawione na po
niższych rysunkach. Linią ciągłą oznaczono wyjście 

identyfikowanego obiektu, a linią przerywaną wyjście 
nauczonej sieci neuronowej . 

1 .----..----....... ---.-----.-----. 

0.5 

o 

-0.5 

-1 ._ __ .._ __ ....__ __ ~ __ __._ __ ....., 

o 200 400 600 800 1000 

Rys. l. Odpowiedź sieci i obiektu na sygnał testujący 
dla pierwszego wyjścia (14a). Sieć RMLP. 

1 

0.5 

o 

-0.5 

-1 
o 

I 

200 

.. 

. , 

. . ... . . - . 

400 600 800 1000 

Rys. 2. Odpowiedź sieci i obiektu na sygnał testujący 
dla pierwszego wyjścia (14a). Sieć rekurencyjna Elma
na. 

54 

1 .-----.-----.-- ---.------,-----, 
. . . .. . . ... . 

0.5 

o 

-0.5 

-1 ~--....__--~-----~--~ 
o 200 400 600 800 1000 

Rys. 3. Odpowiedź sieci i obiektu na sygnał testujący 
dla pierwszego wyjścia (14a). Ciągła sieć rekurencyjna. 

1 ,----.----..-----.----....----, 

0.5 

o 
.. .. . . . .. . 

-0.5 

-1 ~--.._ __ ....__ __ ....__ __ ~--~ 
o 200 400 600 800 1000 

Rys. 4. Odpowiedź sieci i obiektu na sygnał testujący 
dla drugiego wyjścia (14b). Sieć RMLP. 

0.6 

0.4 

0.2 

o 

-0.2 

-0.4 
. 'i'~'I ___ __, 

-0.6--------------~ 
o 200 400 600 800 1000 

Rys. 5. Odpowiedź sieci i obiektu na sygnał testujący 
dla drugiego wyjścia (14b). Sieć rekurencyjna Elmana. 



1 ~--....-----.---~--~-----, 

0.5 

o 

-0.5 

-1 ~--~--~--~--~~-~ 
o 200 400 600 800 1000 

Rys. 6. Odpowiedź sieci i obiektu na sygnał testujący 
dla drugiego wyjścia (14b). Ciągła sieć rekurencyjna. 

W tabeli 1 przedstawiono błędy identyfikacji powstałe 
na zbiorze testowym. Błędy te zostały wyznaczone 
według następującego wzoru: 

1 ~( Ą )2 MSE=- L, y, -y, 
T t=I 

(16) 

gdzie: T - okres identyfikacji, y1 - sygnał wyjściowy 

obiektu, y, - wyjście nauczonej sieci neuronowej. 

Tabela 1. Błędy średniokwadratowe pomiędzy odpo
wiedzią obiektu a odpowiedzią sieci na sygnał testujący 

MSE dla sygnału 

Rodzaj sieci testującego 

yl y2 

jednokierunkowa ze sprzęże-
0.055982 0.009416 

niem zwrotnym (RMLP) 

rekurencyjna Elmana 0.006278 0.010066 

ciągła rekurencyjna 0.002039 0.005491 

Powyżej przytoczone rezultaty symulacji komputero
wych wskazują, iż opisana w tej pracy ciągła rekuren
cyjna sztuczna sieć neuronowa dorównuje, a nawet 
przewyższa w zakresie identyfikacji nieliniowego dy
namicznego obiektu sieci jednokierunkowe ze sprzęże
niem zwrotnym (RMLP), sieci rekurencyjne Elmana, a 
także sieć lokalnie rekurencyjną zbudowaną z neuronów 
z pamięcią i trenowaną różnymi algorytmami uczenia, 
m.in. zmodyfikowanym algorytmem największego 

spadku, Back-Propagation Through Time (BPTT), Real 
Time Recurrent Learning (RTRL), Extended Kalman 
Filtering (EKF) opisanymi w [11,1]. 

5. PODSUMOWANIE 

W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania 
ciągłej rekurencyjnej sieci neuronowych w zadaniach 
identyfikacji nieliniowych systemów dynamicznych. 
Zasadniczą zaletą przedstawionej sieci neuronowej jest 
istotna redukcja struktury sieci w porównaniu z innymi 
dynamicznymi sieciami. Ponadto poprzez wprowadze
nie do procedury uczenia stanu początkowego sieci 
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zostają w efektywny sposób określone współrzędne 

stanu początkowego, dzięki czemu zbieżność procesu 
uczenia zostaje przyśpieszona. Wadą przedstawionej 
sieci jest stosunkowo wolna zbieżność do rozwiązania 
oraz to, iż optymalnym rozwiązaniem jest zazwyczaj 
minimum lokalne. Wyniki uzyskane w czasie symulacji 
komputerowych podczas identyfikacji nieliniowego 
dynamicznego obiektu wykazały, że neuronowa ciągła 
sieć rekurencyjna może być bardzo skutecznym i efek
tywnym narzędziem w procesie identyfikacji obiektu. 

THE APPLICATION OF RECURRENT NEURAL 
NETWORKS FOR IDENTIFICATION OF DYNAMI

CAL SYSTEMS 

Abstract: This paper deals with the application of artifi
cial neural networks (ANNs) for identification of dynarnical 
systems. Neural networks have been very successful in a 
number of signal processing applications. In this paper three 
ANN models are presented and compared. The first one uses 
Recurrent MultiLayer Perceptron, the second one uses the 
Elman network, and the third one is based on continuous 
recurrent ANN. A comparison of dynamie ANN occurs in the 
context of nonlinearity dynamical system. 
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