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Streszczenie. Artykuł przedstawia w sposób ogólny możliwości i zalety używania sieci neuronowych w zagadnieniach związanych z elektrotechniką. 
Przedstawiono problemy związane z tworzeniem modeli neuronowych oraz z ich używaniem w sterowaniu systemów oraz w tworzeniu prognoz. 
Opisano ogólnie budowę sztucznego neuronu oraz strukturę sieci neuronowej, koncentrując uwagę na sieciach typu MLP, RBF oraz liniowych. 
Omówiono też ogólnie metody uczenia sieci oraz wybrane problemy pojawiające się przy realizacji procesu uczenia.  
 
Abstract. Paper gives general overview of the opportunities and advantages of neural networks treated as a tool for electrical system modeling. 
Problems of applications of neural networks in control of electrical systems as well as forecasting are considered and discussed. General description 
of the neural elements and structure of whole network is presented for MLP, RBF and linear networks. Methods used for network learning are 
described and some learning difficulties are explained. (About usefulness of neural networks in electrical engineering problems) 
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1. Wprowadzenie 

Elektrotechnika jest dziedziną bardzo rozległą i wymagającą stosowania wielu różnych narzędzi matematycznych i 
informatycznych o zróżnicowanych właściwościach. Czego innego potrzebują (jako narzędzi) konstruktorzy maszyn 
elektrycznych, czego innego specjaliści od oświetlenia, a jeszcze innych narzędzi wymagają projektanci sieci przesyłowych. 
Jeśli można mówić o czymś, co te odległe obszary łączy, to jest to pojęcie modelu. Dobry model pozwala skutecznie 
projektować, sterować, kontrolować, diagnozować i prognozować – czyli jest kluczem do większości problemów, z którymi 
borykają się specjaliści elektrotechniki w swojej codziennej pracy (rys. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Rola modelu jako uniwersalnego narzędzia w elektrotechnice 
 

Elektrotechnika jest dziedziną, w której preferujemy modele dokładne, oparte na prawach fizyki i związkach 
przyczynowo-skutkowych. Problem polega jednak na tym, że modele takie nie zawsze potrafimy zbudować, a nawet jeśli je 
stworzymy – to często bywają one niewygodne w użyciu, bo ich skomplikowana budowa utrudnia znalezienie powiązań 
między modelem, a rzeczywistym obiektem, a także mogą być zbyt złożone z punktu widzenia procesów obliczeniowych 
wymaganych podczas ich rozwiązywania, co jest poważną przeszkodą przy stosowaniu modelu do sterowania systemem 
w czasie rzeczywistym. Dlatego obok modeli dokładnych stosujemy często modele behawioralne, tym się cechujące, że ich 
wewnętrzna budowa i zasada działania absolutnie nie muszą odpowiadać analogicznym elementom w oryginalnym 
(podlegającym modelowaniu) systemie, natomiast działanie modelu odpowiada (najdokładniej, jak to tylko jest osiągalne w 
ramach danej techniki) zachowaniu oryginalnego systemu (rys. 2).  

Sieci neuronowe, będące uproszczonymi technicznymi imitacjami biologicznych systemów neuronowych, czyli (mówiąc 
w uproszczeniu) fragmentów ludzkiego mózgu, są najlepszym aktualnie dostępnym narzędziem dla tworzenia modeli 
behawioralnych. Korzystają z niego specjaliści różnych dziedzin, w tym oczywiście także elektrycy. Jednym z 
najwybitniejszych specjalistów z zakresu sieci neuronowych - i to w skali autentycznie światowej - jest prof. dr hab. inż. 
Stanisław Osowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Byłoby więc nieprawdą oraz daleko posuniętym 
uproszczeniem, gdyby twierdzić, że sieci neuronowe są w elektrotechnice narzędziem nieznanym. Jednak trzeba wyraźnie 
podkreślić, że liczba zastosowań praktycznych tego wygodnego i poręcznego narzędzia jest w elektrotechnice mniejsza, niż 
by mogła być uznana za optymalną. Jest bowiem tych zastosowań w Polsce mniej, niż by należało się spodziewać biorąc 
pod uwagę liczbę aplikacji w innych dziedzinach, na przykład w badaniach naukowych, w ekonomii czy w medycynie (w 
Polsce i na świecie), a także uwzględniając popularność hasła Neural Networks w kontekście hasła Engineerning, co 
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można samemu sprawdzić w bazach danych bibliograficznych (na przykład INSPEC) albo za pomocą Google w Internecie. 
Przykładowy zestaw prac zawiera także bibliografia na końcu tego artykułu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Dwa rodzaje modeli 
 

Ten przeglądowy artykuł ma na celu zwiększenie zainteresowania elektrotechników możliwościami, jakie stwarzają sieci 
neuronowe właśnie po to, by zainspirować do ich szerszego niż dotychczas stosowania.  
 
2. Istota uczenia i działania sieci  

Mówiąc o zastosowaniach sieci neuronowych warto wskazać na główny powód ich popularności. Powodem tym jest 
fakt, że jest to narzędzie, które pozwala na wygodne (bo oparte na procesie uczenia, na nie na samodzielnym 
programowaniu) rozwiązywanie różnych zadań. Istota procesu uczenia (opisanego dalej w tym artykule w sposób formalny) 
polega na działaniach pokazanych na rysunku 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 3. Proces uczenia sieci neuronowej. Opis w tekście 
 

Do tego, aby skutecznie nauczyć sieć neuronową należy mieć zbiór przykładów (tak zwany zbiór uczący), w którym dla 
wielu przypadków zadanego problemu znane są zarówno dane wejściowe, stanowiące przesłankę do zbudowania 
rozwiązania, jak i wzorcowe rozwiązania (poprawne odpowiedzi). Z tych zasobów korzystamy podczas uczenia sieci w 
sposób pokazany na rysunku 3. Nauczyciel (w istocie jest to zawsze program komputerowy wykorzystujący bazę danych 
zawierającą zarówno dane wejściowe jak i wzorcowe rozwiązania) podaje do sieci dane wejściowe (stawia zadania do 
rozwiązania – czynność A na rys. 3). Na tej podstawie sieć produkuje swoje rozwiązanie problemu (czynność B). Ze zbioru 
uczącego pobierane jest wzorcowe rozwiązanie dla tego samego problemu (czynność C) i poprzez jego porównanie z 
rozwiązaniem dostarczonym przez sieć (B) uzyskiwana jest ocena błędu popełnianego przez sieć. Nieco dalej w tym 
artykule pokażemy, w jaki sposób oszacowany błąd pozwala określać kierunek i wielkość poprawek, jakie trzeba 
wprowadzić w parametrach sieci (czynność E), żeby sieć lepiej rozwiązywała w przyszłości to zadanie. Poprawki można 
wprowadzać równocześnie we wszystkich elementach sieci (co uwzględniono na rysunku 3), przeto takie działanie 
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wyjątkowo dobrze nadaje się do realizacji w systemach obliczeniowych o architekturze rozproszonej – ale tego wątku nie 
będziemy w tym artykule rozwijali.  

Jednorazowa poprawka parametrów sieci wykonana według podanego wyżek schematu na ogół nie przynosi od razu 
rewelacyjnych wyników. Również pełny pojedynczy cykl, polegający na pokazaniu wszystkich przykładów wchodzących w 
skład całego zbioru uczącego (nazywany w technice sieci neuronowych epoką) – nie powoduje uzyskania godnego 
odnotowania wyniku, bo proces uczenia sieci przebiega zwykle wolno. Ale cierpliwe wielokrotne przeglądanie zbioru 
uczącego prowadzi do tego, że sieć neuronowa stopniowo doskonali swoje działanie – aż do uzyskania optymalnego 
rozwiązania, które często bywa całkowicie bezbłędne (sieć poprawnie rozwiązuje wszystkie zadania) albo obarczone jest 
pewnym błędem, z reguły bardzo małym. Po ukończeniu uczenia mamy do dyspozycji narzędzie pokazane na rysunku 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 4. Nauczona sieć neuronowa, stanowiąca użyteczne narzędzie obliczeniowe 
 

Na rysunku tym widać, że sieć jest w ogólnym przypadku narzędziem przetwarzającym sygnały wejściowe w sygnały 
wyjściowe, a więc działa podobnie do wielu znanych układów i systemów mających zastosowanie w obszarze szeroko 
rozumianej elektrotechniki. O szczegółach będzie mowa za chwilę, na tym etapie rozważań wystarczy, gdy zwrócimy 
uwagę na to, że chcąc użyć sieci neuronowej musimy w rozwiązywanym zadaniu wyróżnić dane reprezentujące zadanie do 
wykonania oraz musimy zdefiniować wynik, który będziemy mogli uznać za rozwiązanie zadania.  

 
3. Przykładowe zastosowania sieci neuronowych 

W poprzednim rozdziale mówiliśmy o rozwiązywaniu przez sieć neuronową jakiegoś abstrakcyjnego zadania, spróbujmy 
jednak zbliżyć to zagadnienie do potrzeb praktyki elektrotechnicznej. Zacznijmy od prostego zadania modelowania jakiegoś 
wybranego obiektu, na przykład silnika indukcyjnego zasilanego z falownika o zmiennej częstotliwości. Sieć neuronowa 
może zostać w taki sposób nauczona, że stanie się modelem rozważanego obiektu, dzięki czemu będziemy mogli 
przewidywać zachowania obiektu bez konieczności wykonywania eksperymentów na nim samym. Jest to przydatne do 
sterowania obiektem, ale może być także wykorzystane do modelowania awarii i przewidywania ich skutków, albo do 
badania obiektu w warunkach, których z różnych względów nie jesteśmy w stanie wytworzyć w rzeczywistości.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Tworzenie z pomocą sieci neuronowej modelu rzeczywistego obiektu 
 
Schemat tworzenia takiego neuronowego modelu rzeczywistego obiektu pokazany jest na rysunku 5. Jak widać istota 

uczenia polega na tym, że do rzeczywistego obiektu i do sieci neuronowej podaje się te same sygnały sterujące (prąd, 
napięcie, częstotliwość itp. – sygnał A na rysunku). W rezultacie obiekt wykazuje określone zachowanie (moment obrotowy, 
prędkość kątową wału itp. – sygnał B na rysunku), co jest śledzone i rejestrowane z wykorzystaniem komputera używanego 
w roli „nauczyciela” sieci. Sieć także na podstawie aktualnych wartości swoich parametrów usiłuje określić te same 
wartości, które zmierzono w realnym obiekcie, dostarczając je do uczącego komputera (sygnał C na rysunku). Na 
podstawie porównania sygnałów C i B komputer ustala, jaki błąd popełniła sieć, a biorąc dodatkowo pod uwagę 
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dostarczaną do niego także informację o wartościach wejściowych sygnałów A – ustala, jakie poprawki należy wprowadzić 
do parametrów występujących w sieci neuronowej (sygnał korekty D). 

Modele tworzone według zasady przedstawionej na rysunku 5 mogą być szczególnie przydatne wtedy, gdy się je 
zbuduje i wykorzysta jako tak zwane modele odwrotne. W rzeczywistym obiekcie zależności, które obserwujemy, mają 
charakter jednokierunkowy: mamy sygnały sterujące A i otrzymujemy wynik sterowania B. Każdy model opisujący fizykalną 
naturę procesów zachodzących w rzeczywistym obiekcie też będzie realizował odwzorowanie typu  

A  → B 

Tymczasem przy użyciu sieci neuronowej tworzony jest model, w którym naśladowane jest zachowanie rozważanego 
obiektu, a nie jego struktura czy natura zachodzących w nim zjawisk. Oznacza to, że sieć neuronowa może być tak 
trenowana, żeby realizowała (jako model) odwzorowanie  

B → A 

Zauważmy, co to oznacza. Model A  → B pozwala odpowiadać na pytanie, jakie będzie zachowanie obiektu B gdy 
zastosujemy sterowanie A. Jest to przydatne, ale w ograniczonym zakresie. Natomiast model B → A pozwala odpowiedzieć 
na ważne praktyczne pytanie: jakie zastosować sterowanie A żeby uzyskać pożądany skutek B. Narzędzie odpowiadające 
na tak postawione pytanie jest bez wątpienia bardzo użyteczne, a schemat jego uzyskania za pomocą sieci neuronowej, 
pokazany symbolicznie na rysunku 6 nie jest w gruncie rzeczy bardziej złożony, niż proces uzyskiwania modelu „prostego”, 
ilustrowany na rysunku 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 6. Możliwość używania sieci neuronowej jako modelu odwrotnego 
 

Oczywiście opisane tu zastosowanie sieci neuronowej nie zawsze jest realizowalne. W szczególności tworzenie modelu 
odwrotnego jest niemożliwe przy niemonotonicznej funkcji sterowania (rys. 7). Jednak w znaczącej liczbie praktycznych 
zadań potwierdzono praktyczną możliwość uzyskiwania opisanego wyżej efektu, warto więc o nim pamiętać.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 7. Ograniczenia możliwości stosowania sieci neuronowych jako modeli odwrotnych 
 

Przykłady zastosowań sieci neuronowych można by było mnożyć bez końca, dlatego zaraz przejdziemy do kolejnego 
wątku tej pracy, przedstawiając sumarycznie zalety sieci neuronowych i proponując ich wstępną systematykę. Jednak ten 
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artykuł byłby niepełny gdybyśmy chociaż mimochodem nie wspomnieli o jednym z najważniejszych zastosowań sieci 
neuronowych w elektrotechnice, a mianowicie o prognozowaniu zapotrzebowania na energię elektryczną.  

Sieci neuronowe doskonale sobie radzą z zadaniami, w których na podstawie szeregu czasowego rozważanych 
wielkości (pochodzącego z przeszłości) trzeba przewidzieć przyszłe wartości interesującej wielkości fizycznej, biologicznej 
lub ekonomicznej. W literaturze znaleźć można bardzo wiele przykładów skutecznego użycia sieci neuronowych do 
prognozy przyszłych uszkodzeń diagnozowanych maszyn i urządzeń, wyników zastosowania określonych technologii (na 
przykład wytwarzania leków), wartości akcji poszczególnych spółek na giełdzie, kursów walut, możliwości bankructwa firm, 
przyszłych symptomów występujących u leczonego pacjenta (na przykład wartości ciśnienia śródczaszkowego po operacji 
neurochirurgicznej), pogody, zanieczyszczenia środowiska i mnóstwa innych parametrów. Wśród tych prognoz jako jedno z 
czołowych zastosowań sieci neuronowych wymienia się prognozę zapotrzebowania na energie elektryczną.  

Ogólny schemat wykorzystania sieci neuronowej jako narzędzia budującego prognozy przedstawiono na rysunku 8. Jak 
wiadomo proces prognozowania polega na tym, że na podstawie znajomości wartości szeregu czasowego w przeszłości 
usiłujemy przewidzieć jego wartości w przyszłości. W przypadku użycia sieci neuronowej jako narzędzia prognozującego 
danych z przeszłości używa się jako zbioru uczącego, zaś wejście sieci zasila się danymi z pewnego „okna” 
poprzedzającego moment stawiania prognozy. Okazuje się, że sieć traktowana w taki sposób potrafi – po procesie uczenia 
– dosyć skutecznie prognozować przyszłe wydarzenia, o ile oczywiście proponowany proces jest na tyle stacjonarny, że 
taka prognoza może być skuteczna. Szczegóły dotyczące tego zagadnienia są zdecydowanie zbyt skomplikowane żeby je 
tutaj dyskutować, warto jednak zachować w pamięci fakt, że sieci neuronowe są jednym z najskuteczniejszych znanych 
obecnie narzędzi prognostycznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 8. Użycie sieci neuronowej jako narzędzia prognostycznego 
 
4. Zalety sieci neuronowych i ich podstawowa typologia 
Opisane wyżej (bardzo skrótowo) zastosowania sieci neuronowych pozwoliły zauważyć główne zalety tego narzędzia, które 
to zalety teraz skrótowo zrekapitulujemy.  
• Po pierwsze sieć neuronowa może być użyta do zamodelowania dowolnego obiektu i dowolnego procesu. Nie jest przy 

tym wymagana jakakolwiek wiedza na temat natury fizycznej lub związków przyczynowych występujących w 
modelowanym obiekcie, nie są też wymagane żadne ograniczenia formalne. W szczególności nie potrzeba wcześniej 
określać, czy model ma być liniowy, czy nieliniowy (sieć w toku uczenia sama zrealizuje właściwy typ nieliniowości), nie 
trzeba zapewniać niezależności danych wejściowych, można używać jako danych wejściowych sygnałów nieistotnych 
(sieć sama to wykryje i nieistotne dane zignoruje) itp. 

• Po drugie sieci neuronowe pozwalają zastąpić uciążliwy proces tworzenia i programowania modelu – wygodnym dla 
użytkownika (chociaż wymagającym długiego czasu obliczeń) procesem uczenia sieci. 

• Po trzecie sieci neuronowe po procesie uczenia mogą realizować nakazane obliczenia bardzo szybko (w czasie 
rzeczywistym) – zwłaszcza jeśli są realizowane na sprzęcie wieloprocesorowym lub przy użyciu specjalizowanych 
urządzeń elektronicznych (do czego się bardzo dobrze nadają).  

Z rozważań przytoczonych wyżej wynikało implicite, że sieci neuronowe mają jeszcze jedną poważną zaletę, która 
jednak nie została jeszcze wymieniona ani nazwana. Zaleta ta polega na możliwości rozwiązywania z pomocą sieci 
neuronowych takich zadań, dla których sam twórca sieci neuronowej nie ma pojęcia, jak można by było je rozwiązać. Istotę 
tej zalety sieci neuronowych ilustruje rysunek 9. Na rysunku tym przedstawiono umowną „mapę” problemów 
informatycznych, jakimi możemy się zajmować, pokazując ich zróżnicowanie ze względu stopień złożoności (traktowany 
wprawdzie bardziej w sposób jakościowy, niż ilościowy, ale z możliwością odróżnienia problemów łatwiejszych i 
trudniejszych), a także uwzględniając stopień nieznajomości reguł rządzących danym problemem. To ostatnie jest 
szczególnie ważne w przypadku sieci neuronowych, ponieważ ich unikatową właściwością jest możliwość rozwiązywania 
takich problemów, dla których reguły rządzące problemem są całkowicie nieznane, w związku z czym możliwe jest jedynie 
stosowanie metod indukcyjnych. Sieci neuronowe są prawdopodobnie najlepszym znanym obecnie narzędziem do 
rozwiązywania problemów metodą indukcji, to znaczy metodą opierającą się wyłącznie na analizie konkretnych przykładów, 
w których przejawia się działanie jakiejś nieznanej reguły. System indukcyjny analizuje przedstawiane mu przykłady 
poprawnych rozwiązań, automatycznie buduje na ich podstawie model, będący empiryczną rekonstrukcją tej nieznanej 
reguły, której brak uniemożliwia stosowanie innych podejść, a następnie rozwiązuje inne problemy uogólniając odpowiednio 
wiedzę uzyskaną w oparciu o te szczegółowe przykłady. Sieci neuronowe są właśnie takimi systemami.  
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Rys. 9. Obszar zastosowań, w którym sieci neuronowe dominują nad innymi rozwiązaniami 
 

Zanim przejdziemy do opisu budowy, zasady działania i sposobu uczenia sieci neuronowych – jeszcze kilka słów na 
temat ich typologii. Określenie „sieć neuronowa” nie jest bowiem jednoznaczne, skonstruowano bowiem, opisano i 
przebadano setki różnych struktur, które wszystkie spełniają założenia neuronowego przetwarzania danych (w 
szczególności są wzorowane na budowie i działaniu ludzkiego mózgu i dysponują zdolnością uczenia się) jednak pomiędzy 
sobą sieci te różnią się często w sposób zasadniczy. Wybrane właściwości najbardziej popularnych sieci zestawia tabela 1.  
 

Tabela 1. Zestawienie wybranych typów sieci neuronowych 
Typ sieci Zalety Wady 

Sieci liniowe Proste, szybki proces uczenia, 
przewidywalne zachowanie 

Nie pozwalają budować modeli 
nieliniowych 

Sieci MLP Zwarta budowa, łatwo do-
stępne gotowe programy do ich 
realizacji, zadowalająco inter-
polują i ekstrapolują  

Powolny proces uczenia 

Sieci RBF Szybko się uczą, dobrze inter-
polują skomplikowane dane 

Duże rozmiary, nie dokonują 
ekstrapolacji 

Sieci Kohonena Porządkują i samoorganizują 
wielowymiarowe dane bez 
nauczyciela 

Proces samoorganizacji jest 
słabo kontrolowany, trudna 
interpretacja wyników 

Sieci Hopfielda Pozwalają na kojarzenie 
danych i optymalizację 

Ze względu na obecność 
sprzężeń zwrotnych skompliko-
wana dynamika 

 
Krótki komentarz do tej tabeli (wyjaśniający między innymi użyte w niej terminy) jest następujący:  

• Sieci liniowe są systemami w niewielkim tylko stopniu naśladującymi rzeczywiste biologiczne struktury (które z 
pewnością liniowe nie są), ale są łatwe do zbudowania i znakomicie się uczą (pod warunkiem, że budowany model 
może być modelem liniowym).  

• Sieci MLP (nazwa pochodzi od słów Multi-Layer Perceptron) są budowane z neuronów o nieliniowych 
(sigmoidalnych) charakterystykach ułożonych w wiele warstw i pełniących zróżnicowane role. Jest wśród nich 
warstwa wejściowa, przyjmująca sygnały wejściowe niosące informację o zadaniu, które trzeba rozwiązać, są 
warstwy ukryte, w których głównie mieści się inteligencja sieci oraz warstwa wyjściowa, która dostarcza wynik 
końcowy.  Ten typ sieci jest najczęściej używany (był przywoływany na wszystkich wcześniej prezentowanych 
rysunkach) i będzie niżej obszerniej omówiony.  

• Sieci RBF (nazwa pochodzi od słów Radial Basis Functions) mają bardzo rozbudowaną warstwę ukrytą, w której 
znajdują się neurony o niemonotonicznych (gausoidalnych) charakterystykach, dokonujące grupowania danych 
wejściowych w klastry, dla których na wyjściu ustalana jest jednolita odpowiedź sieci.  

• Sieci Kohonena (oznaczane niekiedy skrótem SOM od słów Self Organizing Maps) mają zdolność do samouczenia, 
czyli mogą zdobywać wiedzę bez nauczyciela. Ich obszar zastosowań jest wyraźnie odmienny od wszystkich 
wcześniej omówionych sieci. Nie będą omawiane w tym opracowaniu.  

• Sieci Hopfielda w odróżnieniu od wszystkich wcześniej omówionych sieci posiadają sprzężenia zwrotne, to znaczy 
połączenia z warstwy wyjściowej do wejściowej. Także nie będą omawiane w tym opracowaniu. 

Sieci wymienione w tabeli 1 wyczerpują zdecydowaną większość zastosowań. Inne typy sieci (a jest ich bez liku) są 
używane jedynie incydentalnie. Jeśli więc ktoś z Czytelników będzie chciał szybko i skutecznie wejść w problematykę sieci 
neuronowych nie rozdrabniając się na studiowanie egzotycznych szczegółów – to powinien skupić swoją uwagę na tych 
właśnie sieciach. 
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Rys. 10. W większości przypadków korzysta się z sieci neuronowych na zwykłych komputerach 
 
5. Sposób realizacji sieci neuronowej 

W licznych i łatwo dostępnych podręcznikach można bez trudu znaleźć opis budowy i działania sieci neuronowych a 
także opisy algorytmów ich uczenia. W szczególności gdyby ktoś z Czytelników chciał poszerzyć swoją wiedzę na ten 
temat, to można skorzystać z książki autora tej pracy, prezentującej problematykę sieci neuronowych nieporównanie 
bardziej szczegółowo, która jest w całości dostępna w Internecie pod adresem: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0001/. 
Z kolei gdyby ktoś chciał samodzielnie eksperymentować z sieciami neuronowymi zanim zacznie ich używać do celów 
profesjonalnych to można skorzystać z faktu, że na stronie: http://home.agh.edu.pl/~tad jest dostępny zestaw programów 
(wykonywalnych oraz w postaci źródłowej w języku C#) za pomocą których można wygodnie i łatwo poznać podstawowe 
właściwości sieci neuronowych odkrywając je samodzielnie na domowym komputerze. 

Jednak do amatorskiego używania sieci neuronowych (a także profesjonalnego ich stosowania do rozwiązywania 
konkretnych problemów w dziedzinach innych, niż neurocybernetyka) wcale nie jest potrzebna dokładna znajomość ich 
budowy i zasad działania. Dostępne są bowiem liczne (i w większości bardzo dobre) programy komputerowe, pozwalające 
użyć sieci neuronowych bez konieczności samodzielnego wnikania w ich budowę. 

Rozważmy krótki komentarz na temat powodów tego, że mówiąc o sieciach neuronowych odwołujemy się do 
programów komputerowych symulujących sieci na normalnych, typowych komputerach (patrz rys. 10), a nie mówimy 
obszerniej o możliwościach, jakie stwarzają sieci neuronowe wykonywane jako specjalizowane układy elektroniczne.  

Otóż użytkownik sieci neuronowej z reguły nie wie, jaka dokładnie sieć zdoła rozwiązać jego problem. Wynika to w 
oczywisty sposób z ustaleń podanych na rysunku 9. W związku z tym używając sieci neuronowych trzeba z reguły 
przebadać wiele możliwych struktur i wiele parametrów sieci, zanim się znajdzie tę, która zrealizuje postawione zadanie 
sprawnie i skutecznie. Dla każdego z Czytelników zapewne jest oczywiste, że nieporównanie łatwiej jest zmieniać 
strukturę i parametry sieci neuronowej realizowanej jako symulacja komputerowa, niż sieci zbudowanej z realnych 
fizycznych układów, wymagających przy każdej zmianie koncepcji kłopotliwej i kosztownej przebudowy sprzętu. Tym 
niemniej warto wiedzieć, że istnieją także sieci neuronowe realizowane w formie specjalizowanych układów scalonych (rys. 
11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 11. Układ scalony 80170NX firmy Intel modelujący sieć neuronową złożoną ze 128 elementów 
 

Programów modelujących sieci neuronowe jest bardzo dużo i nie będą one tutaj wymieniane z nazwy (ani nie będziemy 
podawać producentów), gdyż ten artykuł nie jest przeznaczony do promocji jakiegokolwiek konkretnego rozwiązania. 
Natomiast dla ilustracji tezy, że takich programów jest mnóstwo na rysunku 12 pokazano zbiorczo kolekcję logo pewnej 
liczby produktów tego typu. 
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Rys. 12. Wybrane (losowo) logo programów symulujących sieci neuronowe 
 
6. Składniki sieci neuronowych i ich wybrane struktury 

Sztuczne sieci neuronowe mają swój opis teoretyczny, więc można by było w tym artykule przytoczyć mnóstwo mądrze 
wyglądających wzorów matematycznych, jak również można by był sformułować i udowodnić szereg twierdzeń i lematów. 
Czytelnicy spragnieni tego typu elementów mogą łatwo zaspokoić swoje potrzeby sięgając do rekomendowanych wyżej 
(oraz w bibliografii) pozycji literatury. Natomiast w tym artykule, który ma zachęcić do stosowania sieci neuronowych, a nie 
do rozwijania ich teorii – zrezygnujemy z wszelkich szczegółów tego typu.   

Uczynimy tak, ponieważ typowy użytkownik nie musi wiedzieć, jakim wzorem opisana jest funkcja przejścia neuronu, 
jak można matematycznie opisać całą warstwę, a potem także całą sieć – i jak można z tego wyprowadzić formuły 
opisujące proces uczenia sieci. To wszystko musi być wbudowane w strukturę odpowiednich programów, które na nasze 
usługi zamodelują sieć, zoptymalizują jej strukturę, przeprowadzą uczenie sieci i udostępnią wynik tych wszystkich działań 
w postaci łatwego do użycia neuronowego modelu.  

Co zatem użytkownik sieci powinien wiedzieć? 
W pierwszej kolejności musi znać ogólny schemat elementów (sztucznych neuronów), z których sieci neuronowe są 

budowane. Schemat taki pokazany jest na rysunku 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 13. Schemat sztucznego neuronu 
 

Jak widać neuron posiada wiele wejść i jedno wyjście. Taka budowa jest związana z naśladowaniem struktur 
neuronowych znajdujących się w naszym mózgu – tam także jest wiele wejść (tzw. dendrytów) docierających do jednej 
komórki, oraz jedno wyjście (tzw. akson). Sygnał wyjściowy y, obliczany w każdym neuronie, jest zależny od wektora 
sygnałów wejściowych docierających do neuronu x = <x1, x2, …, xN>T  oraz od wektora współczynników w = <w1, w2, …, 
wN>T nazywanych wagami: 

y = f(x,w) 

Sygnały x spinają rozważany neuron z innymi neuronami sieci (a w przypadku niektórych neuronów mogą też 
pochodzić z zewnątrz, jako sygnały wejściowe do całej sieci), a parametry w (wagi) reprezentują wiedzę zgromadzoną w 
neuronie i będą podlegały zmianom w trakcie procesu uczenia.  
 

Funkcja f może być liniowa i wtedy neuron jest neuronem liniowym, a cała sieć zbudowana z takich neuronów jest 
siecią liniową (patrz tabela 1). Można wykazać, że sieć taka nie powinna mieć warstw ukrytych, o czym dalej będzie mowa 
nieco dokładniej. Funkcja f może być funkcją sigmoidalną (rys. 14). Sieć zbudowana z takich neuronów jest oznaczana 
skrótem MLP (patrz tabela 1). 
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Rys. 14. Charakterystyka sigmoidalna wykorzystywana w neuronach sieci MLP 
 

Funkcja f może być funkcją gausoidalną (rys. 15). Sieć zbudowana z takich neuronów jest oznaczana skrótem RBF 
(patrz tabela 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 15. Charakterystyka gausoidalna wykorzystywana w neuronach sieci RBF 
 
Bywają oczywiście także neurony o innych charakterystykach, ale są stosowane rzadko.  

Z opisanych wyżej (w ogromnym skrócie!) elementów nazywanych sztucznymi neuronami tworzy się sieci, układając te 
elementy w warstwy zgodnie z ustalonym schematem (rys. 16).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 16. Warstwowa budowa typowej sieci neuronowej 
 

Warstw ukrytych może być więcej albo mniej. Skrótowo można powiedzieć, że sieci mające więcej warstw ukrytych 
potrafią budować bardziej skomplikowane modele, ale trudniej się uczą. Przy wyborze liczby warstw ukrytych (oraz liczby 
neuronów w tych warstwach) zalecany jest umiar. 
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Po ułożeniu neuronów w warstwy, którym przypisano określone zadania opisane wyżej, pojawia się pytanie, jak mają 
być połączone te neurony. Wypraktykowano, że „sprytne” sposoby łączenia neuronów z pominięciem niektórych warstw (na 
przykład połączenia wprost z warstwy wejściowej do wyjściowej) nie polepszają działania sieci, a komplikują jej budowę i 
utrudniają realizację – zarówno wtedy, gdy ta realizacja polega na zbudowaniu specjalizowanego układu elektronicznego, 
jak i wtedy, gdy realizacja oparta jest na symulacji komputerowej. Nie jest też wskazane stosowanie sprzężeń zwrotnych, to 
znaczy połączeń biegnących od warstw położonych bliżej wyjścia do warstw ulokowanych bliżej wejścia. Wprawdzie takie 
sprzężenia zwrotne (gdy bywają niekiedy stosowane) polepszają często działanie sieci, ale wprowadzają potencjalnie 
niebezpieczny element rekurencji, który powoduje, że sieć zamiast rozwiązywać postawiony problem popada w oscylacje, 
generuje zachowania chaotyczne lub nawet niekiedy traci stabilność.  

Zatem regułą w sieciach neuronowych są połączenia spinające wyłącznie neurony sąsiednich warstw oraz biegnące 
wyłącznie w kierunku od wejścia do wyjścia. Takie sieci określane są angielskim terminem feedforward który jest 
przeciwieństwem nazwy feedback (sprzężenie zwrotne) i nie ma chyba dobrego polskiego odpowiednika. Pozostaje jeszcze 
do wyjaśnienia kwestia, które neurony jednej warstwy łączyć z którymi neuronami drugiej warstwy.  

Gdybyśmy wiedzieli, które połączenia są potrzebne, to można by było sporo na tym zyskać. W szczególności taka 
oszczędna struktura, ograniczona tylko do tych połączeń, które są naprawdę potrzebne, może nam pomóc w oszczędnym 
gospodarowaniu pamięcią (każde połączenie wiąże się ze współczynnikiem wagowym, którego wartość trzeba zapamiętać, 
czasem nawet ze zwiększoną dokładnością – w językach programowania używa się tu typu double a nie float) a także 
może się przyczynić do szybszego uczenia, w trakcie którego trzeba wielokrotnie zmieniać współczynniki wag we 
wszystkich połączeniach. Niestety prawie nigdy nie jesteśmy w stanie wskazać, które połączenia są potrzebne, a które nie, 
dlatego z reguły sieci buduje się w ten sposób, że połączenia elementów sąsiednich warstw ustala się według zasady 
„każdy z każdym”. Jest to decyzja bardzo rozrzutna z punktu widzenia zasobów komputera modelującego i nauczającego 
sieć, ale wobec braku wiedzy o tym, jak należy rozwiązywać zadanie, które powierzamy sieci neuronowej (por. rys. 9) z 
reguły nie mamy innego wyjścia. Na szczęście sieć w trakcie procesu uczenia skutecznie eliminuje niepotrzebne 
połączenia, ustalając odpowiednie wartości współczynników wagowych w  jako równe zero, co jest równoważne przerwaniu 
tych połączenia.  

Opisana wyżej metoda formowania struktury sieci odpowiada głównie wspominanej już wyżej sieci MLP. Poza tym 
rodzajem sieci istnieją także sieci o innej budowie, których krótką charakterystykę można podać w następującej formie:  

Gdy rozważana sieć jest siecią liniową, to warstwy ukryte nie polepszają jej działania, powinny więc być pominięte. 
Natomiast gdy sieć jest siecią RBF to ma dokładnie jedną warstwę ukrytą (zbudowaną z neuronów o charakterystykach 
takich jak na rysunku 14), ale tych neuronów bywa bardzo dużo. 

W niektórych dobrych programach modelujących sieci neuronowe funkcjonuje wygodna dla użytkownika usługa 
automatycznego generatora sieci. Moduł taki wypróbowuje różne struktury sieci, które wstępnie testuje wykorzystując 
dostarczony przez użytkownika zbiór uczący i proponuje strukturę sieci, która dla tych danych jest najbardziej odpowiednia. 
Zwykle są to dobre propozycje.  

 
7. Uczenie sieci  

Siła sieci neuronowych tkwi w ich zdolności do uczenia się. Ideę uczenia sieci pokazano wcześniej na rysunku 3, 
natomiast realizacja tej idei w praktyce wiąże się z wykonywaniem dosyć skomplikowanych operacji na wynikach 
porównania między tym, co sieć robi mając pewien ustalony zbiór wartości parametrów (współczynników wagowych w), a 
tym, co zgodnie ze zbiorem uczącym robić powinna. Mimo bardzo skomplikowanych formuł matematycznych opisujących 
szczegółowo proces uczenia sieci (które można łatwo znaleźć w literaturze, a których użytkownik sieci neuronowych nigdy 
tak naprawdę sam nie musi używać, gdyż są one wbudowane we wszystkie programy modelujące sieci – patrz rys. 12), 
samą ideę uczenia można stosunkowo łatwo zrozumieć. Zachowanie sieci zależne jest od współczynników wagowych w 
we wszystkich jej neuronach. Jeśli zatem ustali się te współczynniki, a potem przeegzaminuje się sieć, pokazując jej 
wszystkie elementy zbioru uczącego i dla każdego z nich wyznaczając wartość błędu. Jako syntetyczna ocena jakości 
działania sieci neuronowej może służyć suma kwadratów błędów popełnianych przez sieć na wszystkich jej wyjściach i dla 
wszystkich przykładów zbioru uczącego. Postępując tak otrzyma się pewną sumaryczną ocenę jakości działania sieci dla 
tego właśnie zestawu współczynników wagowych w. Dla innego zestawu współczynników błąd będzie inny (rys. 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 17. Zależność błędów popełnianych przez sieć od jej parametrów 
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Gdy treść rysunku 17 stanie się zrozumiała, to zrozumiemy także rysunek 18, pokazujący, w jaki sposób algorytm 
uczenia sieci neuronowej pozwala znaleźć docelowo takie miejsce, które gwarantuje najmniejszą wartość popełnianego 
przez sieć błędu – czyli po prostu najlepsze dopasowanie jej parametrów do zadania, które jest rozwiązywane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 18. Uczenie sieci neuronowej jako przemieszczanie się po powierzchni błędu połączone ze zmianą wag 
 
8. Uwagi uzupełniające na temat uczenia sieci neuronowej  

Do podanego wyżej opisu trzeba dodać kilka uzupełnień, żeby Czytelnik chcący skorzystać z sieci neuronowych jako z 
wygodnego narzędzia – nie musiał szukać wiedzy uzupełniającej w artykułach czy książkach, ale mógł od razu przystąpić 
do zastosowań praktycznych. 

Pierwsze uzupełnienie wiąże się ze sprawą zapoczątkowania algorytmu uczenia. Cały wywód w poprzednich 
rozdziałach oparty był na założeniu, że mamy jakieś (zazwyczaj niezbyt dobre) współczynniki wag w kroku t i chcemy na ich 
podstawie wyznaczyć lepsze współczynniki wag w chwili (t+1). W ten sposób gdy będziemy konsekwentnie stosowali 
opisaną procedurę i jeśli mamy dobry zbiór uczący to zetkniemy się z charakterystyczną krzywą uczenia pokazaną na 
rysunku 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 19. Przebieg błędu w trakcie kilkukrotnego uczenia tej samej sieci neuronowej na tych samych danych. Omówienie w tekście 
 

Wartość ta w czasie prawidłowo prowadzonego procesu uczenia będzie systematycznie malała, bo na każdym kroku 
nowe wartości wag będą lepiej odwzorowywały wiedzę o sposobie rozwiązywania postawionego problemu, zawartą w 
zbiorze uczącym. Ale od czego zacząć proces uczenia? Otóż początkowe wartości wszystkich współczynników wag we 
wszystkich neuronach wszystkich warstw sieci ustawia się jako wartości losowe. W realizacji komputerowej oznacza to 
konieczność uruchomienia generatora liczb losowych i kolejnego nadawania wszystkim współczynnikom wag - wartości 
wylosowanych przez ten generator. W ten sposób sieć za każdym razem startuje do procesu uczenia bez żadnej „wiedzy 
wrodzonej” i dopiero proces uczenia kształtuje stopniowo wszystkie jej parametry. Ten prosty zabieg ma dodatkowo tę 
zaletę, że ponawiając proces uczenia tej samej sieci z tymi samymi danymi uczącymi można uzyskać różne końcowe 
wyniki. Przykład takiej sytuacji zobaczyć można na rysunku 19, gdzie pokazano, że dla tej samej sieci i dla tych samych 
danych uczących przebiegi procesu uczenia mogą się nieco różnić jeden od drugiego.  

Mówimy o tym jako o zalecie procesu uczenia, gdyż poszukiwanie minimum funkcji błędu zgodnie z algorytmem, który 
był wyżej opisany, może się kończyć w minimum lokalnym, które nie zapewnia dostatecznie dobrego działania sieci. 
Utknięcie procesu uczenia w „pułapce” minimum lokalnego wyjaśnia, dlaczego czasem nauczona sieć dopasowuje swoje 
działanie tylko do części danych (rys. 20). Wielokrotne uruchamianie procesu uczenia przy losowo wybieranych 
wartościach startowych może doprowadzić do znalezienia rzeczywiście optymalnie dostrojonej sieci, co skutkuje dobrą 
sprawnością rozwiązywania postawionego przed siecią zadania.  
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Rys. 20. Skutek zakończenia procesu uczenia sieci w minimum globalnym lub w minimum lokalnym funkcji błędu. Po lewej stronie 
widoczne jest dopasowanie zachowania sieci (linie ciągłe) do zbioru uczącego (czarne kwadraty). Po prawej wizualizacja funkcji błędu w 
zależności od wartości wag. Linia czerwona odpowiada odnalezieniu minimum lokalnego, a zielona – globalnego. 
 
9. Podsumowanie 

W artykule pokazano, czym są sieci neuronowe i jak można ich używać. Przedstawione omówienie było z konieczności 
skrótowe, ale powinno oswoić Czytelników z tym tematem i z tym nowym narzędziem. Dodatkowo w wykazie literatury 
podanym poniżej można znaleźć przykłady najnowszych zastosowań sieci neuronowych (oznaczanych często w literaturze 
skrótem ANN od Artificial Neural Networks,  jako narzędzi do rozwiązywania problemów inżynierskich.  
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Uwaga zainteresowani sieciami neuronowymi
W uzgodnieniu z Autorem, Profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem traktujemy ten artykuł jako 
wprowadzenie i zachętę do opracowania specjalnego numeru Przeglądu Elektrotechnicznego. Osoby, które 
już zastosowały sieci neuronowe w różnego rodzaju aplikacjach lub zrobią to w niedługim czasie - mogą 
nadesłać opisy swoich dokonań w postaci artykułów, które będą zebrane w formie specjalnego wydania 
czasopisma PE poświęconego głównie sieciom neuronowym. Zapraszamy także firmy oferujące sprzęt 
i oprogramowanie dla tworzenia i wykorzystywania sieci neuronowych, żeby zaprezentowały swoje produkty 
i opracowania w tym numerze specjalnym czasopisma. 

Call for papers 
We invite all authors active in neural networks to sending the papers – we plan to edit special issue of 
Przeglad Elektrotechniczny devoted to this subject. 
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