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WARUNKI STABILNOŚCI DYNAMICZNEJ SIECI NEURONOWEJ t 

Krzysztof PATAN 

Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych 
ul. Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra, e-mail: K. Patan@issi.uz. zgora. pl 

Streszczenie: Artykuł opisuje problem stabilności sztucznych 
sieci neuronowych zbudowanych z dynamicznych modeli neu
ronów. Warunki stabilności dla sieci z jedną warstwą ukrytą zo
stały wyprowadzone przy zastosowaniu warunków stabilności 
dla układów liniowych. Natomiast dla sieci z dwoma warstwa
mi ukrytymi, gdzie równanie stanu ma postać nieliniową, do 
wyprowadzenia warunków globalnej stabilności użyto drugiej 
metody Lapunowa. 

Słowa kluczowe: Sztuczne sieci neuronowe, równania stanu, 
modelowanie, warunki stabilności. 

1. WPROWADZENIE 

Najbardziej popularne klasy sieci neuronowych używane 
do identyfikacji procesów dynamicznych to: sieci jedno
kierunkowe z liniami opóźniającymi sygnały oraz sieci 
rekurencyjne. W wielu przypadkach, sieci jednokierun
kowe z liniami opóźniającymi nie są w stanie uchwycić 
całej informacji o stanie obiektu [11). Poza tym użycie 
wielu wejść sieci powoduje, że przestrzeń wejściowa sie
ci jest duża co prowadzi do dużej ilości wag wejściowych 
i znacznemu wydłużeniu procesu uczenia. Bardziej natu
ralnym uzyskaniem właściwości dynamicznych sieci jest 
wprowadzenie międzyneuronowych sprzężeń zwrotnych. 
Pomimo ogromnych możliwości modelowania obiektów 
dynamicznych rozwiązania takie posiadają wady w po
staci wolnej zbieżność uczenia oraz występujące spore 
problemy z utrzymaniem stabilności modelu [7]. W ogól
ności modele rekurencyjne wydają się być zbyt skom
plikowane do zastosowań praktycznych, szczególnie w 
przypadku realizacji sprzętowej. Poza tym stała zależ
ność pomiędzy liczbą zmiennych stanu, a liczbą neuro
nów nie pozwala na dostosowanie dynamiki modelu i je
go nieliniowości odrębnie. Alternatywnym rozwiązaniem 
wydaje się być użycie sieci lokalnie rekurencyjnych [10] . 

Sieci lokalnie rekurencyjne zbudowane są z tzw. dyna
micznych modeli neuronów, zaś połączenia miedzyneu
ronowe są jednokierunkowe podobnie jak w statycznych 
sieciach typu perceptronowego. W pracy rozważa się 
użycie dynamicznych modeli neuronów z filtrem o Nie
skończonej Odpowiedzi Impulsowej (NOI) [1, 9]. Jak 
wiadomo sieć neuronowa zbudowana z neuronów z sig
moidalnymi funkcjami aktywacji jest stabilna w sensie 

tPraca została wykonana w ramach projektu KBN nr 4Tl IA01425. 
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BIBO [11). Jednakże, w przypadku użycia modeli neuro
nów z filtrami NOI, podczas uczenia filtry mogą stać się 
niestabilne i neurony mogą zacząć zachowywać się jak 
przełączniki. Model neuronowy będzie stabilny w sen
sie BIBO, ale pewna liczba neuronów może być bezu
żyteczna. Aby wykorzystać w pełni możliwości każdego 
neuronu, sieć powinna być stabilizowana w trakcie ucze
nia w celu utrzymania każdego filtru w sieci stabilnego. 
Artykuł przedstawia warunki stabilności dla dynamicz
nych sieci neuronowych zbudowanej z neuronów z filtra
mi NOL Na podstawie wyprowadzonych warunków sta
bilności możliwe jest określenia obszarów dopuszczal
nych parametrów sieci neuronowej, które można użyć w 
procesie stabilizacji sieci podczas uczenia. 

2. DYNAMICZNA SIEĆ NEURQNOWA 

Sieci neuronowe, które są przedmiotem niniejszej pra
cy należą do klasy sieci lokalnie rekurencyjnych global
nie jednokierunkowych [10]. Struktura sieci jest wielo
warstwowa, tzn. neurony pogrupowane są w warstwy, a 
sygnały przepływają przez sieć w jednym kierunku, po
cząwszy od wejść, poprzez warstwy ukryte do wyjść . 

Nie występują w niej sprzężenia zwrotne pomiędzy neu
ronami. Dynamiczne właściwości uzyskuje się poprzez 
wprowadzenie do struktur neuronów filtru o nieskończo
nej odpowiedzi impulsowej [9]. Suma ważona sygnałów 
dochodzących do i-tego neuronu jest dana zależnością: 

si(k) = wiu(k) (1) 

gdzie Wi = [w1, w2, ... wnJ oznacza wektor 
wag wejściowych, n jest liczbą wejść, u(k) 
[u1 ( k) u2 ( k) . . . Un ( k) jT jest wektorem wejściowym (T 
- operator transpozycji). Wagi pełnią podobną rolę jak 
w statycznych sieciach neuronowych - wspólnie z funk
cją aktywacji odpowiadają za właściwości aproksymują
ce neuronu . Tak obliczona suma ważona jest podawana 
na wejście filtru NOI rzędu r. Zmienne stanu i-tego neu
ronu sieci przedstawia następujące równanie stanu: 

xi(k + 1) = Aixi(k) + Wiu(k) (2) 

gdzie wektor stanu xi(k) = [xi;(k) x2;(k) . .. xr, (k)jT, 
W i = 1 Wi oznacza macierz wag (1 jest jednostkowym 
wektorem kolumnowym o długości r) i macierz stanu Ai 



jest postaci: 
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o 

o 

(3) 

Ostatecznie wyjście i-tego neuronu przestawia równanie 
wyjścia: 

Yi(k) = f(92;(bixi(k) + diu(k)) - 91,92, ) (4) 

gdzie f (-) jest nieliniową funkcją aktywacji, bi 
[bi b~ ... b~] jest wektorem współczynników filtru, di = 
[bo;W1 .. . bo;wn], 91; and 92; są odpowiednio progiem i 
nachyleniem funkcji aktywacji. Często używanymi funk
cjami są funkcje typu tangens hiperboliczny, np.: 

1 - e-g2(x-g1) 
f(x,91,92) = 1 + e-g2(x-g1) 

gdzie współczynnik nachylenia funkcji 92 > O. 

(5) 

2.1. Opis sieci neuronowej w przestrzeni stanów 

Sieć jednowarstwowa. Rozważmy dynamiczną sieć 

neuronową z n wejściami i m wyjściami. Model siecio
wy z jedną warstwą ukrytą z v neuronami zawierającymi 
filtry NOI r-tego rzędu opisany jest następującymi rów
naniami: 

{
x(k + 1) = Ax(k) + Wu(k) 
y(k) = Cf(G2 (Bx(k) + Du(k)) - G2g1)T 

(6) 
gdzie N = v x r reprezentuje liczbę stanów modelu, 
x E !RN jest wektorem stanu sieci neuronowej, u E !Rn, 
y E !Rm są odpowiednio wektorami wejściowym i wyj
ściowym, A E IRNxN jest diagonalną macierzą parame
trów filtrów związaną ze zmiennymi stanu (diag(A) = 
[A1, ... , Av]), W E JRN xn i C E !Rm xv są macierza
mi odpowiednio wejściową i wyjściową, B E !RvxN jest 
macierzą blokowo diagonalną parametrów filrów, D E 
!Rvxn jest macierzą transmisyjną, g 1 = [911 ... 91JT 
oznacza wektor wartości progowych, a G2 E !Rv xv ma
cierz współczynników nachelenia funkcji aktywacji oraz 
f : !Rv -+ !Rv jest nieliniową funkcją wektorową. Postać 
macierzy B , Di G2 podano poniżej: 

B-[I 
o 

Il [ ~.w, l b2 bo2w2 
D= 

o bovWv 

[ g~, 
o 

Il 922 
G= . (7) 

o o 
Przedstawiony opis odpowiada dynamicznej sieci neuro
nowej z jedną warstwą ukrytą zawierającą v dynamicz
nych neuronów i warstwą wyjściową z liniowymi neuro
nami typu Adaline. 
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Sieć dwuwarstwowa. Rozważmy dynamiczną siec 
neuronową z n wejściami i m wyjściami. Model sieciowy 
z dwoma warstwami ukrytymi z v1 neuronami w pierw
szej warstwie i v2 neuronami w drugiej zawierającymi 
filtry NOI r-tego rzędu opisany jest następującymi rów
naniami: 

{
x(k + 1) = g (x(k), u(k)) 
y(k) = h (x(k), u(k)) 

(8) 

gdzie g(·), h(·) są pewnymi funkcjami nieliniowymi. 
Jeżeli przyjmiemy, że x(k) = [x1(k) x 2(k)]T, gdzie 
x 1 (k) E JRN1 (N1 = v1 x r) zawiera zmienne stanu 
pierwszej warstwy, a x 2(k) E JRN2 (N2 = v2 x r) dru
giej warstwy sieci neuronowej, to równanie stanu można 
zapisać w postaci: 

A 1x 1(k) + W 1u(k) (9a) 

A 2x 2(k) + W 2f(G1(B 1x 1(k) + 
+D1u(k)) - G1gD) (9b) 

gdzie u E !Rn, y E !Rm są odpowiednio wektorami 
wejściowym i wyjściowym, macierze A 1 E JRN1xN1, 
Bł E JRV1 XN1, wt E JRN1 xn, Dl E JRV2 Xn, 9i E JRV1, 
G1 E 1Rv1 xv, mają postać identyczną jak w przypad
ku sieci jednokierunkowej, A2 E JRN2xN2 jest macie
rzą blokowa diagonalną związaną ze zmiennymi stanu 
drugiej warstwy ukrytej (diag(A 2) = [Ai, ... , A~2 ]), 

W 2 E JRN2xvi jest macierzą wag połaczeń synaptycz
nych pomiędzy pierwszą i drugą warstwą ukrytą. Rów
nanie wyjścia rozważanej sieci neuronowej ma postać : 

y(k) =C2 f (G~(B2x 2(k) + D 2 f(G1(B 1x1(k)+ 

+ D 1u(k)) - G1gi) - Gfoi) 
(10) 

gdzie C 2 E !Rmxv2 jest macierzą wyjściową, B 2 E 
1Rv2xN2 jest macierzą blokowa diagonalną parametrów 
filtrów, D 2 E 1Rv2 xv, jest macierzą transmisyjną dru
giej warstwy, 9i E JRV2 jest wektorem wartości progo
wych neuronów drugiej warstwy ukrytej, G~ E 1Rv2 xv2 
oznacza macierz diagonalną wpółczynników nachylenia 
funkcji aktywacji drugiej warstwy ukrytej , Macierze B 2 , 

D 2 i G ~ mają postać analogiczną do macierzy B 1 D 1 

i G1. Przedstawiony opis odpowiada dynamicznej sie
ci neuronowej z dwoma warstwami ukrytymi zawiera
jącą v1 dynamicznych neuronów w pierwszej warstwie 
ukrytej, v2 dynamicznych neuronów w drugiej warstwie 
ukrytej i warstwą wyjściową z liniowymi neuronami typu 
Adaline. 

3. ANALIZA STABILNOŚCI 

Większość znanych rozważań na temat stabilności sieci 
neuronowych opiera się o podstawowe lub zmodyfikowa
ne metody Lapunowa [2, 3). Brak jest jednak rozwiązań 
odnoszących się do sieci neuronowych będących przed
miotem niniejszego artykułu. W sieciach lokalnie reku
rencyjnych dynamika jest realizowana na poziomie po
jedynczych neuronów. Z reguły właściwości dynamiczne 



uzyskiwane są poprzez wprowadzenie do struktury neu
ronów liniowych systemów dynamicznych, np. filtrów 
NOL Podczas uczenia sieci neuronowej zbudowanej z 
neuronów zawierających filtry NOI, bieguny tychże fil
trów mogą wyjść poza koło jednostkowe pogarszając tym 
samym właściwości sieci neuronowej. Analiza stabilno
ści pozwoli na wyznaczenia warunków stabilności mo
deli neuronowych, które będą podstawą do wyznaczenia 
ograniczeń na parametry sieci neuronowej i wprowadze
nie tych ograniczeń do procedury uczenia. W ten sposób 
można zdefiniować uczenie sieci jako problem optymali
zacji z ograniczeniami [8] . 

Stabilność sieci z jedną warstwa ukrytą. Analizując 

opis sieci dynamicznej zawierającej jedną warstwę ukry
tą zauważamy, że równanie stanu takiego modelu neu
ronowego jest liniowe co umożliwia zastosowanie me
tod analizy stabilności dla procesów liniowych. Liniowy, 
dyskretny system dynamiczny jest stabilny, gdy wszyst
kie jego bieguny leżą wewnątrz koła jednostkowego: 

(11) 

Równanie stanu w (6) jest liniowe. Stąd, system (6) bę
dzie stabilny jeśli pierwiastki równania charakterystycz
nego 

det(A-Iz)=O (12) 

spełniają warunek (11). W (12) I E ]RN x N oznacza 
macierz jednostkową. W ogólnym przypadku (12) mo
że mieć skomplikowaną postać. Jednakże w rozważanym 
problemie równanie stanu jest liniowe z blokowo diago
nalną macierzą stanu. Dla macierzy blokowo diagonal
nych wyznacznik można wyznaczyć następująco [6]: 

V 

det A = IT det Ai (13) 
i=l 

i równanie charakterystyczne (12) można zapisać w po
staci: 

V 

IT det (Ai - Izi) = O (14) 
i=l 

gdzie IE ]Rr x r jest macierzą jednostkową, Zi reprezen
tuje bieguny i-tego neuronu. Stąd, przy użyciu (14) moż
na wyznaczyć bieguny systemu (6) rozwiązując układ 
równań: 

Vi det (Ai - Izi) = O (15) 

Powyższa analiza pokazuje, że bieguny i-tego neuronu 
można wyznaczyć niezależnie, czyli zmienne stanu i
tego neuronu są niezależne od zmiennych stanu innych 
neuronów tej samej warstwy. Na tej postawie można sfor
mułowac poniższe twierdzenie. 

Twierdzenie 1. System opisany równaniami (6) będzie 
stabilny jeśli bieguny wszystkich filtrów NO/ znajdują
cych się w neuronach ukrytych będą stabilne. 

Ważna jest więc metoda utrzymująca bieguny wewnątrz 
koła jednostkowego. Problem można rozwiązać wyzna
czając dopuszczalne obszary parametrów filtrów. Dla fil
tru pierwszego rzędu obszar dopuszczalny określa prze-
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dział a 1 E ( -1 , 1). Dla filtru drugiego rzędu obszar do
puszczalny na parametry filtru definiują warunki: 

{
1- a1 + a 2 > O 

1 + a1 + a2 > O 

1- a2 > O 

które określają obszar w postaci trójkąta [8]. 

(16) 

Sieć z dwiema warstwami ukrytymi. W tym przypad
ku równanie stanu ma postać nieliniową. Po dekompozy
cji równania stanu (9) widać wyrażnie, że zmienne sta
nu pierwszej warstwy sieci neuronowej są niezależne od 
zmiennych stanu drugiej warstwy i posiadają postać li
niową. Zmienne stanu drugiej warstwy ukrytej są wyra
żone w postaci nieliniowości. Zauważmy ponownie, że 
zmienne stanu poszczególnych neuronów danej warstwy 
ukrytej niezależą od zmiennych stanu innych neuronów 
tej samej warstwy. Biorąc te fakty pod uwagę, (9b) moż
na przepisać następująco : 

x ;(k+l) = A;x;(k)+ w; f ( G~(B 1x 1 (k)+ 

+D1u(k)-gD)dlai=l, . . . ,v2 (17) 

Podstawmy '11 = G~B1 i s 1 = G~D1u(k) - Gfo~ 
gdzie s 1 można postrzegać jako sygnał o stałej wartości 
lub wartość progową, wtedy (17) przybiera postać 

x7(k + 1) = A;x;(k) + w; f(wx 1(k) + s1 ) (18) 

Przy użyciu przekształcenia liniowego y 1 ( k) 
'11x 1 (k) + s1 i y 2 (k) = x;(k) uzyskuje się równoważny 
system postaci: 

gdzie w- jest macierzą pseudo-odwrotną macierzy '11 
(w sensie Moore-Penrose'a) i s2 = W 1u(k) jest sy
gnałem o stałej wartości lub wartością progową. Niech 
y* = [yh y 2*f będzie punktem równowagi systemu 
(19) (y* = f (y*)). Wprowadzając równoważną trans
formację postaci z(k) = y(k)-y*(k), system (19) moż
na przekształcić do postaci: 

gdzie o-(z(k)) = f(z(k) + y*(k)) - f(y *(k)). Podsta
wiając z(k) = [z1 (k) z 2(k)f ostatecznie otrzymujemy 

z(k + 1) = Az(k) + Wio-(z(k)) (21) 

gdzie 

Do wyprowadzenia warunków stabilności dla systemu 
(21) zostanie wykorzystana druga metoda Lapunowa. 



1\vierdzenie 2. [Druga metoda Lapunowa] [5] Niech x = 
O będzie punktem równowagi systemu 

x (k + 1) = f(x(k)) (23) 

i V : ]Rn - • IR będzie ciągłą i różniczkowalną funkcją o 
właściwościach: 

1. V(x(k) = O) = O 

2. V(x(k)) > O, dla x =/ O 

3. V(x)-• oo dla llxll•- • oo 

4. b. V(x(k)) = V(x(k + 1)) - V(x(k)) ~ O 
dla x =/ 0 

wtedy punkt równowagi x = O jest asymptotycznie sta
bilny, a funkcję V ( x) nazywa się funkcją Lapunowa. 

Niech V(z) = llzll będzie funkcją Lapunowa dla syste
mu (21) . Ta funkcja spełnia warunki 1-3 twierdzenia 1. 
Zgodnie z warunkiem 4 tegoż twierdzenia otrzymujemy: 

b. V(z(k)) = llz(k + 1)11- llz(k)II = 

IIA iz(k) + Wio-(z(k))ll - llz(k)II ~ 

~ IIAiz(k) II + IIWio-(z(k)) ll - llz(k)II 
(24) 

Wykorzystując własność funkcji aktywacji postaci 
llo-(z(k))II ~ llz(k)II [5], (24) można wyrazić następuj
cąco: 

b.V(z(k)) ~ IIAi llllz(k)II + IIWi ll llz(k)ll - llz(k )I I 

~ (IIAII + IIWi ll -1) llz(k) II 
(25) 

Analizując (25) można zauważyć, że jeżeli 

(26) 

wtedy b,. V ( z ( k)) jest funkcją dodatnio określoną i sys
tem (21 ) jest globalnie asymptotycznie stabilny. Ten wy
nik można rozszerzyć na całą sieć neuronową. Biorąc pod 
uwagę fakt, że zmienne stanu i-tego neuronu warstwy 
ukrytej są niezależne od zmiennych stanu innych neuro
nów tej samej warstwy można stwierdzić, że prawdziwe 
jest poniższe twierdzenie. 

1\vierdzenie 3. Jeśli warunki 

IIAill + li Will < 1 dla i= l , ... , v 2 (27) 

są spełnione, gdzie A i i W i są dane przez (22), to system 
(8)jest globalnie asymptotycznie stabilny. 

4. PODSUMOWANIE 

W przypadku sieci z jedną warstwą ukrytą jej stabil
ność uzyskuje się poprzez utrzymywanie biegunów fil
trów NOI wewnątrz koła jednostkowego. W przypadku 
sieci z dwoma warstwami ukrytymi, na podstawie twier
dzenia Lapunowa, uzyskuje się warunki wykorzystują
ce normę macierzy parametrow sieci . Tak wyprowadzo
ne warunki stabilności mogą posłużyć do wyprowadze
nia obszarów dopuszczalnych parametrów sieci i w kon
sekwencji do zdefiniowania uczenia jako problemu opty
malizacji z ograniczeniami. Ten wątek będzie przedmio
tem dalszych badań . 
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STABILITY CONDITIONS FOR DYNAMIC NEURAL 
NETWORKS 

Abstract: The paper deals with the a discrete-time recurrent 
neural network designed with dynamie neural models. Dyna
mies is reproduced within each single neuron, hence the con
sidered network is a locally recurrent globally feed-forward. 
For networks with a single hidden layer, the stability conditions 
are derived using classical methods for linear systems. For ne
tworks with two hidden layers, conditions for global stability 
are derived using the Lyapunov second method. 
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