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WYKORZYSTANIE SIECI NURONOWEJ DO POPRAWY DYNAMIKI 
WYZNACZANIA SKŁADOWEJ STAŁEJ 

Streszczenie. W artykule przedstawiono zastosowanie sieci neuronowych do 
rozwiązania problemu z zakresu filtracji sygnałów. Problem ten polegał na wyznaczeniu 
składowej stałej w moŜliwie jak najkrótszym czasie. Opisano sposób postępowania 
podczas projektowania oraz optymalizacji sieci neuronowej. Zaprojektowana sieć została 
zrealizowana fizycznie z wykorzystaniem procesora sygnałowego. 
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APPLICATION OF NEURAL NETWORK FOR IMPROVING THE 
DYNAMICS OF CONSTANT COMPONENT EXTRACTION 

Summary. This paper presents application of neural networks to solution of signal 
filtration problem. It consists in constant component extraction during as short time 
period as possible. The paper describes how to deal with the design and optimization of a 
neural network which is able to solve the given task. The implementation of this problem 
has been addressed for the use of computational signal processing capabilities of DSP 
processor. 
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1. WSTĘP 

W pewnych przypadkach klasyczne rozwiązania dotyczące przetwarzania sygnałów 

napotykają na problemy w realizacji, ze względu na stawiane im coraz to większe 

wymagania. Dotyczą one przykładowo dynamiki, jakości sygnałów wyjściowych oraz 

waŜnego aspektu, jakim jest szeroko rozumiana uniwersalność danego rozwiązania. Często 

niezaleŜne spełnienie poszczególnych kryteriów jest moŜliwe, jednak dąŜenie do tego, aby 
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stworzyć rozwiązania kompleksowe – pozwalające na szerokie zastosowanie w danej 

dziedzinie – skłania do sięgania po narzędzia niestandardowe. Warunkiem realizacji aplikacji 

o duŜych moŜliwościach jest znalezienie rozwiązania, spełniającego większość stawianych 

przed nią wymagań. 

Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia separacji składowej stałej w układach sterowania 

przemysłowych sieci zasilających. JednakŜe przedstawione rozwiązania nie będą ściśle oparte 

na algorytmach syntezy filtrów ani problematyce związanej z jakością energii. Artykuł ma na 

celu przedstawienie, w jaki sposób moŜna usprawnić działanie istniejących juŜ rozwiązań. 

Inspiracją do rozpatrzenia moŜliwości zastosowania sieci neuronowej we wspomnianym 

układzie sterowania była próba opracowania aplikacji, pozwalającej na poprawę jakości 

energii elektrycznej w sieciach przemysłowych podczas zmiany obciąŜenia. NaleŜy jednak 

podkreślić, Ŝe przedstawione rozwiązanie moŜe zostać przeniesione na aplikacje podobnego 

typu w innych dziedzinach – w oderwaniu od zagadnienia jakości energii. 

Poprawa jakości zasilania moŜe wymagać zastosowania filtracji dolnoprzepustowej, 

której efektem jest sygnał mocy średniej dostarczanej do zasilanego układu. Informacja ta 

pozwala wyznaczyć prądy, jakie powinny zostać dostarczone do obiektu [5], [12]. 

 

 
 
Rys. 1. Przykładowy przebieg sumy mocy chwilowych trzech faz oraz odpowiadającej mu mocy 

 średniej 
Fig. 1. Exemplary waveform of three phase instantaneous power sum and average power 

 corresponding to this sum 
 

W czasie zmiany obciąŜenia następuje skokowa zmiana sumy mocy chwilowych trzech 

faz. Na tego typu zmianę układ sterowania powinien zareagować modyfikacją prądów 

dostarczanych do obiektu. Na rysunku 1 przedstawiono przebieg sygnału sumy mocy 

chwilowych. Sygnał ten nie jest jednak bezpośrednio wykorzystywany w algorytmach 
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sterowania. UŜyteczną informacją jest średnia moc dostarczana do obiektu. W celu uzyskania 

potrzebnych danych niezbędne jest przeprowadzenie procesu filtracji. Klasyczne podejście 

prowadzi do zastosowania cyfrowego filtru dolnoprzepustowego o częstotliwości granicznej 

mieszczącej się w zakresie (10 – 20) Hz. Tak dobrana częstotliwość odcięcia pozwala na 

uzyskanie zadowalających efektów pod względem jakości informacji wyjściowej 

(pozostawienie jedynie składowej stałej), będącej przebiegiem mocy średniej (rys. 1). 

Często do rozwiązania sformułowanego powyŜej problemu stosowany jest filtr drugiego 

rzędu. Niedogodnością moŜe okazać się zbyt długi czas ustalania sygnału wyjściowego, 

jednakŜe zastosowanie filtrów niŜszego rzędu powoduje pojawienie się oscylacji w przebiegu 

mocy średniej, co jest mocno niepoŜądanym zjawiskiem. WaŜniejszym zagadnieniem jest 

uzyskanie stabilnej informacji wyjściowej. Opóźnienie czasowe w dostarczeniu informacji 

uŜytecznych powoduje zmniejszenie dynamiki procesu kompensacji wyŜszych 

harmonicznych.  

Rozwiązania oparte na sieciach neuronowych pozwalają na wyznaczenie widma sygnału 

przy dowolnym zbiorze funkcji bazowych, w tym równieŜ składowej stałej, ale nie są 

zoptymalizowane pod kątem uzyskania jak najszybszej informacji o zadanej składowej [2]. 

2. PROJEKTOWANIE SIECI NEURONOWEJ 

Realizowana sieć neuronowa ma za zadanie poprawienie jakości sterowania układu 

kompensacji wyŜszych harmonicznych. Jak juŜ wcześniej wspominano, dynamika 

klasycznego rozwiązania z zastosowaniem filtracji dolnoprzepustowej pozwala na uzyskanie 

sygnału uŜytecznego po relatywnie długim czasie około 20 ms, czyli jednego okresu napięcia 

sieci energetycznej. Ze względu na postawione zadanie sieć neuronowa musi posiadać 

następujące cechy: 

− stabilny sygnał odpowiedzi (brak oscylacji na wyjściu), 

− dobra dynamika w przypadku skokowych zmian sygnału wejściowego (czas 

odpowiedzi poniŜej 10 ms), 

− stosunkowo mała złoŜoność struktury ze względu na moŜliwość późniejszej 

implementacji przy uŜyciu procesora sygnałowego. 

Przedstawione poniŜej rozwiązania zostały uzyskane za pomocą programu NeuroSolution 

dedykowanego do projektowania sieci neuronowych [4]. 

2.1. Dobór i optymalizacja architektury sieci 

Wybór struktury sieci podyktowany był specyfiką problemu. Ze względu na powiązanie 

czasowe sygnałów wejściowych modelem, od którego rozpoczęto analizę sieci, została 
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struktura opisywana jako Time-Lag Recurrent Network. Jest to sieć rekurencyjna 

wielowarstwowa z neuronami warstwy ukrytej typu perceptron (MLP – Multi Layer 

Perceptron). Na wejściu umiejscowiony jest neuron Laguarre’a realizujący opóźnienie 

czasowe. PoniewaŜ dane wejściowe stanowi pojedynczy przebieg czasowy, więc sieć ma 

jedno wejście. Równocześnie odpowiedź sieci ma być realizowana jako modyfikacja 

przebiegu wejściowego, stąd jedno wyjście sieci neuronowej. Ze względu na przeprowadzane 

testy, jak i opisywane w literaturze rozwiązania [1], [11] zastosowano jedną warstwę ukrytą. 

W większości rozwiązań nie stosuje się więcej niŜ dwie warstwy ukryte. W opisywanym 

przypadku okazało się jednak, iŜ jedna warstwa – poza warstwą wejściową oraz wyjściową – 

jest optymalnym rozwiązaniem. Przy próbach z większą ilością warstw nie zaobserwowano 

poprawy zdolności uczenia się projektowanej sieci. Równocześnie dzięki takiemu 

rozwiązaniu zmniejsza się stopień złoŜoności struktury. 

Warstwa ukryta zawierała 30 neuronów bazujących na funkcji aktywacji tangens 

hiperboliczny. Początkowy wybór tego typu neuronów spowodowany był chęcią uzyskania 

skokowego przebiegu wyjściowego. Sygnały docierały do tej warstwy z sześciu wyjść 

neuronu Laguarre’a. Jako wyjście sieci neuronowej został zastosowany równieŜ element 

oparty na funkcji aktywacji tangensa hiperbolicznego. 

Kolejny krok stanowił dobór algorytmu uczenia sieci oraz ciągu uczącego. Z wielu 

przeprowadzanych testów wynika, iŜ najlepszym ciągiem uczącym (dającym poŜądane efekty 

w procesie uczenia) ze wszystkich wygenerowanych ciągów danych jest przebieg z rysunku 

nr 2. W tym przypadku sieć jest w stanie reagować poprawnie dla większości ciągów testu-

jących. W procesie uczenia zastosowano algorytm wstecznej propagacji błędu z momentum 

(Momentum Back Propagation). Klasyczna metoda back propagation jest w duŜym stopniu 

wraŜliwa na występowanie minimów lokalnych. Wymaga ona takŜe duŜej liczby iteracji do 

osiągnięcia celu uczenia, czyli minimalizacji funkcji energetycznej. Zastosowany algorytm 

wprowadza pewną bezwładność w trakcie zmiany wag. Zapobiega to zablokowaniu procesu 

uczenia przez uznanie minimum lokalnego za poszukiwane rozwiązanie. 

 

 
 

Rys. 2. Dane wykorzystywane w procesie uczenia 
Fig. 2. Data used in learning process 
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Uczenie (modyfikacja wag) przy zastosowaniu opisywanego algorytmu odbywało się po 

kaŜdej epoce uczenia (prezentacji wszystkich próbek z ciągu uczącego). Osiągnięcie zadanej 

wartości błędu na wyjściu sieci (róŜnicy przebiegów wyjściowego w porównaniu z nau-

czycielem) kończyło proces uczenia. Warto pamiętać o tym, Ŝe nie zawsze minimalna wartość 

błędu (w rozumieniu wartości średniej – rys. 3a, b) daje najlepsze wyniki w procesie uczenia.  

Opisane powyŜej zjawisko wystąpiło równieŜ podczas rozwiązywania niniejszego 

problemu. Automatyzacja procesu uczenia zwiększa niedokładność odwzorowania przebiegu 

nauczyciela. Dlatego dobrze jest przeprowadzać uczenie jedynie po kilka epok w serii. Daje 

to większą kontrolę nad przebiegiem operacji nabywania umiejętności przez projektowaną 

sieć i pozwala na bieŜąco modyfikować parametry algorytmu uczenia. Niestety, przy duŜej 

złoŜoności struktury i powolnym procesie uczenia tego typu podejście jest zbyt pracochłonne. 

Istnieje wprawdzie moŜliwość doboru takiego progu błędu, aby zminimalizować ten problem, 

jednak wymaga to wielu prób. W rezultacie prostszym rozwiązaniem staje się pewnego 

rodzaju praca krokowa podczas uczenia sieci. 

Na rysunkach 4a, b oraz c przedstawiono przykładowe odpowiedzi sieci na dane testujące 

po przeprowadzeniu wielokrotnego – w celu otrzymania jak najlepszych wyników – procesu 

uczenia. MoŜna zauwaŜyć, iŜ sieć przy tak zadanej strukturze ma zdolność odtworzenia skoku 

wartości. Zmiana stanu stabilnego odbywa  się niemal natychmiastowo. Ustalenie się 

odpowiedzi następuje po 10 próbkach od momentu rzeczywistej zmiany stanu (rys. 4c).  

Niestety, dla większości ciągów testujących uzyskane wyniki nie były satysfakcjonujące, 

głównie ze względu na pojawiające się oscylacje. Pierwotne rozwiązanie było jednak na tyle 

udane, Ŝe stanowiło punkt wyjścia do dalszych poszukiwań, pozwalających na uzyskanie 

lepszych efektów.  

Najpierw przeprowadzono testy z innymi typami aksonów wejściowych, jednak 

pierwotny wybór okazał się trafny, gdyŜ wyniki z zastosowaniem aksonu Laguarre’a były 

najbardziej satysfakcjonujące. 

 
 a) b) 

  
 

Rys. 3. Odpowiedzi sieci neuronowej (y) wraz z nauczycielem (d) w trakcie procesu uczenia 
Fig. 3. Answers of neural network (y) compared to desired signal (d) during learning process 
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 a)      b) 

   
 c) 

 
 

Rys. 4. Odpowiedź sieci neuronowej w procesie testowania: dane wejściowe (x), odpowiedź (y), 
nauczyciel (d) 

Fig. 4. Answer of neural network during testing process: input data (x), answer (y), desired signal (d) 
 

Kolejny krok zakładał modyfikacje w warstwie ukrytej. Wprowadzono do niej synapsy 

z opóźnieniem czasowym w połączeniu z juŜ wcześniej stosowanymi aksonami o funkcji 

aktywacji typu tangens hiperboliczny. Rozwiązanie to nie przyczyniło się do poprawy 

własności sieci. W  większości przypadków odpowiedź na dane testujące zawierała 

niepoŜądane drgania. Przeprowadzono dodatkowo próbę z aksonami Context. Dzięki tej 

modyfikacji otrzymano poprawę zdolności uogólniania sieci (większa liczba poprawnych 

wyników dla danych testujących). Równocześnie czas nauki sieci został skrócony. Aksony 

Context wykorzystane w warstwie ukrytej są typu rekurencyjnego, a ich funkcja przejścia 

opisana jest wyraŜeniem zaprezentowanym w tabeli 1. Liczba neuronów dla tej warstwy nie 

podlegała modyfikacji. Dodatkową zmianą na tym etapie była redukcja wyjść warstwy 

wejściowej do jednego. Schemat opisywanej struktury przedstawiony został na rysunku 5. 

 

 
 

Rys. 5. Struktura sieci neuronowej 
Fig. 5. Structure of neural network 
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W trakcie nauki wykorzystywano średniokwadratowe kryterium błędu. Zastosowanie 

tego kryterium stanowiło kompromis pomiędzy szybkością nauki oraz dokładnością 

poszukiwania minimum funkcji energetycznej. Stałe uczące (momentum rate) przyjęły 

wartości 0,5. Kroki poszukiwania minimów (współczynniki uczenia) dla poszczególnych 

elementów zostały przedstawione na rysunku 5. Dobór omawianych wartości odbywał się 

drogą eksperymentalną i miał duŜy wpływ zarówno na dokładność wyznaczenia minimum, 

jak i prędkość procesu uczenia. Zmniejszenie współczynnika uczenia prowadzi do 

dokładniejszego wyznaczenia minimum kosztem czasu trwania procesu uczenia. NaleŜy 

dodatkowo pamiętać, iŜ zbyt mała wartość stałej momentu moŜe powodować problemy 

związane z utykaniem procesu uczenia w minimach lokalnych funkcji energetycznej. 

2.2. Optymalna architektura sieci 

Ze względów praktycznych sieć neuronowa powinna składać się z jak najmniejszej liczby 

elementów. Dodatkowo w omawianym przypadku jej realizacja będzie się odbywać 

z wykorzystaniem procesora sygnałowego, co determinuje pewne rozwiązania. Niewskazane 

jest stosowanie elementów o skomplikowanym opisie matematycznym, który powodowałby 

zwiększenie złoŜoności procesu przetwarzania sygnału, a co za tym idzie wydłuŜenia jego 

czasu.  

Zgodnie z twierdzeniem Kołmogorowa [1] sieć neuronowa stosowana w zagadnieniu 

aproksymacji nie musi mieć więcej neuronów warstwy ukrytej niŜ 2n+1 (n – liczba wejść 

sieci neuronowej), aby poprawnie realizować przetwarzanie sygnału. Wspomniane 

twierdzenie pozwala określić granicę, przy której dalsze rozszerzanie sieci jest bezcelowe, 

jednakŜe dopuszcza równieŜ moŜliwość zmniejszenia liczby neuronów warstwy ukrytej. 

Zgodnie z tym twierdzeniem, zastosowanie trzydziestu elementów nie jest rozwiązaniem 

optymalnym. Testy wykazały, Ŝe warstwa ukryta złoŜona z jednego neuronu w zupełności 

wystarcza. Z powodu tego uproszczenia nie zaobserwowano pogorszenia jakości odpowiedzi 

sieci dla danych testujących. 

Większość elementów projektowanej sieci spełnia załoŜenie prostoty opisu 

matematycznego. Zarówno synapsy, jak i aksony warstwy wejściowej oraz ukrytej są 

realizowane za pomocą prostych funkcji matematycznych (dodawania oraz mnoŜenia). 

Problemem moŜe okazać się implementacja warstwy wyjściowej. W jej skład wchodzi trudna 

do opisu (z zastosowaniem podstawowych operacji matematycznych) funkcja tangens 

hiperboliczny, będąca funkcją aktywacji neuronu wyjściowego. W celu rozwiązania tego 

problemu zastosowano neuron o funkcji aktywacji będącej odcinkowo liniową aproksymacją 

funkcji tangens hiperboliczny. 

Wszystkie parametry i równania poszczególnych elementów zostały zestawione  

w tabeli 1. 
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Tabela 1 
Zestawienie parametrów oraz równania opisujące elementy składowe sieci 

 
Element Funkcja aktywacji Równanie róŜnicowe Parametry 
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Znaczenie symboli uŜytych w tabeli 1: τ  – opóźnienie, x  - wejście, iy  – wyjście i-tego 

elementu, iw  – waga i-tego elementu, iβ  – wzmocnienie i-tego elementu, b  – bias. 

2.3. Implementacja programowa sieci 

Syntezę sieci neuronowej w dowolnym języku programowania naleŜy rozpocząć od 

utworzenia spójnego równania róŜnicowego, opisującego cały proces przetwarzania sygnału 

wejściowego. W opisywanym przypadku wspomniane równanie otrzymuje się przez proste 

przekształcenia matematyczne oraz odpowiednie podstawienie równań (1a), (2) oraz (3b) do 

równania (4). Wynik tej operacji przedstawia poniŜsza zaleŜność: 

 
[ ] [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( )1341331333 21211 iiiiiii wwwnxwwnywwnyny βββ ⋅−+−⋅−++−⋅−=  (6) 

 
Równanie warstwy wyjściowej (5) jest realizowane przez operację warunkową. Aby 

uprościć w pewnym stopniu program, równocześnie poprawiając właściwości sieci 

neuronowej, przyjęto jedynie dwa stany sygnału odpowiedzi sieci (wysoki oraz niski)  

z pominięciem obszaru narastania funkcji aktywacji neuronu ostatniej warstwy. Pominięto 

dodatkowo wartość progu, otrzymując: 
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Taki opis matematyczny pozwala na prostą implementację w dowolnym języku 

programowania. Dodatkowo, program został wzbogacony o mechanizm obliczający wartość 
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średnią z zadanej liczby próbek w reakcji na zmianę stanu warstwy wyjściowej sieci 

neuronowej. Tak zdefiniowana liczba próbek jest równocześnie uznawana za opóźnienie, 

z jakim sygnał wartości średniej ma zostać wystawiony na układ C/A. Tego typu operacja 

zapobiega wielokrotnym zmianom sygnału wyjściowego w niewielkim przedziale czasu. 

Synteza sieci neuronowej została przeprowadzona w języku C, z uwzględnieniem 

docelowej platformy sprzętowej, jaką był w tym przypadku procesor sygnałowy 

TMS320C6416 [10] w układzie TMS320C6416 DSP Starter Kit [9].  

Na listingu 1 przedstawiono część programu, zawierającą konfigurację procesu 

przetwarzania, układu A/C (codec TLC320AIC23B [8]) oraz deklarację zmiennych 

wykorzystywanych w programie głównym. Linia 4 pozwala na ustalenie liczby próbek, jaka 

zostanie wykorzystana do wyznaczenia sygnału odpowiedzi. Kolejna linia definiuje 

maksymalną przewidywaną wartość sygnału wejściowego. Wielkość ta wykorzystywana jest 

w procesie normalizacji tego sygnału przed podaniem na wejście sieci neuronowej. Linie 7 – 

15 odpowiadają za obliczenie współczynników równania (6). Kolejne linie, aŜ do 29, 

odpowiadają za konfigurację układu analogowo-cyfrowego, która zaleŜy od jego typu – z tego 

względu nie będzie tutaj opisywana. Następnym etapem jest inicjalizacja zmiennych 

wykorzystywanych w procesie przetwarzania sygnału. 

Program główny rozpoczyna się od inicjalizacji kodeka odpowiedzialnego za 

próbkowanie sygnału wejściowego (listing 2). Następnie ustawiana jest częstotliwość operacji 

otrzymywana kolejnych próbek. Jak sugeruje stała zawarta w linii 52, częstotliwość ta wynosi 

96 kHz. Pętla rozpoczynająca się w linii 56 realizuje odbiór próbek z zastosowaniem techniki 

software pooling. Wykorzystanie tej metody daje wystarczające efekty oraz upraszcza proces 

przetwarzania danych bez konieczności stosowania przerwań sprzętowych. Następnie kolejne 

próbki przetwarzane są zgodnie z równaniami opisującymi sieć neuronową. 

W momencie zmiany stanu na wyjściu sieci neuronowej rozpoczyna się proces obliczania 

średniej kolejnych próbek. Gdy w trakcie rozpoczęcia tych obliczeń nastąpi zmiana stanu 

wyjścia sieci neuronowej, liczenie średniej zostaje ponowione. Wartość obliczona wystawiana 

jest na wyjście jedynie po odebraniu próbek w ilości zadanej na początku programu oraz 

braku zmiany odpowiedzi warstwy wyjściowej sieci, w innym przypadku odpowiedź całego 

układu pozostaje na poziomie, który był obliczony poprzednio. Tego typu działanie ma na 

celu zniwelowanie problemów, jakie pojawiają się w momencie duŜych róŜnic w wartościach 

kolejnych próbek, które jednak nie powinny powodować zmiany wartości wyjściowej układu. 

W przypadku braku zastosowania tego typu mechanizmu naleŜy liczyć się z moŜliwością 

wystąpienia wielokrotnych przełączeń w momencie oczekiwanego stanu stabilnego. 
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Listing 1. Konfiguracja procesu przetwarzania 
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Listing 2. Kod programu głównego 
 

 

2.4. Wyniki testów laboratoryjnych 

Sygnałem testującym wprowadzonym na wejście sieci neuronowej zrealizowanej przy 

uŜyciu procesora sygnałowego był przebieg prostokątny o częstotliwości 500 Hz, złoŜony 

z trzech harmonicznych. Zastosowanie tego typu sygnału podyktowane było trudnością 

„sztucznej” generacji sygnału wolnozmiennego prostokątnego z zafalowaniami podczas 

trwania stanów stabilnych. JednakŜe takie podejście w wystarczający sposób oddaje charakter 

sygnału mocy średniej w układnie sterowania. Dziesięciokrotne obniŜenie częstotliwości 
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próbkowania dałoby takie same efekty przy pracy z sygnałem o częstotliwości 

dziesięciokrotnie mniejszej, tj. 50 Hz. 

Na rysunku 6 przedstawiono przebieg sygnału wejściowego oraz odpowiedź układu. 

Odczytane opóźnienie między sygnałami wynosi 31 próbek (0,32 ms), przy załoŜeniu Ŝe 

zmiana stanu sygnału wejściowego następuje wraz z przekroczeniem zerowej wartości. 

Składowymi tego opóźnienia są czas reakcji sieci neuronowej oraz liczba próbek wziętych 

pod uwagę w wyznaczaniu wartości wyjściowej, o czym wspominano wcześniej. NaleŜy 

jednak pamiętać, Ŝe dotyczy to przebiegu wejściowego o częstotliwości 500 Hz. Zakładając, 

Ŝe częstotliwość próbkowania zmniejszy się dziesięciokrotnie dla przebiegu o częstotliwości 

50 Hz, otrzymujemy 3,2 ms, co równieŜ jest bardzo dobrym wynikiem. 

 

 
 

Rys. 6. Sygnał wprowadzony na układ (a) oraz odpowiedź układu (b) 
Fig. 6. System input (a) and output (b) signal 
 

Sam proces obliczania wartości średniej jest obarczony błędem zaleŜnym od doboru 

liczby uwzględnianych próbek. Zarówno zbyt mała, jak i zbyt duŜa ich liczba moŜe 

wprowadzić rozbieŜności pomiędzy wartością rzeczywistą a obliczoną średnią. Liczba próbek 

wykorzystywanych w obliczeniach powinna pokrywać się z okresem drgań sygnału w stanie 

stabilnym. W praktyce, nie moŜna określić, jaką częstotliwość przybiorą wspomniane 

drgania. Istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe drgania te mogą mieć okres równy długości trwania 

stanu stabilnego – co ilustruje przedstawiony przykład. Z uwagi na wspomniane trudności 

dobór opisywanego parametru odbywa się na drodze empirycznej. 

a) 

b) 
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2.5. Analiza uzyskanych wyników 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe parametry warstwy wyjściowej wpływają na całość realizowanej 

sieci. Dostrojenie parametru β oraz progu pozwala na dostosowanie struktury do 

przetwarzania konkretnych sygnałów wejściowych. Po zakończonym procesie uczenia sieci 

neuronowej przeprowadzono modyfikacje parametrów warstwy wyjściowej przedstawionych 

w tabeli 1. Modyfikacja progu (bias’u) moŜe wymusić zmniejszenie lub zwiększenie 

wraŜliwości sieci na drgania w przebiegu wejściowym. Mniejsza wraŜliwość pozwala na 

uniknięcie przełączeń w trakcie trwania stanu stabilnego spowodowanych zbyt duŜymi 

drganiami w sygnale wejściowym, jednakŜe równocześnie moŜe to spowodować brak reakcji 

na rzeczywistą zmianę stanu sygnału wejściowego.  

Gdy sieć realizowana jest programowo, zyskuje się dodatkowo moŜliwość wpływania na 

jej zachowanie przez zmianę takich parametrów, jak częstotliwość próbkowania, sposób 

normalizacji danych wejściowych itp. Zmiana częstotliwości próbkowania – poza zmianą 

czasu odpowiedzi – wpływa na czułość sieci neuronowej. Zwiększenie częstotliwości 

skutkuje zwiększeniem reakcji na przyrosty o mniejszej amplitudzie, co moŜe być 

niepoŜądanym zjawiskiem. Podczas parametryzacji układu naleŜy zastanowić się jakiego typu 

sygnały będą przetwarzane. Parametry naleŜy dobrać do konkretnych potrzeb, pamiętając 

równocześnie, Ŝe zmniejszenie częstotliwości próbkowania powoduje zwiększenie czasu 

odpowiedzi sieci. TakŜe przez sposób normalizacji moŜna wpływać na czułość układu. Gdy 

poŜądane są silniejsze reakcje ze strony sieci, moŜna pokusić się o próbę wprowadzenia 

sygnałów wejściowych przekraczających nieco granice przedziału [-1,1]. Odwrotny efekt jest 

uzyskiwany przy zastosowaniu sygnałów niewykorzystujących w pełni wspomnianego 

zakresu. 

Przedstawiony sposób rozwiązania problemu wyznaczania wartości średniej moŜe 

znaleźć zastosowanie zarówno podczas pracy z sygnałami wolnozmiennymi, jak i takimi, 

które osiągają znaczące częstotliwości. Ograniczeniem stosowania tego podejścia moŜe być 

jedynie częstotliwość próbkowania dostępna we współczesnych układach A/C oraz szybkość 

przetwarzania danych przez procesor sygnałowy. 

3. PODSUMOWANIE 

W artykule zaproponowano rozwiązanie problemu estymacji składowej stałej sygnału  

z wykorzystaniem sieci neuronowych. Jednym z zagadnień, w których tego rodzaju problem 

występuje, jest sterowanie układami poprawy jakości energii elektrycznej na podstawie 

sygnału mocy średniej. Problem wyznaczania składowej stałej jest stosunkowo prosty, jednak 
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trudność zadania polegała na uzyskaniu wyniku w czasie krótszym niŜ jeden okres napięcia 

zasilającego, tak by układ sterowania jak najszybciej zareagował na zmianę obciąŜenia.  

Uzyskane wyniki symulacyjne oraz laboratoryjne w pełni potwierdzają celowość 

zastosowania rekurencyjnych sieci neuronowych do rozwiązania tak postawionego problemu. 

Celem dalszych badań będzie zwiększenie dokładności wyznaczenia wartości średniej –  

z punktu widzenia sterowania istotniejsze było jak najszybsze uzyskanie informacji o zmianie 

wartości średniej, nawet jeśli wynik obarczony był stosunkowo duŜym błędem. 
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Abstract 

 

This paper presents application of neural networks to extraction of a constant component 

of a signal. This problem rises for example in control of systems used for power quality 

improvement in which average power (fig. 1) is an input data for the control algorithm. The 

solutions to the basic problem are well-known and so the difficulty of the task comes rather 

from the required minimization of the calculation time which should be less than one period 

of supplying voltage. It ensures fast reaction of the control system to load changes and finally 

results in less THD coefficient of the current and better efficiency of the power quality 

improvement system.. The paper describes how to deal with the design and optimization of a 

recurrent neural network which has been applied to solve the task. The implementation of this 

problem has been addressed for the use of computational capabilities of a digital signal 

processor. The paper includes also some general guidelines which should be followed when 

setting the neural network and the signal acquisition parameters. The results obtained both by 

simulations and using a digital signal processor in the laboratory confirm the potential of 

recurrent neural network to solve the problem. The future work will be devoted to increase the 

accuracy of the result although from the control point of view it is more important to know 

earlier that the load has changed than to wait longer and know exactly the new value of the 

constant component (i.e. average power in the case of power quality application). 


