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SIECI ROZMYTO-NEURONOWE DO STEROWANIA: 
ARCHITEKTURY TYPU RBF I MLP - SYSTEM NEFCON 
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Streszczenie: Tematem artykułu są systemy rozmyto
neuronowe w zastosowaniu do sterowania. W szczególności 
rozważa się systemy o architekturze sieciowej typu RBF oraz 
system NEFCON, który został zbudowany zgodnie z ideą 
rozmytego wielowarstwowego perceptronu (MLP - multi
layer perceptron). W artykule dokonuje się porównania obu 
typów sieci rozmyto-neuronowych, wskazując na ich wspólne 
cechy oraz różnice. Proponuje się ogólną architekturę 
sieciową, która reprezentuje system rozmyty i może być inter
pretowana zarówno jako rozmyty perceptron, jak też sieć typu 
RBF. Różne rodzaje systemów rozmytych, Mamdaniego oraz 
logiczne, uwzględnia się w tej sieciowej reprezentacji. 

Słowa kluczowe: Systemy rozmyto-neuronowe, sieci neu
ronowe MLP i RBF, systemy rozmyte Mamdaniego i logic
zne, system NEFCON. 

1. WPROWADZENIE 

Systemy rozmyto-neuronowe stanowią połączenie sys
temów rozmytych i sieci neuronowych. Systemy roz
myte znalazły szerokie zastosowanie przede wszystkim 
jako sterowniki rozmyte, stanowiąc alternatywę dla 
tradycyjnych regulatorów. Sieci neuronowe są 

wykorzystywane głównie w zadaniach klasyfikacji, 
rozpoznawania obrazów, ale też prognozowania i wielu 
innych. Systemy rozmyte oraz sieci neuronowe mogą 
być również stosowane niezależnie do rozwiązywania 
tych samych problemów. Jednakże ich synergiczne 
działanie w systemie rozmyto-neuronowym pozwala na 
wykorzystanie zalet obu metod, eliminując wady każdej 
z nich. W szczególności architektury sieciowe sys
temów rozmyto-neuronowych umożliwiają wykorzysta
nie jednocześnie regułowej reprezentacji wiedzy oraz 
zdolności uczenia. Baza reguł typu JEŻELI-TO stanowi 
czytelną reprezentację wiedzy, na podstawie której 
realizowane jest wnioskowanie w systemach rozmytych. 
W sieciach neuronowych wiedza jest rozproszona 
w wagach sieci, a przez to nieczytelna dla użytkownika. 
Z kolei istotną zaletą sieci neuronowych jest ich zdol
ność uczenia, a sieciowa, wielowarstwowa architektura 
tych sieci ułatwia implementację algorytmów uczenia, 
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z których najczęściej stosowana jest metoda wstecznej 
propagacji błędów [2, 4, 5, 8]. 
Przedmiotem rozważań są systemy rozmyto-neuronowe 
o architekturze sieciowej, stanowiące reprezentację 

systemu rozmytego w postaci wielowarstwowej sieci 
neuronowej. Możemy je nazywać sieciami rozmyto
neuronowymi. Warto jednak zwrócić uwagę na zasadni
czą różnicę między takimi sieciowymi systemami roz
mytymi, a tym co określa się terminem „rozmyte sieci 
neuronowe" [6]. Te ostatnie nie reprezentują systemu 
rozmytego, są natomiast rozmytą wersją klasycznych 
sieci neuronowych. ,,Rozmytość" w tych sieciach wyni
ka przede wszystkim z wprowadzenia rozmytych 
wartości wag (będących liczbami rozmytymi). Ponadto 
wartości wejściowe mogą być liczbami rozmytymi, 
czyli szczególnym przypadkiem zbiorów rozmytych 
[8, 12). 

Określenie „sieci rozmyto-neuronowe" możemy jednak 
rozumieć w szerszym sensie, obejmując tym terminem 
także ,,rozmyte sieci neuronowe". Jest to uzasadnione 
zwłaszcza wtedy, gdy rozważamy przypadek sieci roz
myto-neuronowej (reprezentującej system rozmyty), 
w którym przetwarzane są liczby rozmyte. Taka sieć 

jest uogólnieniem sieci rozmyto-neuronowej (rozu
mianej w węższym sensie) poprzez wprowadzenie roz
mytych wartości parametrów - odpowiedników wag 
sieci neuronowej. Sieci rozmyto-neuronowe z roz
mytymi parametrami są rozważane w dalszej części 

tego artykułu . 

Do najbardziej znanych i najczęściej stosowanych kla
sycznych sieci neuronowych należą sieci MLP (multi
layer perceptron) oraz RBF (radia[ basis functions) 

· [10). Te pierwsze realizują algorytm wstecznej propa
gacji błędów jako metodę uczenia, natomiast architektu
ra tych drugich jest bliższa implementacji regułowej 
bazy wiedzy systemu rozmytego. Oba rodzaje sieci 
neuronowych dały podstawę dla rozwoju sieci rozmyto
neuronowych [2, 11). 



W zastosowaniu do sterowania można rozważać między 
innymi system NEFCON, który powstał na bazie tzw. 
rozmytego perceptronu [2] oraz sieci rozmyto
neuronowe typu RBF. Z tych ostatnich, w wersji pod
stawowej zaproponowanych w [10], rozwinięto wiele 
różnych postaci architektur sieciowych [4, 5, 7, 8] . Te 
dwa rodzaje sieci rozmyto-neuronowych, ze względu na 
ich wspólne cechy, są analizowane w następnych roz
działach tego artykułu . W oparciu o te rozważania pro
ponuje się ogólną architekturę sieciową, która reprezen
tuje system rozmyty i może być interpretowana 
zarówno jako rozmyty perceptron, jak też sieć typu 
RBF. 

2. SIECI ROZMYTO-NEURONOWE TYPU RBF 

2.1. Podstawowa architektura sieciowa 

Na rys.1 przedstawiono podstawową architekturę sie
ciową reprezentującą system rozmyty, znany jako sys
tem Mamdaniego, z następującą bazą reguł: 

R k : IF x is A k THEN y is B k (1) 

gdzie k =1, ... ,N , 

yE X c R, A k =A~ X·· ·XA~ oraz Bk są zbiorami 

rozmytymi o funkcjach przynależności µAk (x), 
µ 8 k (y), które najczęściej przyjmuje się jako funkcje 

gaussowskie; x i y są zmiennymi lingwistycznymi. 

Architektura sieci rozmyto-neuronowej z rys.l stanowi 
tzw. znormalizowaną sieć RBF. W tym przypadku wagi 

yk oznaczają środki funkcji przynależności zbiorów 

rozmytych B k , dla k = 1, ... , N . Szczegóły na temat 
tego typu sieci można znaleźć w [8]. Architektura ta 
odzwierciedla reguły (1) i reprezentuje system rozmyty 
Mamdaniego, w którym zastosowano rozmywanie „sin
gleton" i wyostrzanie zgodnie z funkcją realizowaną 
przez elementy dokonujące sumowania i dzielenia. 

y 

Rys. 1. Architektura sieciowa typu RBF 

Elementy sieci rozmyto-neuronowej z rys.1 , znajdujące 
się w pierwszej warstwie (nie licząc warstwy wejścio

wej), realizują gaussowskie funkcje radialne, które są 
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funkcjami przynależności zbiorów rozmytych 

A k =A~ X···XA~, dla k =l, ... ,N . Zgodnie z defini

cją iloczynu kartezjańskiego zbiorów rozmytych, funk
cje przynależności µ A k (x) wyznacza się jako minimum 

lub iloczyn funkcji przynależności µAk (xi) zbiorów 
I 

rozmytych A ik , dla i = 1, ... , n . Stosowane tu operato

ry minimum lub iloczyn są szczególnym przypadkiem 
T-normy; szczegółowe informacje przedstawiono w [8]. 

Rysunek 2 ilustruje sieć rozmyto-neuronową z rys.1, 
gdzie pokazano sposób realizacji gaussowskich funkcji 
radialnych za pomocą operacji iloczynu. Taki typ sieci 
między innymi analizowano w [4, 5, 8] . 

X1 

X2 
y 

x. 

Rys. 2. Architektura sieci typu RBF z operacja iloczynu 

Zauważmy, że w sieciach przedstawionych na rysun
kach 1 i 2 w warstwie funkcji radialnych rozróżnia się 
n -N jednowymiarowych funkcji przynależności µAk. 

I 

Mniej elementów niż na rys.2 zawiera sieć z rys.3, na
zywana siecią uproszczoną, którą pokazano dla 
n = 2 oraz N = 5 . 

Rys.3. Uproszczona sieć rozmyto-neuronowa typu RBF 

Różnica między sieciami z rys.2 i 3 wynika przede 
wszystkim z faktu, że ta pierwsza odzwierciedla reguły, 

w których występują zbiory rozmyte A ik , dla 

i = 1, ... , n oraz k = 1, ... , N , natomiast w tej drugiej 
sieci zbiorów rozmytych jest mniej . W przypadku sieci 



z rys.3 zakładamy, że niektóre z tych zbiorów rozmy
tych są takie same. Wobec tego ta sama wartość wyj
ściowa z elementu realizującego funkcję przynależności 
zbioru rozmytego z poprzednika danej reguły może być 
podawana na wejście kilku elementów T-normy. Oczy
wiście T-norma może być realizowana za pomocą ilo
czynu (lub minimum), a wagi w k , dla k = 1, ... ,5 , są 

środkami funkcji przynależności zbiorów rozmytych 
B k , czyli yk. 

Na rysunkach 1, 2 i 3 wartości wejściowe i wyjściowe 

oznaczono, odpowiednio, x = [x1, .. . ,Xn f i y, chcąc 
zaznaczyć, iż są to wartości „ostre" (nie rozmyte), w 
odróżnieniu od zmiennych lingwistycznych 

x = [x 1, ... , X n f oraz y , które mogą przyjmować za

równo wartości „ostre" jak też rozmyte. Wartości roz
myte to w tym przypadku na ogół liczby rozmyte, 
obejmujące także rozmyte przedziały liczbowe. 

2.2. Uogólniona architektura sieciowa 

Sieci rozmyto-neuronowe przedstawione w rozdz.2.1 
reprezentują najbardziej popularny system Mamdanie
go, powszechnie stosowany w sterownikach rozmytych. 
W systemie tym wnioskowanie opiera się na założeniu, 
że reguły (1) są traktowane jako tzw. implikacje inży
nierskie [3], a nie prawdziwe implikacje w sensie lo
gicznym. W literaturze, oprócz systemów Mamdaniego, 
rozważa się też rozmyte systemy logiczne, czyli traktu
jące reguły jak prawdziwe implikacje. Znanych jest 
wiele przykładów prawdziwych implikacji, zatem roz
waża się różne systemy rozmyte typu logicznego, w 
których te implikacje wykorzystywane są w procesie 
wnioskowania [1, 8]. 

Rysunek 4 przedstawia uogólnioną architekturę sieci 
typu RBF, uwzględniającą zarówno sieci Mamdaniego 
jak też logiczne. Warstwa poprzedników reguł, postaci 
(1), zawiera elementy (neurony) realizujące wielowy
miarowe funkcje przynależności zbiorów rozmytych 

A k =A~ X···XA~, dla k =l, ... ,N . Warstwa wy

ostrzania realizuje operację wyostrzania, w taki sam 
sposób jak na rys.1, 2 i 3. Zauważmy, że sieci rozmyto
neuronowe przedstawione na rys. l i 2 są szczególnym 
przypadkiem sieci z rys.4, w której pominięto dwie, 
środkowe warstwy. Na rysunkach 1, 2, a także 3, wnio
skowanie i agregacja sprowadza się do bezpośredniego 
połączenia wyjść z warstwy poprzedników reguł z od
powiednimi wejściami warstwy wyostrzania. 

Warstwa wnioskowania, na rys.4, zawiera elementy 
realizujące funkcje przynależności zbiorów rozmytych, 
które są rozmytymi relacjami, reprezentującymi reguły 
postaci (1) . Wynik wnioskowania na podstawie każdej 
z tych reguł , dla k = 1, ... , N , zależy od wartości wek-

tora wejściowego x = [x1 , . .. , xn f oraz środków funk

cji przynależności zbiorów rozmytych Bk , czyli yk. 
Do agregacji reguł wykorzystuje się operację T-normy 
w systemach typu logicznego, natomiast w systemach 
Mamdaniego stcsuje się T-konormę, nazywaną często 
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S-normą. Zatem takie funkcje realizują elementy war
stwy agregacji. 

Warstwa Warstwa 
poprzedników wnioskowania 

reguł 

Warstwa 
agregacji 

Warstwa 
wyostrzania 

Rys.4. Uogólniona architektura sieci typu RBF 

y 

W sieci rozmyto-neuronowej, pokazanej na rys.4, ele
menty warstwy wnioskowania wyznaczają wartości 

funkcji przynależności zbiorów rozmytych Bi , w 

punktach yk, dla j , k = 1, ... , N oraz k ,;; j . Zbiory 

rozmyte Ef k otrzymuje się ze zbiorów B k w wyniku 
wnioskowania na podstawie pojedynczej reguły. Zbiory 
rozmyte B ' uzyskuje się po agregacji reguł, na podsta

wie zbiorów B k , dla k = 1, ... , N . Elementy warstwy 
agregacji wyznaczają wartości funkcji przynależności 

zbioru rozmytego B' w punktach yk, czyli 

(2) 

Wobec tego warstwa wyostrzania, w sieci na rys.4, 
realizuje następujący wzór: 

(3) 

Jeżeli wartości elementów warstwy poprzedników reguł 
oznaczymy 

(4) 

dla k = 1, .. . , N , to łatwo zauważyć, że sieci rozmyto
neuronowe, przedstawione na rys.1, 2 i 3, realizują 
wyostrzanie zdefiniowane wzorem (3) , w którym 
r{ = 'Z"k . 

Wartości -rk określają stopnie aktywacji reguł. War

stwy wnioskowania i agregacji, na rys.4, dokonują od
wzorowania -rk • i-~ , dla k = 1, . . . , N . 

Architektura sieciowa z rys.4, oprócz tego że obejmuje 
zarówno sieci Mamdaniego jak i logiczne, to uwzględ-

nia także przypadek, gdy zbiory rozmyte B k , dla 



k = 1, ... , N , posiadają niepuste części wspólne. Ozna
cza to, że 

(5) 

także dla j * k , czyli zbiory rozmyte B k nie są roz
łączne (lub prawie rozłączne), lecz środek funkcji przy

należności zbioru rozmytego B k może jednocześnie w 

dużym stopniu należeć do zbioru B i . Jest to przypadek 
tzw. ,,nakładających się zbiorów rozmytych w następni
kach reguł" ( OCFS - overlapping consequent fuzzy 
sets), w odróżnieniu od NOCFS (non-overlapping con
sequent fuzzy sets). 

Uwzględnienie przypadku OCFS, w architekturze sieci 
z rys.4, powoduje włączenie dodatkowych elementów w 
warstwie wnioskowania, przetwarzających wartości 

pi ,k , określone wzorem (5). Szczegółowe informacje 

na ten temat, jak też rożne rodzaje takich sieci rozmyto
neuronowych, przedstawiono w [8]. 

3. SIECI ROZMYTO-NEURONOWE TYPU MLP 

3.1. Rozmyty perceptron 

Architektura rozmytego perceptronu, przedstawiona w 
[2], jest to trójwarstwowa architektura klasycznego 
perceptronu wielowarstwowego (rys.5). Jednak zasadni
cza różnica polega na tym, że wagi połączeń w tej sieci 
przyjmują wartości rozmyte (liczby rozmyte). Poza tym 
taka sieć realizuje rozmyte wnioskowanie, typowe dla 
systemu rozmytego. Wobec tego neurony tej sieci reali
zują inne funkcje niż klasyczny model neuronu. W tym 
sensie przypominają one elementy (neurony) sieci 
omówionych w rozdz.2. Dokładną definicję takiego 
ogólnego, rozmytego perceptronu można znaleźć w [2] 

Rys. 5. Perceptron wielowarstwowy (trójwarstwowy) 

Na podstawie określonego wyżej, rozmytego perceptro
nu, opracowano system rozmyto-neuronowy NEFCON 
[2], który jest przedmiotem rozważań następnego roz
działu. 

Warto wspomnieć, że według takiego samego schematu, 
w którym sieć neuronową traktuje się jako skończony 
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zbiór neuronów w poszczególnych warstwach, czyli 
U =U 1 uU 2 uU 3 , zgodnie z rys.5, definiuje się w [2] 

też klasyczną sieć RBF. Oczywiście nie jest to sieć 

rozmyta. 

3.2. System NEFCON 

Na rys.6 przedstawiono system rozmyto-neuronowy 
NEFCON, dla którego baza reguł jest następująca: 

R1 : IF x1 is A?) AND x2 is A?l THEN y is B1 

R · IF x isA(ll ANDx is A(2l THENyisB 2· I I 2 „2 I 

R3 : IF x1 isA~1l ANDx2 isA?l THEN yisB2 (6) 

R4 : IF x1 is ~ 1l AND x2 is ~ 2l THEN y is B3 

R5 : IF x1 is A~1l AND x2 is A?l THEN y is B3 

gdzie x; , y są zmiennymi lingwistycznymi, natomiast 

AJ°, Bi są zbiorami rozmytymi (liczbami rozmytymi) 

o funkcjach przynależności, odpowiednio, µ~l , vj, dla 

i= 1,2, j = 1,2,3. 

Baza reguł (6) zawiera reguły typu JEŻELI-TO, w któ
rych zmienne lingwistyczne wejściowe, X; , przyjmują 

wartości lingwistyczne - reprezentowane przez liczby 
rozmyte AYl, a zmienna lingwistyczna wyjściowa, y, 

przyjmuje wartości lingwistyczne reprezentowane przez 
liczby rozmyte vj, dla i= 1,2, j = 1,2,3. 

System NEFCON został zaprojektowany do zadań ste
rowania (nazwa oznacza Neuro-Fuzzy CONtroller). 
Zmienne wejściowe, X; , są zmiennymi stanu sterowa-

nego systemu, a zmienna wyjściowa, y , pełni rolę 

zmiennej sterującej. W ogólnym przypadku taki system 
może posiadać n zmiennych wejściowych, tzn. 
i = 1, ... ,n , a także liczbę reguł równą N, czyli 
j = 1, . . . , N . Można też rozważać większą liczbę zmien-
nych wyjściowych. 

Rys. 6. Architektura sieciowa systemu NEFCON 



Architektura systemu NEFCON, przedstawiona na 
rys.6, została opracowana na podstawie architektury 
rozmytego perceptronu [2], pokazanego na rys.5. Za
uważmy, że jest to rozmyta sieć neuronowa, gdyż po
siada rozmyte wagi. Co więcej, wagi te mają interpreta
cję funkcji przynależności zbiorów rozmytych, wystę

pujących w poprzednikach reguł. Zatem wartości tych 
wag są liczbami rozmytymi (lub przedziałami rozmy
tymi, które często traktuje się jak liczby rozmyte). Nale
ży podkreślić, że bardzo ważny jest tutaj aspekt seman
tyczny. Występujące w regułach zbiory rozmyte powin
ny mieć określone znaczenie, np. ,,mały", ,,średni" , 

„duży", tak by reguły były „czytelne" i zrozumiałe dla 
użytkownika. Dlatego w sieci NEFCON występują 

„wspólne wagi" , takie same dla wielu reguł. Jest bardzo 
ważne, aby w procesie uczenia takiej sieci zachować 
semantyczną interpretowalność wartości wag. 

4. PORÓWNANIE ROZMYTO
NEURONOWYCH SIECI TYPU RBF I MLP 

Zauważmy, że sieć rozmyto-neuronowa z rys.3 od
zwierciedla reguły (6), w których środkami funkcji 

przynależności zbiorów rozmytych B i są 1-Vj = y i , dla 

j = 1,2,3. Tę samą sieć pokazano na rys.7, gdzie linią 
przerywaną rozdzielono części dotyczące poprzedników 
(IF. .. ) i następników (THEN ... ) reguł. Wartość Tk , dla 

k = 1, ... ,5 , oznacza stopień aktywacji reguł. W części 
następników realizowane jest wyostrzanie, zgodnie ze 
wzorem: 

(7) 

Dla reguł postaci (6), w następnikach pierwszej i drugiej 
reguły występuje taki sam zbiór rozmyty, B 1 , podobnie 

w następnikach czwartej i piątej reguły - zbiór rozmyty 
B 3 • Dlatego odpowiednie wagi neuronu liniowego w 

sieci na rys. 7 powinny być takie same, tzn. W1 = w2 = 
yl oraz W4 = w5 = y3 , a ponadto w3 = y2 , gdzie yl , 

y2, y3 są środkami funkcji przynależności zbiorów 

rozmytych B 1 , B 2 , B 3 . 

Część poprzedników reguł Część następników reguł 

Rys.7. Sieć typu RBF realizująca reguły (6) 
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W sieci na rys.6 neuron wyjściowy także realizuje funk
cję wyostrzania, przy czym dowolna metoda wyostrza
nia jest ukryta w modelu tego neuronu. Należy jednak 
wyraźnie podkreślić , że neuron ten posiada rozmyte 
wagi, natomiast w sieci rozmyto-neuronowej z rys.7 
wagi nie są rozmyte. 

Warstwa środkowa (warstwa reguł) w sieci z rys.6 za
wiera neurony, które posiadają rozmyte wagi połączeń 
- reprezentujące zbiory rozmyte w poprzednikach 
reguł (6). Neurony te realizują operację T-normy, po
dobnie jak odpowiadające im elementy sieci z rys.7, 
gdzie jedpak nie ma rozmytych wag. 

Część poprzedników reguł na rys.7 pełni dokładnie taką 
samą funkcję jak pierwsza i druga warstwa na rys.6. 
Jednakże sieć z rys.6 została opracowana według sche
matu rozmytego perceptronu i jest rozmytą siecią neu
ronową (z rozmytymi wagami). Sieć rozmyto
neuronowa z rys.7 w istocie nie jest siecią rozmytą, 

gdyż przetwarza tylko wartości „ostre", numeryczne. 
Część poprzedników reguł w tej sieci posiada architek
turę typu klasycznej sieci RBF, która oczywiście nie jest 
rozmyta. Neurony realizujące funkcje przynależności 

zbiorów rozmytych, występujących w poprzednikach 
reguł, odpowiadają neuronom radialnym klasycznej 
sieci RBF. Zatem ,,rozmytość", którą w sieci z rys.6 
zawierają rozmyte wagi, w sieci pokazanej na rys.7 jest 
wyrażona poprzez funkcje przynależności , które można 
traktować jak zwykłe funkcje radialne. 

Powyższe rozważania wskazują na pewną równoważ
ność systemu NEFCON i sieci rozmyto-neuronowej 
typu RBF, co w sposób formalny zostało wykazane w 
[9] . 

5. OGÓLNA ARCHITEKTURA SIECIOWA 

Na podstawie porównania sieci rozmyto-neuronowych 
typu RBF i MLP oraz uogólnionej architektury sieci 
typu RBF, pokazanej na rys.4, proponuje się teraz ogól
ną architekturę sieciową, która obejmuje wszystkie 
rozważane wcześniej przypadki. Sieć tę ilustruje rys.8. 
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Rys.8. Ogólna architektura sieci rozmyto-neuronowej 



Architektura sieci rozmyto-neuronowej z rys.8 składa 
się z trzech zasadniczych części (warstw). W każdej z 
nich może być zastosowana sieć neuronowa, dowolnego 
typu, realizująca określoną funkcję. W warstwie po
przedników reguł można więc wykorzystać omówione 
wcześniej, odpowiednie fragmenty sieci typu RBF lub 
systemu NEFCON. Można też każdą z funkcji przyna
leżności zbiorów rozmytych, występujących w po
przednikach reguł, aproksymować za pomocą klasycz
nej sieci neuronowej. Takie rozwiązanie jest uzasadnio
ne w przypadku innych niż klasyczne (np. gaussowskie) 
funkcje przynależności. 

Warstwa poprzedników reguł, w architekturze z rys.8, 
stanowi więc dowolnego typu sieć neuronową, posiada
jącą n wejść i N wyjść, równych - odpowiednio - licz
bie składowych wektora wejściowego sieci i liczbie 
reguł. Na wyjściach tej warstwy pojawiają się wyzna
czone wartości aktywacji poszczególnych reguł, czyli 
-rk, k =1, ... ,N ,określonewzorem(4). 

Warstwa wnioskowania i agregacji, na rys.8, realizuje 
odwzorowanie -rk • -rk , dla k = 1, ... , N , gdzie -rk 
jest dane wzorem (2). Odwzorowanie to odpowiada 
realizacji wnioskowania, zgodnie ze złożeniową regułą 
wnioskowania, stosowaną w systemach rozmytych [8], 
z agregacją reguł za pomocą operacji T-normy lub S
normy (rozdz. 2.2). Sieć neuronowa, realizująca to od
wzorowanie posiada N wejść i N wyjść. W przypadku, 
gdy -rk = t'k , taka sieć redukuje się do pojedynczej 

warstwy neuronów, które tylko przesyłają wartość wej
ściową na wyjście . Wtedy tę część można pominąć i 
otrzymujemy sieci, w których warstwa wnioskowania i 
agregacji nie jest bezpośrednio widoczna, tak jak w 
sieciach na rys. l , 2, 3 oraz 6, 7. 

Warstwa wyostrzania, w architekturze na rys.8, może 
być zaprojektowana tak jak w sieciach na rys .1, 2, 3, 7, 
ale można też zastosować tu inną metodę wyostrzania, 
wykorzystującą wartości -rk , dla k = 1, .. . , N . Poza 

tym istnieje też możliwość realizacji operacji wyostrza
nia za pomocą klasycznej sieci neuronowej; taki przy
padek rozważano w [5]. Sieć neuronowa w warstwie 
wyostrzania na rys.8 posiada N wejść i jedno wyjście. 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Przedstawiono różne architektury systemów rozmyto
neuronowych i zaproponowano ogólną architekturę 

sieciową. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że w 
przypadku sieciowej architektury bardzo ważna jest 
metoda uczenia, prowadząca do znalezienia optymalne
go zestawu parametrów (wag) takiej sieci. Najcżęściej 
stosuje się metodę podobną do algorytmu wstecznej 
propagacji błędów, działającego podobnie jak w kla
sycznych sieciach neuronowych. 

W ogólnej architekturze sieci rozmyto-neuronowej, 
pokazanej na rys.8, poszczególne warstwy mogą być 
realizowane za pomocą sieci neuronowych różnego typu 
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(rozdz.5). Należy wyraźnie podkreślić, że mogą to być 
również rozmyte sieci neuronowe, czyli z rozmytymi 
wagami i przesyłanymi sygnałami. W ogólnym przy
padku można też rozważać systemy rozmyte typu 2, 
które na pewno wymagają rozmytych sieci neurono
wych w takiej architekturze [3, 9]. 

NEURO-FUZZY NETWORKS FOR CONTROL: 
ARCHITECTURES OF RBF AND MLP TYPE 

- SYSTEM NEFCON 

Abstract: Neuro-fuzzy systems for control application 
constitutes subject of this paper. In particularly, connectionist 
systems of RBF and MLP type networks are considered, with 
regard to the NEFCON system, which was created based on 
the fuzzy perceptron. Both kinds of the neuro-fuzzy systems 
are compared in this paper, and a generał connectionist archi
tecture is proposed. This architecture includes various neural 
networks, as well as Mamdani and logical fuzzy systems. 
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